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Porozumienie handlowe UE- Mercosur Agreement 

Eppur si muove / Tamensi movetur!2 

  
Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Mleka (EDA) z zadowoleniem wita 

kompleksowe porozumienie handlowe jakie zostało uzgodnione pomiędzy UE, a 

krajami strefy Mercosur. 

Po dwóch dekadach kraje Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj) oraz 

UE28 ostatecznie osiągnęły porozumienie dotyczące środowiska handlu dla ponad 780 

mln ludzi. 

 

Mnóstwo prac zostało wykonanych od początku negocjacji i EDA dostrzega wysiłki 

jakie dokonywali Komisarz UE ds. Handlu Cecilia Malmström oraz Komisarz UE 

ds.Rolnictwa & Rozwoju Wsi Phil Hogan we wspieraniu naszego dynamicznego sektora. 

Przyszła implementacja tych nowych ram prac w zakresie handlu, będących częścią 

szerszego  Wszechstronnego Porozumienia będzie korzystna dla obu ekonomii. 

 

 

 

 

                                                           
1 Komentarz KSM: tłumaczenie sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Mleka 
 
2 Komentarz KSM: Eppur si muove (po włosku) / Tamensi movetur (po łacinie- tamen movetur) – a jednak 
ruszyło  
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Sekretarz generalny EDA Alexander Anton skomentował: “ Na dzisiejszej trudnej 

międzynarodowej arenie handlowej, jest to prawdziwy przełom, który podkreśla ambicje 

handlowe Unii Europejskiej (‘Handel dla Wszystkich”) oraz skupienie się na wykonawstwie 

zespołów negocjacyjnych. Jasne zaangażowanie się partnerów negocjacyjnych dla  

Porozumienia Paryskiego (COP21) oraz jego celów jest – w dzisiejszym świecie – krokiem 

milowym”   

 

“Porozumienie handlowe Mercosur pozwoli, mówiąc wprost, odkorkować pewien potencjał tych 

rynków. Uzgodnione ilości TRQ3 dla serów w wysokości 30 000 ton oznaczają około 10 krotnie 

większe ilości od obecnie eksportowanych. Ten dodatkowy dostęp do rynku pomoże także w 

budowaniu dywersyfikacji naszych kierunków eksportu mleczarskiego UE, czyniąc sektor 

mleczarski bardziej odpornym w sytuacjach ewentualnych przyszłych zaburzeń.” 

 

 “Nie jest tajemnicą, że oczekiwalibyśmy wyższych ilości TRQ dla serów, mleka w proszku i 

odżywek dla niemowląt oraz krótszego niż 10 lat okresu poszczególnych faz.  Z drugiej strony, 

negocjacje handlowe są bardziej niż tylko kompleksowe i trudne – jak dotąd nikt nie osiągnął 

sukcesu który czyniłby wszystkich szczęśliwymi” 

 

Z perspektywy mleczarstwa, wszystkie 4 kraje tworzące obszar Mercosur  posiadają wysoką 

kulturę mleczarską, ze współczynnikiem samowystarczalności pomiędzy 90 a 193%. Jak dotąd 

handel produktami mlecznymi miał głównie miejsce pomiędzy krajami regionu Mercosur. Sery i 

produkty mleczne w proszku importowane z UE (głównie z Holandii, Francji , Włoch i Niemiec) nie 

osiągały znaczących ilości. 

 

 “Obecnie, nadchodzące zagadnienia jak zawsze będą zależały od szczegółów”, dodaje Alexander 

Anton. Ważnym jest, aby szczegóły porozumienia oraz finalna implementacja mogły zabezpieczyć 

niczym nieograniczony dostęp dla naszego europejskiego eksportu produktów mleczarskich, 

włączając redukcję i likwidację taryf, jak również barier poza-taryfowych. 

Przyjęta legalna ochrona ponad 350 wysokiej jakości europejskich produktów spożywczych oraz 

napojów, takich jak  Fromage de Herve (Belgia) czy Comté (Francja) i ich odróżnienie od imitacji w 

krajach Mercosur, będzie także wzmocnieniem dobrej-zasłużonej, reputacji wszystkich wysokiej-

jakości europejskich produktów mlecznych. 

 

Alexander Anton Sekretarz Generalny, European Dairy Association  

 

 

 

                                                           
3 Komentazr KSM: TRQ: taryfy celne i kwoty ilościowe objęte daną stawka celną. 
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O Europejskim Stowarzyszeniu Przetwórców 
Mleka. 
 

Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Mleka 
reprezentuje interesy przetwórców mleka w 
Unii Europejskiej. Członkami EDA są 
stowarzyszenia przetwórców mleka w krajach 
członkowskich UE. 
 

Dla uzyskania większej ilości informacji  
 

Alexander ANTON Sekretarz Generalny 
 +32 2 549 50 43 
 +32 475 59 04 22 
 aanton@euromilk.org 
  
Léa VITALI Koordynator ds. Komunikacji 
 +32 2 549 50 47 
 lvitali@euromilk.org 
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