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Odpowiedź UOKiK na pismo Polskiej
Izby Mleka z dn. 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie wezwań przetwórców mleka
do wyjaśnień
W dniu 18 września 2017 r. UOKiK odpowiedział
na pismo Polskiej Izby Mleka dot. wezwań
skierowanych do przetwórców mleka.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
twierdzi, że wezwania zostały wystosowane w celu
wstępnego ustalenia, czy przetwórcy mleka nie
stosują względem dostawców mleka praktyk
nieuczciwie
wykorzystujących
przewagę
kontraktową
w
rozumieniu
przepisów
o
przeciwdziałaniu,
nieuczciwemu
wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie
produktami rolnymi i spożywczymi.
Prezes
Urzędu
Ochrony
Konkurencji
i Konsumentów zwrócił w piśmie uwagę, że
wszczęte obecnie postępowanie nie stoi na
przeszkodzie
ewentualnemu
wszczęciu
w
przyszłości postępowania wyjaśniającego lub
postępowania w ramach praktyk nieuczciwie
wykorzystujących przewagę kontraktową w ramach
relacji handlowych między przetwórcami mleka,
a sieciami handlowymi.
Więcej informacji stronie Polskiej Izby Mleka:
http://izbamleka.pl/2017/09/18/odpowiedz-uokikna-pismo-polskiej-izby-mleka-z-dn-30-sierpnia2017-r-w-sprawie-wezwan-przetworcow-mleka-dowyjasnien/
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Umowa CETA – wejście w życie
CETA, kompleksowa umowa gospodarczohandlowa weszła w życie w czwartek,
tj. 21 września 2017 r.
CETA pozwoli krajom UE rozszerzyć i tak już
znaczącą wymianę handlową oraz pogłębić relacje
gospodarcze między Polską a Kanadą. Umowa ma
przynieść korzyści dla krajów Unii Europejskiej
poprzez
obniżenie
ceł
dla
towarów
importowanych. Unijno-kanadyjskie porozumienie
zawiera istotne zobowiązania dot. otwarcia rynku
w zakresie kluczowych obszarów tj. handlu
towarami i usługami, barier technicznych,
współpracy regulacyjnej, własności intelektualnej
oraz zamówień publicznych.
CETA zagwarantuje zniesienie 92% linii taryfowych
na produkty rolne i rolno-spożywcze, a gdy umowa
będzie w pełni zdrożona (po okresie 7 lat) odsetek
wzrośnie do 93%. Ponadto CETA zagwarantuje
zniesienie taryf na substancje zawierające białka
mleka importowane z UE oraz zapewnienie UE
bezcłowego kontyngentu taryfowego na 16 tys. ton
sera oraz na 1,7 tys. ton sera przemysłowego.

Twitter PIM: https://twitter.com/PolskaIzbaMleka
Facebook PIM: https://www.facebook.com/PolskaIzbaMleka/
Strona Polskiej Izby Mleka: http://www.izbamleka.pl
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Pismo GLW w sprawie świadectwa
zdrowia na Ukrainę
Do Biura Polskiej Izby Mleka wpłynęło pismo
Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie
świadectwa zdrowia na Ukrainę.
Świadectwo powinno być stosowane przy
certyfikacji produktów mleczarskich na rynek
ukraiński. Świadectwo powinno być wystawiane
w formie papierowej do każdej wysyłki. Z uwagi
na to, że Komisja Europejska późno poinformowała
Państwa Członkowskiej UE o uzgodnieniu
zharmonizowanego świadectwa, strona ukraińska
wprowadziła okres przejściowy dla obowiązywania
dwóch wzorów: bilateralnego ustalonego między
władzami Polski i Ukrainy oraz nowego wzoru,
który został ustalony przez służby Ukraińskie i
Komisję Europejską. Okres przejściowy obowiązuje
do 30 września br.
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W najbliższym czasie wzór świadectwa zdrowia
w ukraińsko-polskiej wersji językowej zostanie
opublikowany na stronie Głównego Inspektoratu
Weterynarii.
Więcej informacji na stronie Polskiej Izby Mleka:
http://izbamleka.pl/2017/09/22/pismo-glw-wsprawie-swiadectwa-zdrowia-na-ukraine/

Polska Izba Mleka to największa i najprężniej działająca
organizacja branży mleczarskiej
w Polsce. Głównym profilem działalności Polskiej Izby
Mleka jest wspieranie oraz promocja polskiej branży
mleczarskiej w Polsce i za granicą.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i styl artykułów.
Przedstawione materiały mają charakter
wyłącznie informacyjny.
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Strona Polskiej Izby Mleka: http://www.izbamleka.pl

