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Stanowisko1 
Połącz się ze światem mleczarstwa 

 

Stanowisko EDA dot. aktualnych wyzwań środowiskowych, 
włączając węglową-neutralność UE do roku 2050. 

 
Europejski sektor mleczarstwa odgrywa kluczową rolę w tworzeniu bardziej zrównoważonego 

rozwoju systemu żywności i pragnie  nadal angażować się w celu redukcji swojego wpływu 

środowiskowego. Ślad Środowiskowy Produktu Mleczarskiego (Dairy PEF) pokazuje nasze 

proaktywne podejście w powiększaniu zrównoważonego rozwoju systemu żywnościowego. W tym 

kontekście, EDA z zadowoleniem wita strategię Komisji UE nakierowaną na wypełnianie ogólnych 

UN SDGs2, jak również w odniesieniu do bardziej szczegółowych zagadnień węglowej-neutralności 

UE do roku 2050 oraz potwierdza swój współudział w transformacji w kierunku zrównoważonej 

środowiskowo i klimatycznie-neutralnej Europy, przy jednoczesnym zapewnieniu wszystkim 

zdrowych i dostępnych cenowo wartości odżywczych. 

 

Główne punkty stanowiska 

  

• Nasz sektor dostarcza  dużego pozytywnego wkładu do systemu żywnościowego i  ma 

wolę dalszego  angażowania się w tworzenie bardziej zrównoważonego rozwoju, przy 

jednoczesnym zapewnieniu wszystkim zdrowych i dostępnych cenowo wartości odżywczych, a 

także żywności o wysokiej jakości i o wysokim poziomie bezpieczeństwa. 

• Projekt Śladu Środowiskowego Produktu Mlecznego (Dairy PEF) jest konkretnym 

przykładem pozytywnego i proaktywnego podejścia sektora we wzroście zrównoważonego 

rozwoju systemu żywności. Metodologia pokrywa szeroki zakres kryteriów środowiskowych. 

 

 

 

 
1 Komentarz KSM: Tłumaczenie sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka 
2 Komentarz KSM: UN SGDs- Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 
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• Branie pod uwagę więcej niż jednego środowiskowego wyróżnika, bez ich aglomeracji i 

sumowania  oddziaływania jest ważne dla prowadzenia prawdziwej poprawy środowiskowej 

oraz dla właściwej komunikacji o wynikach w zakresie poprawy środowiska.  

 

•  EDA z zadowoleniem wita strategię Komisji UE nakierowaną na osiągnięcie 

klimatycznie-neutralnej Europy do roku 2050. Wierzymy, że wkład wszystkich europejskich 

sektorów jest fundamentalny dla osiągnięcia tej długoterminowej strategicznej wizji. 

 

 

Podejście nakierowane na  ogólne SDG  i szeroko pojęte środowisko 

  

Aktualne wyzwania środowiskowe wywierają nacisk na europejski sektor mleczarstwa, a szerzej na 

europejski system żywności w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności, jakości i bezpieczeństwa 

produktów spożywczych oraz cen żywności. Jednakże, nie są to jedyne naciski jakimi jesteśmy 

poddawani; odpowiedzialność sektora mleczarskiego za udział we wpływie na środowisko nie 

może być  zanegowany. 

Dlatego ważnym jest aby, przy zapewnianiu jakości i bezpieczeństwa żywności, kontynuować 

nakierowania naszych wysiłków na redukcję śladu środowiskowego naszych operacji oraz całego 

mleczarskiego łańcucha dostaw, w celu  kontynuacji osiągania ogólnych  Celów Zrównoważonego 

Rozwoju ONZ (SDGs). 

To pozytywne i proaktywne podejście sektora mleczarskiego na polu środowiskowym i 

klimatycznym jest szeroko rozpoznawane od wielu lat. Metoda Śladu Środowiskowego Produktu 

Mleczarskiego (Dairy PEF), prowadzona przez EDA, a obecnie zdefiniowana jako referencyjna 

metodologia dla sektora mleka, jest konkretnym przykładem proaktywnego zaangażowania 

sektora mleczarskiego i firm w poprawę wyników w zakresie jakości środowiska. 

 

Ślad Środowiskowy Produktu Mlecznego (Dairy PEF) 

 

Dairy PEF jest prowadzony przez EDA jako główny projekt dla lepszej identyfikacji najważniejszych 

wpływów środowiskowych rożnych produktów mlecznych podczas sprawdzania szerokiej gamy 

kryteriów środowiskowych. Zawiera on pełen cykl życia (od kołyski aż po grób) w odniesieniu do 

produktów mlecznych.  
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Sukces Dairy PEF został doceniony poprzez pozytywne głosowania Komisji Europejskiej i krajów 

członkowskich UE w kwietniu 2018 r., które zdefiniowały Dairy PEF jako metodę referencyjną dla 

sektora mleka. 

Jest to świadectwem, że europejski sektor mleczarstwa kontynuuje wysiłki nad poprawą swojego 

długoterminowego zrównoważonego rozwoju. Dairy PEF nakierowany jest na dostarczenie 

zharmonizowanego podejścia dla pomiaru śladu środowiskowego produktów, z uwagi na aktualną 

obecność rozmaitych nierzetelnych i wprowadzających w błąd twierdzeń i powinien być używany  

wobec całego sektora, jako narzędzie poprawy wyników w zakresie jakości środowiska. Pokazuje 

on także pozytywne wyniki wynikające ze współpracy różnych udziałowców wzdłuż całego 

łańcucha.  

 

Stosowanie metodologii  PEF  

 

Ta metoda, w takiej postaci  jak obecnie, jest dobrą metodologią dla poprawy obliczania w czasie i 

dla wewnętrznej oceny, jak również w relacjach na poziomie biznesowym. Poprzez to mogłaby 

być stosowana dla dobrowolnej informacji poza-opakowaniem dla udziałowców. Nie jest gotowa 

dla dokonywania wnikliwego i ilościowego porównywania pomiędzy produktami, ani dla 

nazewnictwa na opakowaniach. 

Porównywanie zewnętrznych kategorii nie jest częścią zakresu PEF. Ta metoda nie jest 

przeznaczona do porównywania produktów z różnych kategorii, na przykład mlecznych i nie-

mlecznych produktów, także z tego powodu, że odpowiednie zagadnienia będące przedmiotem 

jej atencji , jak na przykład zdrowie, jakość czy wartości odżywcze, nie są włączone w jej zakres. 

EDA wspiera te zastrzeżenia dotyczące porównywania i sprzeciwia się ocenom porównawczym 

produktów wewnątrz kategorii, gdyż ta metodologia nie dojrzała jeszcze do takiego testowania. 

My wierzymy także, że jest potrzebne ustalenie ram prawnych dla zapewnienia, że sektory 

potrzebują  rozwoju PEF dla walidacji zastrzeżeń środowiskowych oraz, że porównywalność jest 

ograniczona, gdyż to zawsze było i jest  celem PEF, a także dla zapewnienia, że instytucje rządowe 

(Inspekcje) krajów członkowskich są gotowe do wyegzekwowania tego. 
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Komunikowanie śladu środowiskowego 

  

Kiedy komunikowane są wyniki w zakresie poprawy środowiska, powinny być wymieniane więcej 

niż jeden wskaźnik, bez żadnej aglomeracji czy sumowania oddziaływania. Poprzez nakierowanie 

się na poprawę wyłącznie jednego wskaźnika, takiego jak klimat, mogą łatwo powstawać 

niepożądane konsekwencje, na przykład dotyczące używania wody czy ziemi. Dla prowadzenia 

prawdziwej poprawy środowiska, istotnym jest uwzględnianie szerokiej gamy wskaźników bazując 

na  godnych zaufania i rzetelnych dowodach, takich jak te wyróżnione przez PEF. 

 

Strategia  Komisji Europejskiej dot.  węglowo-neutralnej UE do 2050 r. 

  

EDA z zadowoleniem przyjmuje strategię Komisji Europejskiej nakierowaną na osiągnięcie 

węglowo-neutralnej Europy do 2050 r. Wierzymy, że jest w największym stopniu ważne posiadanie 

takiej wizji, i my apelujemy do Komisji UE o opracowanie wydajnych-kosztowo narzędzi polityki dla 

wdrożenia tej strategii. Takie narzędzia wdrożeniowe powinny być zgodne z ustaleniami 

środowiskowymi UE, a jednocześnie nie powinny pomijać bezpieczeństwa i jakości żywności. 

  

Wewnątrz sektora akcjami o najważniejszym stopniu ważności dla spełniania celów klimatycznych 

są akcje nakierowane na redukcję emisji jako takich, a wśród nich między innymi wzmocnienie 

sekwestracji węgla poprzez naturalne jego związanie (np. pastwiska) oraz zwiększenie użycia 

energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych  

 

Biuletyny  informacyjne oraz stanowiska EDA :  

 

EDA positions on PEF potential policy applications and EU product policy -> kliknij tu: 

http://eda.euromilk.org/publications/archive/read/article/eda-position-on-potential-policy-

applications-of-the-product-environmental-footprint-pef-methodolo.html 

 i tu: http://eda.euromilk.org/publications/archive/read/article/eda-position-on-eu-product-policy-

and-potential-applications-of-the-environmental-footprint-methods.html 

 

Dairy Sustainability Synopsis -> kliknij tutaj (proszę zobaczyć poniższe tabele środowiskowe): 

http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-

_Fact_Sheets/Sustainability/2018_02_08_EDA_Sustainability_Synopsis_Final_D-FEP-18-014.pdf 

 

http://eda.euromilk.org/publications/archive/read/article/eda-position-on-potential-policy-applications-of-the-product-environmental-footprint-pef-methodolo.html
http://eda.euromilk.org/publications/archive/read/article/eda-position-on-potential-policy-applications-of-the-product-environmental-footprint-pef-methodolo.html
http://eda.euromilk.org/publications/archive/read/article/eda-position-on-eu-product-policy-and-potential-applications-of-the-environmental-footprint-methods.html
http://eda.euromilk.org/publications/archive/read/article/eda-position-on-eu-product-policy-and-potential-applications-of-the-environmental-footprint-methods.html
http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Sustainability/2018_02_08_EDA_Sustainability_Synopsis_Final_D-FEP-18-014.pdf
http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Sustainability/2018_02_08_EDA_Sustainability_Synopsis_Final_D-FEP-18-014.pdf
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EDA Factsheet on Feeding the World with Dairy -> kliknij tutaj: 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-

_Fact_Sheets/Sustainability/EDA_Nutrition_Sustainability_Factsheet_Feeding_the_world_with_dairy_

March_2019.pdf 

 

EDA Factsheet on Why dairy is so important for achieving a healthy sustainable diet ->kliknij tutaj: 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-

_Fact_Sheets/Sustainability/EDA_Nutrition_Factsheet_Dairy_and_a_healthy_and_sustainable_diet_Up

date_Sept._2018.pdf 

 

EDA Sustainability statement on circular economy -> kliknij tutaj: 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-

_Fact_Sheets/Position_papers/EDA_statement_on_circular_economy_Oct._2015.pdf 

 

EDA Sustainability Statement on the European Dairy Sector & the SDGs -> kliknij tutaj: 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-

_Fact_Sheets/Sustainability/EDA_factsheet_Dairy___the_SDGs_Update_Sept._2018.pdf 

 

EDA Sustainability Factsheet: Dairy important actor for climate and the environment -> kliknij tutaj:  

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-

_Fact_Sheets/Sustainability/EDA_Positive_Dairy_Factsheet_Update_Sept._2018.pdf 

 

EDA Factsheet on the Dairy PEF Project -> kliknij tutaj:  

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-

_Fact_Sheets/Sustainability/2019_10_30_EDA_Fact_sheet_PEF_Update_October_2019.pdf 

 

EDA Factsheet: (Re)using water in the dairy sector -> kliknij tutaj 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-

_Fact_Sheets/Sustainability/2018_03_19__EDA_factsheet_Water_use___reuse_in_Dairy_FINAL.pdf 

 

EDA Factsheet: Water as a key resource in the dairy sector -> kliknij tutaj: 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-

_Fact_Sheets/Sustainability/2018_03_19__EDA_factsheet_The_importance_of_water_in_Dairy_FINAL.

pdf 

 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Sustainability/EDA_Nutrition_Sustainability_Factsheet_Feeding_the_world_with_dairy_March_2019.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Sustainability/EDA_Nutrition_Sustainability_Factsheet_Feeding_the_world_with_dairy_March_2019.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Sustainability/EDA_Nutrition_Sustainability_Factsheet_Feeding_the_world_with_dairy_March_2019.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Sustainability/EDA_Nutrition_Factsheet_Dairy_and_a_healthy_and_sustainable_diet_Update_Sept._2018.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Sustainability/EDA_Nutrition_Factsheet_Dairy_and_a_healthy_and_sustainable_diet_Update_Sept._2018.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Sustainability/EDA_Nutrition_Factsheet_Dairy_and_a_healthy_and_sustainable_diet_Update_Sept._2018.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Position_papers/EDA_statement_on_circular_economy_Oct._2015.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Position_papers/EDA_statement_on_circular_economy_Oct._2015.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Sustainability/EDA_factsheet_Dairy___the_SDGs_Update_Sept._2018.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Sustainability/EDA_factsheet_Dairy___the_SDGs_Update_Sept._2018.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Sustainability/EDA_Positive_Dairy_Factsheet_Update_Sept._2018.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Sustainability/EDA_Positive_Dairy_Factsheet_Update_Sept._2018.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Sustainability/2019_10_30_EDA_Fact_sheet_PEF_Update_October_2019.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Sustainability/2019_10_30_EDA_Fact_sheet_PEF_Update_October_2019.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Sustainability/2018_03_19__EDA_factsheet_Water_use___reuse_in_Dairy_FINAL.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Sustainability/2018_03_19__EDA_factsheet_Water_use___reuse_in_Dairy_FINAL.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Sustainability/2018_03_19__EDA_factsheet_The_importance_of_water_in_Dairy_FINAL.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Sustainability/2018_03_19__EDA_factsheet_The_importance_of_water_in_Dairy_FINAL.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Sustainability/2018_03_19__EDA_factsheet_The_importance_of_water_in_Dairy_FINAL.pdf
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Dokąd zdążamy 

 

 

| Cykl woda/energia  w obiegu absolutnie 

zamkniętym i w zasięgu naszych możliwości  

| Przemysł o zero-stratach  

| Uczestnik globalnej agendy zrównoważonego 

rozwoju  

| Przemysł zrównoważonego rozwoju  

| Niewielki ślad środowiskowy  

| Współautor czystej energii netto  

|W kierunku jednolitych praktyk odzysku wody  

 

 

 

W jakim miejscu jesteśmy 

  

| Przetwórcy mleka są już wysoce wydajni 

surowcowo  

| Obornik jest efektywną i przyjazną 

środowiskowo alternatywą dla nawozów 

sztucznych  

| Ciągłe wzrosty produkcyjności/krowę, w celu 

obniżenia wpływu na klimat  

| Pomoc w utrzymaniu nienaruszonego 

krajobrazu, zazielenianiu czy obszarów 

peryferyjnych, sekwestracja węgla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


