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Dairy Flash – Biulety informacyjny1 
Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa 

 

 

Dostawy mleka i produktów mlecznych w 

czasach COVID-19! 

 

Covid-19 dostawy mleka i produktów mlecznych są 

sprawą kluczową! 

W piśmie do  służb Komisji Europejskiej, 27-miu Krajów Członkowskich i do Zjednoczonego 

Królestwa, EDA podkreśliło krytyczne znaczenie utrzymania otwartych  linii dostaw mleka & 

produktów mlecznych w całej Europie i przez granice → patrz nasze stanowisko EDA 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_t

he_media_/EDA_Statement_COVID19_and_milk___dairy_logistics_Mar_2020.pdf. 

Prezydent EDA Michel Nalet przekonywał kompetentne służby Komisji UE oraz 

odpowiednie służby  na poziomie krajów członkowskich: „Stałe dostawy mleka & produktów 

mlecznych dla populacji w całej Unii mają żywotne znaczenie. Jeśli chcemy zapewnić 

zapełnienie półek sklepowych i lodówek, operacje skupu mleka i linie dostaw muszą być 

utrzymywane w całej Unii i w przepływach przez granice”. 

Sekretarz generalny EDA Alexander Anton stwierdził: „Bardzo uważnie śledzimy rozwój 

sytuacji w mleczarstwie i dzielimy się regularnie raportami o aktualnej sytuacji z 

kompetentnymi służbami UE i krajów członkowskich” oraz poinformował, że: 

 

 
1 Komentarz KSM: Tłumaczenie sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_the_media_/EDA_Statement_COVID19_and_milk___dairy_logistics_Mar_2020.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_the_media_/EDA_Statement_COVID19_and_milk___dairy_logistics_Mar_2020.pdf
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„ Jesteśmy w kontakcie z Komisją UE, aby pomóc zdefiniować właściwe środki wsparcia, które 

są potrzebne dla ekonomicznej operacyjności naszego sektora mleczarskiego” → patrz nasz 

ostatni list wysłany dzisiaj do Komisji Europejskiej 

http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in

_the_media_/update_190320_covid19_and_EUI_dairy_situation.pdf. 

Mleczarska koordynacja U.S.- UE CONVID-19 

 „ W odniesieniu do wpływów CONVID-19 na mleczarstwo my wszyscy jesteśmy razem bez 

względu na to gdzie operujemy. Jesteśmy wdzięczni za otwartą wymianę informacji  z 

europejskim mleczarstwem, która naprawdę pomaga nam na lepsze zrozumienie spraw i 

kształtuje naszą reakcję jako proaktywną” podkreśla Michael Dykes, CEO2 i Prezydent  

International Dairy Foods Association (IDFA) w Washington D.C. 

Konferencja EDA dot. Polityki Mleczarskiej 2020 odwołana.  

Z uwagi na restrykcje w podróżowaniu i organizowaniu spotkań, wdrożone obecnie w całej 

Europie, byliśmy zmuszeni  odwołać naszą Konferencję dot. Polityki Mleczarskiej, która miała 

się odbyć w następnym  tygodniu w środę  25 marca 2020 w hotelu Leopold w Brukseli 

(Belgia).  Mamy nadzieje widzieć Was wkrótce 23 czerwca na naszym Letnim Bufecie Serowym 

EDA! Prosimy zarezerwować termin! Recepcja Letniego Bufetu Serowego we wtorek 23 

czerwca 2020, Bruksela. 

Zarezerwuj termin! 

Letnia Recepcja Serowa EDA 

Wtorek 23 czerwca 2020 Bruksela 

 

 
2 Komentarz KSM: CEO – dyrektor generalny 

http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_the_media_/update_190320_covid19_and_EUI_dairy_situation.pdf
http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_the_media_/update_190320_covid19_and_EUI_dairy_situation.pdf
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W dniu 23 czerwca będziemy gościć 2-gą edycję naszego Letniego Bufetu Serowego w sercu 

Brukseli. Będzie to okazją dla zespołu EDA obchodzenia razem z Wani znaczenia Unii 

Europejskiej i doskonałości europejskiego mleczarstwa. 

 

 

#Milkilife – nasz doroczny raport jest 

dostępny na naszej stronie 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Annual_Report/Annual_Report_

2020-V3-smaller.pdf 

Zmiana porządku chronologicznego dla strategii Od Pola - do 

Stołu . 

W zeszłym tygodniu Komitet Rolnictwa PE planował głęboką wymianę poglądów  z panią 

Komisarz ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Stellą Kyriakides. 

Z uwagi na aktualne okoliczności, nie mogła ona mieć miejsca. Ostatecznie Komisja UE 

zaakceptowała prośbę, którą zgłosił MEP Norbert Lins (EPP, DE), przewodniczący Komitetu 

ds. Rolnictwa PE, aby opóźnić publikację strategii, z pierwotnego terminu 25 marca, na późny 

kwiecień.” 

 

 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Annual_Report/Annual_Report_2020-V3-smaller.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Annual_Report/Annual_Report_2020-V3-smaller.pdf
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Sekretarz generalny Alexander Anton skomentował: “To, że były głosy przeciwne wobec 

propozycji, którą zgłosił  MEP Lins, jest wprost nie do uwierzenia. Zielony Ład i inicjatywa Od 

Pola – do Stołu są projektami będącymi punktami zwrotnymi dla Unii, tak więc pełna wymiana 

poglądów wewnątrz PE oraz z udziałowcami jest istotna dla zapewnienia szerokiego wsparcia”. 

 …. kryzys COVID-19 u bram   

EDA spotyka sie  gabinetem Komisarza UE Fransa 

Timmmermansa 

EDA spotkało się w gabinecie Pierwszego Wiceprezydenta UE Komisarza Franca 

Timmermansa z osobą odpowiedzialną za koordynację Zielonego Ładu i inicjatywę Od Pola – 

do Stołu,  którą jest pan Lukas Víšek. Dyrektor EDA Hélène Simonin podkreśliła: „Mieliśmy 

możliwość przekazania naszego konstruktywnego podejścia oraz idei dot. tych propozycji , a 

także pewnych obaw.  Spytaliśmy o odpowiednie naukowe fakty, które powinny być rozważone 

i zgromadzone. Sektor mleczarstwa chce wspierać Komisję Europejską w znajdowaniu wartości 

dodanej poprzez Zielony Ład oraz przyszłą strategię Od Pola – do Stołu, dostarczając 

jednocześnie populacji zdrowe i zrównoważone odżywianie”. „ Dyskutowaliśmy także warunki i 

zadawaliśmy pytania o naukową bazę oraz o wartość   dodaną przyszłych obowiązkowych 

informacji dla konsumentów, poprzez nazewnictwo w zakresie pochodzenia, wartości 

odżywczych i informacji dot. środowiska, podkreślając podejście PEF3 jako stałe narzędzie dla 

wielu inicjatyw dot. Zielonego Ładu z perspektywy B2B4. Rozmawialiśmy także oczywiście o 

unikalnych wartościach odżywczych mleka i produktów mlecznych”. 

 

 
3 Komentarz KSM: PEF – ślad środowiskowy produktu 
4 Komentarz KSM: B2B – relacje biznes - biznes 
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Zielony Ład, Od Pola – do Stołu oraz CAP …. Perspektywa PE 

 

Na naszym  spotkaniu Specjalnego Komitetu EDA w Brukseli  Franziska 

Schwerdtle, starszy specjalista w biurze MEP Norberta Linsa 

uszczegółowiła perspektywę PE w odniesieniu do stanu aktualnego 

procedury legislacyjnej CAP.  

 

„Ta wymiana poglądów z „laktosferą” była dla mnie pożyteczną, zwłaszcza  względem 

nadchodzącej strategii Od pola - do Stołu – ważnej inicjatywy, która będzie wymagała 

intensywnej i skoordynowanej wymiany poglądów nie tylko ze wszystkimi udziałowcami, ale 

także wewnątrz Parlamentu Europejskiego, a także wewnątrz instytucji europejskich”.  

„Wyzwania stojące przed europejskim mleczarstwem” ….  

….. było głównym mottem 76-tego Krajowego Kongresu Federacji Francuskich Farmerów 

Mlecznych (FNPL). Przewodniczący FNPL Thierry Roquefeuil powitał sekretarza 

generalnego EDA Alexandra Antona, który  w swoim wystąpieniu podkreślił przywódczą 

rolę francuskiej ‘laktosfery’, która już w 2017 r. opublikowała swoją przyszłościową strategię 

„Francja, Kraina Mleka”. 

 

Sekretarz generalny EDA Alexander Anton oraz ustępujący 

wiceprzewodniczący FNPL André Bonnard 
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Mleczarskie spotkanie Niemcy-Francja @Graindorge 

Unikalna doskonałość francuskich serów producenta  Graindorge  została nagrodzona w  

2020 r. trzema złotymi medalami na krajowym Francuskim Konkursie Sera. Bruno Lefèvre, 

CEO Graindorge stwierdził: „To jest nasz pierwszy ‘hattrick’ w 110 letniej historii Graindorge. 

Cała rodzina Graindorge - naszych 190 pracowników i 110 farmerów - my wszyscy jesteśmy 

dumni z tego wyróżnienia”  

 

Minister Barbara Otte-Kinast (z prawej) oraz  VicePrezydent Normandy Clotilde Eudier i Bruno Lefèvre, 

CEO Graindorge,  

Minister Barbara Otte-Kinast (Lower Saxony, DE) oraz Wiceprezydent Normandy Clotilde 

Eudier wizytowali tego producenta serów w zeszłym tygodniu:  

„Francuski sposób na wartość dodaną dla produktów spożywczych z oznaczeniami 

geograficznymi jest dla nas bardzo ważna. To jest jeden z powodów dla których przyjechałem 

wraz z delegacją młodych farmerów do naszego partnerskiego regionu”.  

 Przyszłe relacje UE-UK 

 

Nawet wobec obecnie przebiegających negocjacji Brexitowych, przygotowania EDA dla 

naszych  → Przyszłych Mleczarskich Ram Współpracy UE-UK  https://www.moproweb.de/wp-

content/uploads/2020/01/Final_EDA_BREXIT_The_Future_EU-UK_Dairy_Framework_Jan._2020.pdf 

są nadal prowadzone i eksperci na tym polu kończą aktualnie nasz rozdział dedykowany 

Zasadom dot. Pochodzenia Produktu. Po opracowaniu  naszego generalnego podejścia, 

zostało to prezentowane w końcu stycznia. 

 

https://www.moproweb.de/wp-content/uploads/2020/01/Final_EDA_BREXIT_The_Future_EU-UK_Dairy_Framework_Jan._2020.pdf
https://www.moproweb.de/wp-content/uploads/2020/01/Final_EDA_BREXIT_The_Future_EU-UK_Dairy_Framework_Jan._2020.pdf
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Ostatnie spotkanie EDA z Dyrektorem Brytyjskiego Biura ds. Rolnictwa (BAB) w Brukseli 

(Robin Maning), jak również z Przewodniczącym NFU Dairy Board (Michael Oakes) oraz ich 

odpowiednimi zespołami zaoferowało wspaniałą możliwość przeglądu informacji z brytyjskim 

sektorem rolnym.  Sekretarz generalny EDA Alexander Anton ponownie potwierdził nasze 

zaangażowanie  dla przyszłych relacji bazujących na jednolitym rynku/bazie wolnego handlu - 

ambicje, które są podzielane przez brytyjski przemysł mleczarski. Farmerzy i przemysł po obu 

stronach kanału są pełni obaw dot. wyzwań jakie stoją przed nami i wspierają ambitną 

agendę ustaloną przez Komisję Europejską. EDA jest dumne mogąc podkreślić znaczenie 

mleczarstwa w szerokim kontekście akcji środowiskowych, jak to zostało zaprezentowane w 

naszym dokumencie → Sektor mleczarstwa & Zielony Ład. 

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

_Fact_Sheets/Sustainability/EDA_Paper_-_Green_Deal__communication__-_Dec._2019.pdf 

Identyfikacja i adresowanie barier na Jednolitym Rynku 

Komisja Europejska identyfikując i adresując bariery dla Jednolitego Rynku opublikowała w 

ubiegłym tygodniu → materiał informacyjny zatytułowany : Identyfikacja i adresowanie 

barier w odniesieniu do Jednolitego Rynku” 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-single-market-barriers-march-

2020_en.pdf, wraz z towarzyszącym, bardziej szczegółowym → dokumentem roboczym 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu-single-market-barriers-staff-working-document_en.pdf. 

Te dwa dokumenty są częścią → pakietu  Strategii Przemysłu Europejskiego, 

udostępnionego w tym samym dniu online https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu-single-

market-barriers-staff-working-document_en.pdf.  Tak jak to było oczekiwane po spotkaniu EDA z 

Hansem Ingelsem z DG Growth kilka tygodni temu, komunikat jest ogólny/szeroki  i nie 

odnosi się do poszczególnych sektorów, które borykają się z barierami na Jednolitym Rynku. 

Jednakże, dokument roboczy zespołu opatrzony jest w listę dotkniętych barierami sektorów  

oraz identyfikuje utrudnienia w Jednolitym Rynku. Zagadnienia dotyczące barier w handlu w 

sektorze spożywczym są analizowane pod kątem wymagań dot. nazewnictwa żywności. 

Głównymi zagadnieniami na które naciskało EDA podczas naszej dyskusji z Komisją było 

nazewnictwo dotyczące pochodzenia i wartości odżywczych. W dokumencie Komisji, 

wymagania dot. nazewnictwa żywności są uznawane jako utrudnienia w handlu, z uwagi na 

brak harmonizacji na poziomie UE.

 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Sustainability/EDA_Paper_-_Green_Deal__communication__-_Dec._2019.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Sustainability/EDA_Paper_-_Green_Deal__communication__-_Dec._2019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-single-market-barriers-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-single-market-barriers-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu-single-market-barriers-staff-working-document_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu-single-market-barriers-staff-working-document_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu-single-market-barriers-staff-working-document_en.pdf

