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Dairy Flash – Biuletyn informacyjny1
Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa

Nasza Doroczna Konwencja EDA 2020 będzie
przebiegać wirtualnie.
Razem z naszym hiszpańskim członkiem - stowarzyszeniem FeNIL, cieszyliśmy się z możliwości
goszczenia laktosfery z całej Europy i spoza niej na naszej Dorocznej Konwencji EDA 2020 w
listopadzie 2020 w Madrycie. Pandemia korona wirusa i jej wpływ na międzynarodowe podróże
zmusiły nas do zmiany zgromadzenia w Madrycie z fizycznego na wideokonferencję. Z tego
powodu sektor mleczarski spotka się wirtualnie i będzie wymieniał poglądy z prelegentami i gośćmi
w piątek 20 listopada 2020 r. Para un sociedad sana, un sector lácteo en forma2 :

“Mleko i produkty mleczne – dzisiaj bardziej istotne niż
kiedykolwiek!”

COVID-19

Pierwszy krok w postaci wsparcia

europejskiego sektora mleczarstwa w wysokości 30
mln €
Po usilnych i jednolitych prośbach ze strony Komitetu Rolnictwa (COM AGRI) Parlamentu
Europejskiego i 27 krajów członkowskich UE, środki europejskiego wsparcia dla sektora
mleczarskiego zostały ostatecznie zaproponowane i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii w
dniu 4 maja 2020 r. Dopłaty do prywatnego magazynowania masła, odtłuszczonego mleka w proszku
i sera są dostępne od 7 maja 2020.
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Komentarz KSM: Tłumaczenie sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka
Komentarz KSM: Para un sociedad sana, un sector lácteo en forma – z hiszp. - dla zdrowego społeczeństwa
sektor mleczarski jest dopasowany.
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PSA3 jest prawdopodobnie najbardziej skutecznym środkiem przy próbach łagodzenia, do pewnego
stopnia, rynkowego trendu spadkowego oraz stabilizuje na niskim poziomie rynki mleczarskie, a
poprzez to ceny mleka płacone ponad 700 000 producentom mleka w Unii.
„ Dzięki bezprecedensowemu wysiłkowi całego sektora mleczarskiego bezpośredni i natychmiastowy
wpływ kryzysu Covid-19 został zatrzymany, bez dużego zniszczenia łańcuchów dostaw w całej
Europie. Jesteśmy wdzięczni za szybkie wsparcie Komisji UE we właściwym czasie, poprzez
ustanowienie zielonych granic i zezwolenie na pewne elastyczne podejście”, stwierdził
przewodniczący EDA Michel Nalet.
„Teraz jesteśmy uderzeni przez ekonomiczny wpływ więcej niż kilku rynkowych zaburzeń, przy czym
wreszcie przyjęte – środki wsparcia, zwłaszcza instrument PSA, pomogły jak dotąd na ustabilizowanie
rynków, ale na bardzo niskim poziomie. Dzisiejsza sytuacja rynkowa jest niezwykle krucha.
Perspektywa jest charakteryzowana wieloma negatywnymi i niepewnymi kryteriami”.

Publikacja strategii ‘od pola do stołu’ w tym tygodniu.
Tłumaczenie Europejskiego Zielonego Ładu
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers__Fact_Sheets/Sustainability/EDA_Paper_-_Green_Deal__communication__-_Dec._2019.pdf dla
sektora rolno-spożywczego jest przewidziane na 20 maja 2020, w ramach oficjalnej publikacji
‘strategii do pola do stołu’.
We wspólnym liście do Pani Komisarz UE Stelli Kyriakides, MEP4 Paolo De Castro(S&D, IT) oraz
jedenaścioro kolegów z grupy S&D oraz EPP, w tym przewodniczący COM AGRI, MEP Norbert Lins
(EPP, DE), wyraziło swoje obawy odnośnie potencjalnego systemu nazewnictwa żywieniowego
Front-of-Pack5 i jego wartości dodanej dla informacji konsumenckiej.
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Komentarz KSM: PSA: dopłaty do prywatnego magazynowania
Komentarz KSM: MEP – członek Parlamentu Europejskiego
5
Komentarz KSM: front of pack - na froncie opakowania
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Ustalenie tzw. ‘profili żywieniowych’ i obligatoryjnych zasad nazewnictwa dot. pochodzenia produktu
dla mleka & produktów mlecznych jest zapowiedziane do włączenia w tą ‘strategię’ – EDA użyło
każdego możliwego kanału na wszystkich poziomach w Brukseli i poza nią do przekazania naszych
zastrzeżeń i do podkreślania potrzeby przestrzegania zasady Jednolitego Rynku.
W odpowiedzi na nasze pismo EDA dot. Jednolitego Rynku & nazewnictwa żywieniowego Front-ofPack, Komisarz UE Stella Kyriakides odpowiedziała: „ Chciałabym ponownie zapewnić Was, że
Jednolity Rynek UE jest i pozostanie jednym z kluczowych priorytetów dla Komisji” oraz publicznie
zadeklarowała: „Nie będzie obowiązkowego systemu nazewnictwa żywieniowego front of pack”.
Podczas wideokonferencji ze swoim zespołem na początku tygodnia, sekretarz generalny EDA,
‘Alexander Anton także podkreślił wyraźnie nasze stanowisko w sprawie dot. nazewnictwa
pochodzenia produktu: „ Jesteśmy podbudowani, że Komisarz UE Thierry Breton jasno stwierdził że
‘Komisja UE utrzyma politykę zero tolerancji wobec praktyk protekcjonistycznych, dla których nie ma
miejsca na jednolitym rynku’ oraz ufamy, że ten przekaz będzie rezonował także na strategię od pola
do stołu”.

Mleczarstwo jest lokomotywą dla ponownego
uruchomienia ekonomii rolnej w Europie.
To co jest właściwe dla europejskiej laktosfery jest jeszcze
bardziej odpowiednie dla irlandzkiego sektora mleczarstwa.
Pat Murphy, przewodniczący Dairy Industries Ireland jasno
stwierdził podczas prezentacji kampanii DII6
https://www.ibec.ie/connect-andlearn/media/2020/05/11/ibec-launches-major-new-rebootand-reimagine-campaign w Dublinie: “Odbudowa i
ponowne przedstawienie obrazu”: Irlandzkie mleczarstwo
jest lokomotywą rolniczej i narodowej ekonomii. Istotnym
jest, aby niezbędne kroki były powzięte szybko dla
umożliwienia przemysłowi wzięcia udziału w narodowej
odbudowie, w momencie, kiedy się ona pojawi”
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Komentarz KSM: DII – Dairy Industry Ireland

Pat Murphy, przewodniczący DII

Webinarium EDA z FAO dot. zdrowych &
zrównoważonych diet
W dniu 6 maja 2020 EDA zorganizowało webinarium pt. ‘ WHO & FAO Zrównoważone i zdrowe diety:
zasady przewodnie’ http://www.fao.org/3/ca6640en/ca6640en.pdf. Mieliśmy przyjemność
goszczenia jako prelegenta Dr Fatimę Hachem starszą specjalistę ds. żywienia; Wydział Żywienie i
Systemy Żywnościowe (ESN) w FAO. Dr Hachem prezentowała publikację FAO-WHO, naświetlając
wyzwania dot. niedożywienia oraz zrównoważonej produkcji żywności oraz konsumpcji.

Dr Fatima Hachem i dyrektor EDA Hélène Simonin
Dr Hachem naświetlił, że mleczarstwo jest włączone w Zasady Przewodnie WHA & FAO dot.
Zrównoważonych Diet. Podkreśliła także, że każdy kraj ma elastyczność w adaptacji proponowanych
zasad FAO & WHO do jego kultury żywieniowej i zwyczajów żywieniowych. Webinarium stanowiło
unikalną możliwość dla członków EDA wymiany poglądów bezpośrednio z FAO, co spotkało się z
dużym uznaniem.

Wytyczne EDA dot. dobrowolnego nazewnictwa
pochodzenia mleka & produktów mlecznych
zaktualizowane
Mamy przyjemność ogłosić, że Sektorowe Wytyczne EDA dotyczące pochodzenia mleka i produktów
mlecznych (w kontekście Art. 26.3 rozporządzenia UE sprawie przekazywania konsumentom
informacji na temat żywności nr 1169/2010 oraz rozp. (EU) 2018/775) zostały zaktualizowane i są
dostępne na naszej stronie internetowej EDA.

Poprzednie wytyczne, opublikowane po raz pierwszy w
2018 r. zostały zrewidowane dla włączenia ostatnich
prawnych rozwiązań w celu dostarczenia najlepszych i
aktualnych wytycznych naszym członkom.
Sekretarz generalny Alexander Anton stwierdził:
„ Nasze wytyczne sektorowe specyfikują dzisiejsze legalne
wymagania w odniesieniu do dobrowolnego nazewnictwa
pochodzenia mleka & produktów mlecznych. Jednakże,
wykraczają one daleko poza te wymagania. Jesteśmy
przekonani, że bardzo surowe zasady dobrowolnego
nazewnictwa są jedyna drogą dla spełnienia oczekiwań całkiem dużej części konsumentów
dotyczących informacji i dla zagwarantowania w tym samym czasie funkcjonowania Jednolitego
Rynku w naszej Unii.”

Stanowisko EDA w odniesieniu do “Zasad dot.
Pochodzenia Produktu” w Ramach Przyszłej
Współpracy Mleczarstwa UE-UK
W ubiegłym tygodniu wydaliśmy nasz dokument EDA
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers__Fact_Sheets/Position_papers/The_Future_EUUK_Dairy_Framework_Rules_of_Origin_APRIL_2020__FINAL_.pdf dot. zasad odnośnie pochodzenia,
który mogliśmy sfinalizować dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu wszystkich naszych członków.
Negocjacje dot. Brexitu przebiegają wirtualnie, a Brexit staje się coraz bardziej realny: mamy 226 dni
do 31 grudnia 2020 r. , w tym 155 dni roboczych.
Zgodnie z uzgodnionym w ramach konsensu stanowiskiem dot. raczej technicznych, ale jednocześnie
najbardziej wrażliwych zagadnień w zasadniczo wszystkich negocjacjach FTA, mamy nadzieję, że
nasza wiodąca rola EDA, zarówno w odniesieniu do zawartości jak i procesowania, może dać przykład
zespołom negocjacyjnym, gdyż to stanowisko jest uzgodnione przez wszystkich naszych członków,
włączając naszego członka Dairy UK z UK: „Nie jesteśmy pewni czy polityczne środowisko, jest w pełni
świadome potencjalnego ekonomicznego załamania naszego sektora z powodu Brexitu. Te negocjacje

muszą wyjść z impasu, a my potrzebujemy prawdziwej woli i planu dla osiągnięcia sukcesu tej
operacji”, potwierdził nasz przewodniczący EDA Michel Nalet.

Raport USTR7 raport oraz oznaczenia geograficzne UE
“GIs8 stały się istotną częścią polityki rolnej i współpracy międzynarodowej i polityki handlowej, nie
tylko UE, ale także coraz większej ilości krajów. Rosnące w całym świecie stosowanie demonstruje
znaczące korzyści jakie GLs przynosi społecznościom rolniczym i konsumentom, dostarczając
identyfikalności autentycznym produktom”, odpowiedział gabinet Komisarza UE Janusza
Wojciegowskiego na nasz list dot. naszych obaw w odniesieniu do ostatnio opublikowanego
‘Specjalnego Raportu 301 Departamentu Stanu USA ds. Handlu Międzynarodowego(USTR)’.
Ten raport USA poważnie krytykuje nasz europejski system oznaczeń geograficznych. Europejska
‘laktosfera’ jest dumna z bycia strażnikiem kulinarnych skarbów i kulturalnego dziedzictwa przy
naszych ponad 300 serach i specjałach mleczarskich, które są włączone w politykę jakościową UE.

European Retail Alliances9 i nieuczciwe praktyki
handlowe
Komisja UE opublikowała w ubiegłym tygodniu raport dotyczący roli European Retail Alliances (ERAs)
w łańcuchach rolnych i dostaw żywności: horyzontalnych ‘aliansów’ handlowców, które
współpracują w całej Unii we wspólnej mobilizacji i koncentracji (niektóre) swoich zasobów i
aktywności, najbardziej istotnych w odniesieniu do źródeł dostaw. Podczas przygotowawczych
warsztatów Komisji UE, odbytych w listopadzie 2019 r. w Brukseli, sekretarz generalny EDA Alexander
Anton podkreślił specyficzne tematy, które są powiązane ze wzrastającą koncentracją w sektorze
sieci handlowych. To badanie jest szczególnie odpowiedni w aktualnym kontekście rosnącej
rynkowej koncentracji. Opisuje ono aktywności i analizuje wpływ ERA na łańcuch dostaw żywności.
Potwierdza zwłaszcza, że tworzenie aliansów handlu detalicznego indukuje nierównowagę i może
prowadzić do nieuczciwych lub niekonkurencyjnych zachowań.

7

Komentarz KSM: USTR - United States Trade Representative - agencja rządowa USA ds. handlu
Komentarz KSM: GLs- oznaczenia geograficzne
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Komentarz KSM: European Retail Alliances; organizacja powołana w 2019 r. przez wiodące europejskie firmy
handlu detalicznego – ma być ona europejską odpowiedzią wobec takich gigantów e-handlu jak Amazon czy
Alibaba
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