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Połącz się ze światem mleczarstwa

Rzetelność w łańcuchu dostaw mleka oraz
Nieuczciwe Praktyki Handlowe (UTPs)
Europejskie zakłady mleczarskie są dumne z codziennego partnerstwa z około 700 000
gospodarstwami mlecznymi w całej Europie. Ta intensywna i stała współpraca kreuje relacje w
ramach łańcucha dostaw mleka w sektorze, który charakteryzuje się zbilansowaną i osiągająca
sukcesy koegzystencją modelu spółdzielczego i prywatnego: około połowa europejskiego
mleka jest przetwarzana w spółdzielniach mleczarskich będących własnością rolników. Wobec
mleka przetwarzanego w prywatnych zakładach mleczarskich stosowane są zasady
ustanowione w 2012 r. w ‘pakiecie mlecznym’.
Dzisiejsze propozycje przedstawione przez Komisarz UE Phila Hogana dla ram pracy o zasięgu
unijnym dotyczących nierzetelnych praktyk w relacjach business-to-business w łańcuchu
dostaw żywności odbudowują pozycje małych i średnich przedsiębiorstw (SMEs).
Proponowana lista zabronionych praktyk handlowych będzie instrumentalną dla działania na niższym
poziomie łańcucha dostaw i będzie wzmacniać pozycje mleczarskich zakładów SME vis-à-vis siły
handlu detalicznego.
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Sekretarz generalny EDA Alexander Anton stwierdził: „W coraz bardziej skoncentrowanym
środowisku handlu detalicznego, wszystkie zakłady mleczarskie spotykają się dzisiaj z nieuczciwymi
praktykami handlowymi – to nie jest kwestia małych mleczarni, to dotyka wszystkie zakłady
mleczarskie w całej Europie, co wymaga takiego samego poziomu protekcji”.

Uznanie specyfiki sektora mlecznego – i wszystkich przemysłów na poziomie pierwszego
przetwarzania produktów rolnych – w ramach definicji SME (patrz Rekomendacje Komisji UE nr 361 z
06 maja 2003 https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:en:PDF) byłoby następnym
ważnym krokiem dla wzrostu wpływu proponowanej legislacji: dzisiejsze definicje SME ograniczają
obrót roczny do poziomu 50 milionów euro, co wyłącza relatywnie regionalne małe zakłady mleczne w
chwili, gdy skupują one od ponad 200 średnich farm mlecznych.

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.
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