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Dairy Flash – Biuletyn informacyjny1
Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa

Szczyt ‘The Love Behind Food’2 w Barcelonie
W 1919 r. został opracowany pierwszy jogurt Danone – prosty produkt
spożywczy z prostym celem wspierania zdrowia dzieci – a pierwszy jogurt Danone został
wyprodukowany w Barcelonie, gdzie Danone obchodzi swoje 100 lecie na Szczycie ‘The Love Behind
Food’.
Emmanuel Faber CEO3 Danone stwierdził “Dzisiaj rozpoczyna się pierwszy dzień następnych 100 lat
Danone. Jednym z naszych największych skarbów jest nasza kolekcja około 1500 szczepów
fermentacyjnych spośród których używamy jedynie małą część. Na dzień dzisiejszy, to będzie otwarte
źródło; my otwieramy tą unikalną kolekcję dla nauki i poprawy wartości odżywczych poprzez fermentację”.

Sekretarz generalny EDA Alexander Anton oraz Emmanuel Faber, Przewodniczący & CEO Danone

Jaki jest twój ulubiony produkt mleczny?
“Moim faworytem jest nasz jogurt Danio!”
Emmanuel Faber
Przewodniczący & CEO Danone
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Komentarz KSM: Tłumaczenie sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka
KSM: ‘The love behind food’ – w dosłownym tłumaczeniu - miłość stojąca za żywnością (inaczej - delektowanie się
żywnością)
3
Komentarz KSM: CEO- Dyrektor Generalny
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Obchody Dnia Europy w Tokio
2-ga Misja Wysokiego Szczebla Komisarza Phila Hogana do Japonii
“Ta misja do Japonii została perfekcyjnie umiejscowiona w czasie dla kontynuacji ostatniej misji
do Japonii, którą Komisarz UE Phil Hogan i jego zespół zorganizował w kwietniu 2016 r.
Komisarz UE Phil Hogan i Komisarz UE ds. Handlu Cecilia Malmström, wykonali olbrzymią
pracę dla otwarcia japońskich rynków i zawarcia Umowy o Partnerstwie Ekonomicznym UE i
Japonii, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Olbrzymie ‘grazie tanto’ i ‘Dōmo
arigatō’4 dla Komisarz Phila Hogana i jego zespołu”, pogratulował wiceprzewodniczący EDA
Attilio Zanetti

Wiceprzewodniczący EDA Attilio Zanetti oraz Alexandre Pasquet (grupa Lactalis) na spotkaniu
handlowców w Japonii

Jeden tydzień do Wyborów Europejskich...
#thistimeimvoting
► Sprawdź nasz EDA Focus dot. Wyborów UE 23-26 maja 2019

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Focus/EDA_Focus_on_Europe
an_Elections_May_2019.pdf
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Komentarz KSM: ‘grazie tanto’ i ‘Dōmo arigatō’ – ‘wielkie dzięki’ po włosku i japońsku
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30 lat ochrony określeń mleczarskich
EDA zaangażowało się w przegląd udziałowców w ramach publicznej konsultacji Komisji UE
dot. norm jakości handlowej. Jørgen Hald Christensen, Przewodniczący Komitetu EDA
Żywność & Polityka Środowiskowa (FEP) prowadził dyskusje wyjaśniając centralną rolę i
istotną wartość chronionych określeń mleczarskich w ramach Jednolitego Rynku i poza nim.
„Normy jakości handlowej dla przetworów mlecznych definiują produkt jako taki; konsument
wie, że ‘masło jest masłem’” podsumował nasz przewodniczący Komitetu FEP podczas tego
przeglądu. Grupa Zadaniowa EDA ds. Chronionych Określeń Mleczarskich będzie
monitorowała rozwój tych zagadnień i opowiadała się za aktualnymi rozwiązaniami prawnymi
dot. norm jakości handlowej. To jest linią odniesienia dla konkurencji w odniesieniu do jakości
przetworów mlecznych oraz dla jasnej i transparentnej informacji dla konsumentów UE.

Reaktywacja Systemu Zharmonizowanego
Dwa tygodnie temu, Światowa Organizacja Celna (WCO) zorganizowała konferencję dla
oceny skuteczności i przedyskutowania przyszłości Systemu Zharmonizowanego (HS).
Uczestnicy wyrazili obawy dot. aktualnej złożoności wielu klasyfikacji oraz nawigowania po
Nomenklaturze. Wyrażono wsparcie dla zmian, pod warunkiem, że będzie to dokonane w
drodze konsultacji, biorąc pod uwagę ich koszty i wpływ. Zalecenie konferencji WCO dla jej
Komisji ds. Polityki włączyły kontynuację procesu konsultacji, wykonalność prac badawczych
oraz wezwanie do identyfikacji opłacalnych zmian oraz odpowiednich
organów/mechanizmów do pójścia w kierunku tych zmian.

Komisja UE przyjmuje metodologię pomiaru strat żywności
Dwa tygodnie temu Komisja UE przyjęła Akt Delegowany ustalający wspólną
metodologię pomiaru strat żywności, dostarczając krajom członkowskim
metodologiczne i sprawozdawcze ramy dla pomiaru strat żywności na każdym
etapie łańcucha dostaw żywności i docelowo pomagając w monitorowaniu
postępu w kierunku Celu Zrównoważonego Rozwoju 12.3.
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Poprzez ten Akt, Komisja zamierza zapewnić spójne monitorowanie strat żywności w całej UE,
pozostawiając jednocześnie pewną elastyczność w odniesieniu do implementacji zbioru
danych na poziomie krajowym. Kraje członkowskie będą raportować dane począwszy od
2020 r., a w 2023 r. Komisja rozważy potrzebę ustanowienia obowiązujących celów, zależnych
od otrzymanych danych. Ta metodologia została zaprezentowana na ostatniej platformie UE
dot. Strat Żywności i Marnotrawienia Żywności w ubiegłym tygodniu.
Komisarz EU Commissioner Jyrki Katainen (Wice - Prezydent ds. Zatrudnienia, Wzrostu,
Inwestycji Konkurencyjności i aktualnie ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności) podkreślił
znaczenie walki ze stratami żywności dla wzmocnienia obiegów zamkniętych i
zrównoważonego rozwoju naszych systemów żywnościowych ► patrz pełne wystąpienie
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-19-2415_en.htm

Mleczarstwo na świecie
W ostatnich dwóch tygodniach odbyły się Warsztaty Ekonomistów Mleczarstwa i Analityków
Polityki zorganizowane przez kilka uniwersytetów w Grand Rapids (Michigan), wiosenne spotkanie
Stałego Komitetu ds. Polityki Mleczarskiej i Ekonomii oraz doroczne spotkanie American Dairy
Products Institute (APDI) w Chicago. W tych wydarzeniach uczestniczyli europejscy eksperci oraz
udziałowcy, którzy mieli możliwość wymiany poglądów z ich partnerami z USA i innych krajów z
całego świata na temat wojen handlowych, konkurencji z białkami roślinnymi i CAP UE5 ( w
kontekście 350 000 ton OMP uwolnionego z interwencji) oraz wielu innych wyzwań i możliwości
stojących przed sektorem mleczarstwa na całym świecie.

5

Komentarz KSM: CAP UE – Wspólna Polityka Rolna UE

Panel międzynarodowy za warsztatach Ekonomistów Mleczarstwa IDF, w którym brała dział Bénédicte Masure,
zastępcy sekretarza generalnego EDA oraz udziałowiec EDA Kirsten H. Svendsen (Danish Dairy Board).
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Nowe rozporządzenie UE ogranicza przemysłowe kwasy
tłuszczowe trans w żywności
Długo oczekiwane ► Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/649 ustalające limity dla
przemysłowych kwasów tłuszczowych trans w żywności (maks. 2 gramy w 100 gramach
tłuszczu) zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0649&qid=1557928856606&from=EN.

Tłem dla rozporządzenia jest niepokój dot. zdrowia, który wiąże się z dietami bogatymi w
TFAs6 o zwiększonym ryzyku na choroby układu krążenia. Przemysłowe TFAs mogą
znajdować się głównie w margarynach, tłuszczach do smarowania, pieczywie, fast foodach i
snack foodach. Naturalne TFAs (przeżuwaczy) (rTFAs) są w sposób naturalny produkowane w
jelitach (żwaczu) krów i w konsekwencji niewielkie ilości TFAs mogą być znajdowane w
produktach pochodzenia zwierzęcego, takich jak mleko i mięso. Nowe rozporządzenie w
sposób wyraźny wyklucza rTFAs ze swojego zakresu, gdyż żywność zawierająca rTFAs (jak
mleko i inne przetwory mleczne) ma wysokie znaczenie w diecie UE i wnosi bardzo niewielki
wkład w całkowitym dziennym spożyciu energii. EDA z zadowoleniem wita nowe
rozporządzenie, które wspiera to odróżnienie od wysoko przetworzonej żywności; produkty
zawierające pewne ilości rTFAs nie mają możliwości zmiany składu, gdyż są one integralną
częścią tłuszczu mlecznego ► patrz EDA Factsheet dot. TFA
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Nutrition_Factsheets/EDANutrition_fact_sheet_Q_A_On_Trans_Fatty_Acids.pdf

EDA uczestniczy w Grupie Doradczej SANTE
W zeszłym tygodniu EDA uczestniczyło w Plenarnym Spotkaniu Grupy Doradczej ds.
Łańcucha Żywności i Zdrowia Zwierząt oraz Roślin. W ramach głównych zagadnień, DG
SANTE7 zajęło się projektem przewodnika Q&A8 Komisji UE dot. wdrożenia dobrowolnego
nazewnictwa pochodzenia produktu, nową inicjatywą Komisji UE dot. przejrzystości i
6

Komentarz KSM: TFAs- kwasy tłuszczowe trans
Komentarz KSM: DG SANTE – Dyrekcja Generalna Komisji UE ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności
8
Komentarz KSM: Q&A – pytania i odpowiedzi
7

zrównoważonego szacowania ryzykiem w łańcuchu żywności w UE, rozporządzeniem dot.
oficjalnych kontroli, jak również następnym Ramowym Programem UE dot. Innowacji ‘Horizon
Europe’. ►prezentacje ze spotkania są dostępne na stronie https://ec.europa.eu/food/expertgroups/ag-ap/adv-grp_fchaph/plenary-pres_en
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Warsztaty IPA Europe dot. Probiotyków i Innowacji
W zeszłym tygodniu EDA wzięło udział w Warsztatach organizowanych przez IPA Europe dot.
Probiotyków i Innowacji w Europie, goszczoną przez Stałe Przedstawicielstwo Danii w
Brukseli. Celem było adresowanie aktualnych wyzwań sektora probiotyków UE, włączając
dyskusje nad różnymi opcjami możliwych zmian w przyszłej polityce UE wobec sektora.

Zarezerwuj termin
Doroczna Konwencja EDA

Mleczarstwo UE: Kształtowanie Europejskiego Krajobrazu

16-18 października 2019
Wiedeń, Austria
Goszczona przez Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter

