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Dairy Flash – Biuletyn informacyjny1 
Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa 

 

EU-UK przyszłe relacje pragmatyzm&przygotowania 

Oficjalnie UK nie jest już częścią Unii począwszy od 31 stycznia 2020 r. Ustalenia przejściowe są 

ustanowione do końca 31 grudnia 2020 r., czyli 119 dni od dzisiaj. Równolegle z ►naszym 

wezwaniem do bezprecedensowego poziomu pragmatyzmu podczas przebiegających negocjacji,  

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

media_/EDA_Press_Release_EU-

UK_future_relationship_put_pragmatism_on_top_of_the_agenda_August_2020.pdf , 
EDA rozpoczęło finalne przygotowania do naszych  mleczarskich warsztatów gotowości, które zostaną 

zorganizowane w pierwszej połowie października 2020 r. My w pełni wspieramy porozumienie, które 

włącza ścisłą współpracę prze zerowych taryfach w zakresie handlu produktami mlecznymi i przy 

najmniejszej jak to możliwe administracji/kosztach. Jednakże zegar tyka! Nasze warsztaty pomogą 

powiązanej ‘laktosferze’  i administracji po obu stronach  Kanału w najlepszym zarządzaniu tej 

wyjątkowej dla sektora mlecznego sytuacji. 

 
  

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

media_/EDA_Press_Release_EU-

UK_future_relationship_put_pragmatism_on_top_of_the_agenda_August_2020.pdf 
 

 
 

 
1 Komentarz KSM: Tłumaczenie sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka 

http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_the_media_/EDA_Press_Release_EU-UK_future_relationship_put_pragmatism_on_top_of_the_agenda_August_2020.pdf
http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_the_media_/EDA_Press_Release_EU-UK_future_relationship_put_pragmatism_on_top_of_the_agenda_August_2020.pdf
http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_the_media_/EDA_Press_Release_EU-UK_future_relationship_put_pragmatism_on_top_of_the_agenda_August_2020.pdf
http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_the_media_/EDA_Press_Release_EU-UK_future_relationship_put_pragmatism_on_top_of_the_agenda_August_2020.pdf
http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_the_media_/EDA_Press_Release_EU-UK_future_relationship_put_pragmatism_on_top_of_the_agenda_August_2020.pdf
http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_the_media_/EDA_Press_Release_EU-UK_future_relationship_put_pragmatism_on_top_of_the_agenda_August_2020.pdf


 
 

EU–NZ FTA2: Wellington, bardzo głodna gąsiennica3  
 

8-ma runda Negocjacji dot. Wolnego Handlu pomiędzy UE a Nową Zelandią miała miejsce w czerwcu 

2020 r. Dostęp do rynku  był jednym z głównych tematów, ale Nowa Zelandia wyraziła rozczarowanie, 

że nieszczelna oferta UE może powodować nierealistyczne oczekiwania kraju. Nadchodzące wybory 

powszechne w Nowej Zelandii, jak również wyznaczenie nowego Komisarza UE ds. Handlu, mogą być 

dobrą sposobnością dla obu stron, aby zacząć od początku, albo w odniesieniu do UE skupić się na 

negocjacjach z krajami, które posiadają realny potencjał (dostęp do) rynku, takich jak Chiny i inne rynki 

Azji Południowo-Wschodniej. 

 

Phil Hogan: “Wielki Phil odchodzi, pozostaje duże pole 
do wypełnienia4” 
  
Dziękujemy Philowi Hoganowi za jego wyjątkową pracę  jako Komisarza Europejskiego ds. Handlu 

pomiędzy 2019 i 2020 r. Phil Hogan udowodnił, że jest prawdziwym Europejczykiem i orędownikiem 

rolnictwa i wspólnot wiejskich, poprzez doprowadzenie do końca umów handlowych, pod wieloma 

względami efektywnych  dla Unii. Przewodniczący EDA Michel Nalet stwierdził: „ Phil Hogan był 

znakomitym Komisarzem. W ostatnich latach, jego zdolności zarządzania kryzysowego były bardziej 

potrzebne niż ktokolwiek by sobie tego życzył. Człowiek charakteryzujący się przekonaniami, siłą i 

dyplomacją, zawsze gotowy do słuchania i dyskusji – to stąd wywodziło się  źródło jego wspaniałych 

sukcesów jako Komisarza ds. Rolnictwa i Handlu. Dziękujemy Panie Komisarzu, dziękujemy Phil! 

Jesteśmy przekonani, że rząd Irlandii zaprezentuje listę znakomitych kandydatów na sukcesję po 

nim, ale jest jasne, że: ona lub on zastaną duże pole do wypełnienia! 

 
Ta fotografia, na której jest Komisarz Phil Hogan oraz Thierry Roquefeuil, prezydent French 

Dairy Farmers, na naszej Konwencji EDA w Nicei 2016 r., pokazuje że Phil Hogan zdobył – z 

bardzo dobrych powodów – respekt i zaufanie całej europejskiej laktosfery. Dziękujemy Ci za 

Twoje wielkie wsparcie! 

 

 
2 Komentarz KSM: FTA- porozumienie o wolnym handlu  
3 Komentarz KSM: bardzo głodna gąsienica (tłumaczenie dosłowne) – w znaczeniu – bardzo wymagający 
partner 
4 Komentarz KSM: dosłowne tłumaczenie: duży Phil odchodzi pozostają duże buty do założenia 



  
 
 

Pasza objętościowa pozostaje największym źródłem 
białek paszowych w Europie. 
 
Tego lata, Komisja Europejska opublikowała ► Arkusze bilansowe białka w UE 2019/2020, 

https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-eu-feed-protein-balance-sheet-2019-20-

2020-jul-01_en , 

prezentujące dostawy paszowe i popyt na różne źródła białka w UE. Pasza objętościowa pozostaje 

głównym źródłem białka paszowego, reprezentując 45% całkowitego użycia pasz w UE, przy wzroście o 

2% w porównaniu do roku ubiegłego, przyczyniając się do poprawy samowystarczalności UE w 

zaopatrzenie w białko. 

Pasza objętościowa jest podstawowym źródłem białka, zwłaszcza dla mleczarstwa, reprezentując 70% 

(średnia UE) białek dostarczanych w mleczarstwie i będących prawie w całości wyprodukowanych w 

gospodarstwach, co odgrywa kluczową rolę dla środowiskowego i ekonomicznego zrównoważonego 

rozwoju sektora mleczarstwa UE ► patrz nasze badania EDA/IFCN 

http://eda.euromilk.org/uploads/media/EDA_Statement_EU_Protein_Strategy_and_the_dairy_sec

tor_October_2018.pdf 

 

Komisja UE za publikacją strategii dot. emisji metanu 
  
Tej jesieni Komisja Europejska zaprezentuje Strategię Metanową UE, nakierowaną na redukcję emisji 

metanu w sektorach, takich jak energetyczny, rolny oraz  odpadów. 

Europejski sektor mleczarstwa jest w pełni przekonany  do wprowadzenia na większą skalę swoich 

inicjatyw dla ograniczania ilości metanu wyzwalanego w czasie operacji związanych z mleczarstwem. 

 

Ten sektor przemysłu już znacząco zredukował swoje emisje GHG5 w ubiegłych dekadach, czyniąc ślad 

węglowy na jednostkę produkowanego mleka w Europie jednym z najniższych na świecie. Nadal 

podejście metanowe powinno być widziane w szerszym kontekście, a dalsze refleksje oparte na bazie 

naukowej są potrzebne, zanim zapadną decyzje dotyczące akcji. W tym kontekście istnieje jasno 

sprecyzowany ruch, wspierany przez przemysł, grupy polityczne i ekspertów naukowych (miedzy 

innymi praca Oxford Martin School z IPCC autor  prof. Myles Allen), w kierunku  powtórnego 

wyliczenia emisji metanu – zwłaszcza biogenicznego metanu od przeżuwaczy.  

Ważnym jest, że każdy rozwój polityki UE powinien brać pod to uwagę, zwłaszcza że obecna baza 

danych dla polityki sięga 40 lat wstecz. ► Sprawdź nasz wkład EDA w konsultacje 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12504-EU-methane-

strategy/F540873 

 

 

 
5 Komentarz KSM: emisje GHG – emisje gazów cieplarnianych 

https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-eu-feed-protein-balance-sheet-2019-20-2020-jul-01_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-eu-feed-protein-balance-sheet-2019-20-2020-jul-01_en
http://eda.euromilk.org/uploads/media/EDA_Statement_EU_Protein_Strategy_and_the_dairy_sector_October_2018.pdf
http://eda.euromilk.org/uploads/media/EDA_Statement_EU_Protein_Strategy_and_the_dairy_sector_October_2018.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12504-EU-methane-strategy/F540873
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12504-EU-methane-strategy/F540873


 
 

  

EDA bierze udział w konsultacjach Komisji UE dot. 
mapy drogowej dla zielonych oświadczeń6 

 
W ubiegłym tygodniu ► przedłożyliśmy nasz wkład EDA https://ec.europa.eu/info/law/better-

regulation/have-your-say/initiatives/12511-Environmental-performance-of-products-

businesses-substantiating-claims/F546531 do konsultacji Komisji UE dot. mapy drogowej w 

odniesieniu do prawnych propozycji dla uzasadnionych zielonych oświadczeń. My potwierdziliśmy 

nasze wsparcie dla integracji metodologii Śladu Środowiskowego Produktu (PEF) do instrumentów 

polityki dla nagradzania zrównoważonych praktyk w UE, pod warunkiem utrzymania dobrowolnych 

ram prac oraz że firmy chcące umieszczać na produktach takie oświadczenia stosują metodę PEF. 

Ponadto, prosimy o zakaz porównywania pomiędzy produktami wewnątrz tej samej oraz pomiędzy 

różnymi kategoriami, gdyż istotne aspekty (np. zdrowie, jakość i wartość odżywcza) nie zostały 

włączone  do tego zakresu. 

 

W tym kontekście ► EDA wprowadziło projekt Mleczarski PEF 

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 , 

nakierowany na ustalenie metodologii obliczania śladu środowiskowego różnych produktów 

mlecznych, biorąc pod uwagę szeroki zakres kryteriów środowiskowych i pokrywając pełen cykl 

życiowy produktu. Zaaprobowany przez Komisję Europejską i Kraje Członkowski w 2018 r., 

prezentuje on proaktywne podejście sektora i jest obecnie najlepszą drogą dla dostarczania 

informacji środowiskowych w wiarygodny i mierzalny sposób. 

 
 
 

Przegląd polityki handlowej UE 
  
My braliśmy udział w konsultacjach Komisji Europejskiej dot. przeglądu europejskiej polityki handlowej, 

ogłoszonej w czerwcu 2020 r.  w reakcji na nowe wyzwania, definiując jak polityka handlowa może 

pomóc w budowaniu silniejszej UE. EDA wskazało na potrzebę ochrony Jednolitego Rynku, jako 

najważniejszego priorytetu. 

W pełni wspieramy dywersyfikację partnerów handlowych, co pomaga w zmniejszaniu zależności. 

Jednakże naciskaliśmy na potrzebę wzajemnie korzystnych relacji handlowych z UK. 

Bezapelacyjnie, udział handlu międzynarodowego w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju 

(SDGs) jest znaczący. Ta promocja zrównoważonych praktyk, jako norm światowych jest istotna. 

 

 

 
6 Komentarz KSM: zielone oświadczenia (w oryginale green claims) – w znaczeniu: oświadczenia dotyczące 
zagadnień środowiskowych 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12511-Environmental-performance-of-products-businesses-substantiating-claims/F546531
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12511-Environmental-performance-of-products-businesses-substantiating-claims/F546531
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12511-Environmental-performance-of-products-businesses-substantiating-claims/F546531
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


 
 

 

Rozwój polityki Promocji Rolniczej UE 
 
Razem z naszymi członkami, aktywnie pracowaliśmy nad naszym wkładem w rozwój polityki promocji 

rolniczej prowadzonej przez Komisję UE. Ta polityka, która była wzmocniona w dniu 30 czerwca przez 

Komisję Europejską, poprzez wydanie dodatkowego wezwania do zgłaszania propozycji dot. 

wspierania pojedynczych i złożonych programów wraz z dodatkowymi 10 milionami €, nakierowana 

była na europejski sektor rolnictwa, włączając produkty mleczne, poprzez działania promocyjne w celu 

wzmocnienia konkurencyjności i konsumpcji. Publiczna konsultacja dot. oceny jest otwarta dla uwag 

do 11 września 2020 i będzie mierzyć efektywność, wydajność, spójność, trafność i unijną wartość 

dodaną tej polityki.  Oczywiście EDA w pełni opowiada się za wsparciem Komisji Europejskiej dla 

naszych produktów mlecznych wysokiej jakości i my oczekujemy na kontynuację tego programu. 

 

Uaktualnienia CAP7  
 

EDA uważnie analizowała rezultaty ► specjalnego spotkania Rady Europy 

https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf 

 w czerwcu, gdy liderzy UE uzgodnili Wieloletnie Ramy Finansowe , które włączają ustalenie kwoty 344 

mld € dedykowanej CAP. 

EDA cieszy się z porozumienia, jako istotnego kroku naprzód w negocjacjach nad reformą CAP, 

dyskutowanych obecnie w Parlamencie i zdecydowanie pracuje nad wspieraniem pozycji europejskiego 

mleczarstwa w zakresie legislacji dot. Organizacji Wspólnego Rynku (CMO). 
 

Końcowe glosowanie plenarne nad reformą CAP jest oczekiwane na drugą połowę października. W tym 

samym czasie instytucje UE osiągnęły porozumienie w czerwcu, w zakresie rozszerzenia na następne 

dwa lata okresu przejściowego dla nowej CAP, pomiędzy końcem obecnej polityki a startem nowej. My 

wspieramy to porozumienie i  wierzymy, że to osłabi wdrożenie nowych zasad  CAP i  dzięki temu da 

czas przemysłowi mleczarskiemu na przystosowanie się do wytycznych nowej legislacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Komentarz KSM: CAP – Wspólna Polityka Rolna 

https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf


 
 
 
Jaki jest twój ulubiony produkt mleczny?  
 
Mój ulubiony produkt mleczny – to niemożliwe do odpowiedzi – gdyż mam ich kilka! 

Moim ulubionym codziennym mlecznym produktem jest mleko świeże pełnotłuste, które jest zawsze 

dostępne w Irlandii, ale nie zawsze jest w pełni dostępne w innych krajach UE. Moim innym faworytem 

jest masło, które jest teraz z powrotem na stołach, gdyż ludzie powtórnie odkrywają jego smak i jakość. 

Dla mnie nie ma lepszego sposobu na cieszenie się młodymi ziemniakami, niż razem z 

masłem….ziemniaczki i masło…. tradycyjne danie  w Irlandii. Oczywiście popite zimnym pełnotłustym 

mlekiem!.” 

 
 

MEP8 Maired McGuinness  
Vice-Prezydent Parlamentu Europejskiego (EPP, Ireland)  

 

 

Moim ulubionym mlecznym produktem jest masło. Kulka masła rozsmarowana na kromce świeżego 

razowego chleba jest jedną z prostych życiowych przyjemności. 

 

 
Phil Hogan  
Komisarz EU ds. Handlu 

 

 

 
8 Komentarz KSM: MEP: członek Parlamentu Europejskiego 


