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Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa 
 

Oznakowania Geograficzne – Europejskie dziedzictwo 
kulturowe 
…a także system jakości, który jest rozpoznawany na całym świecie: Singapur właśnie otworzył swój rejestr 

Geograficznych Oznakowań dla produktów rolnych, a Unia Afrykańska zdecydowała o wdrożeniu swojej 

‘kontynentalnej strategii dla Oznakowań Geograficznych w Afryce’. 

MEP2 Paolo De Castro (S&D, Włochy) w swoim wystąpieniu na otwarciu wystawy w Parlamencie Europejskim dot. 

skarbów kulinarnych Włoch stwierdził, że: 
 “GIs3 reprezentują symbol dawnych odniesień pomiędzy żywnością & winem, oraz typowymi miejscami 

pochodzenia.  

GIs odzwierciedlają sens powiązań przynależnych terytorialnej tożsamości. W czasach, gdy wielu krytykuje Europę, 

Unię i nasze instytucje, chciałbym podkreślić, że system GI nie tylko został ustalony przez UE  27 lat temu, ale jest 

obecnie  chroniony i promowany przez UE także  na światowym poziomie”. 

 
MEP Paolo De Castro (S&D, IT) oraz sekretarz 

generalny  EDA Alexander Anton 

 

 

 

 

 

Prezydent konsorcjum Grana Padano, dr Cesare Baldrighi podkreślił: “Posiadamy ogółem ponad  800 włoskich GIs 

oraz  60 słynnych nazw serów, które są chronione, jak np. Grana Padano czy Gorgonzola.  

Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek, produkty z logo określającym Europejskie GI nie tylko pokazują jakość i unikalne 

właściwości organoleptyczne, ale także wyjątkową zdolność do współgrania z wizerunkami, słowami i symbolami, 

które współtworzą kształtowanie wewnętrznych regionów Europy”. Przed końcem 2019 r. , oficjalna strona Komisji 

UE dla Europejskiego systemu GI stanie się nowym miejscem w Internecie: eAMBROSIa.eu stanie się stroną 

dostarczającą  w sposób ciągły  wszystkich odpowiednich informacji o naszych ponad 3 400 Europejskich 

Oznakowaniach Geograficznych ► sprawdź nasz stanowisko EDA dot. Oznakowań Geograficznych. 

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

_Fact_Sheets/Position_papers/EDA_Paper__GIs_180301.pdf 

 

                                                           
1 Komentarz KSM: Tłumaczenie sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka 
2 Komentarz KSM: MEP – członek Parlamentu Europejskiego 
3 Komentarz KSM: GIs : skrót od określenia - Geograficzne Oznakowania 

http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Position_papers/EDA_Paper__GIs_180301.pdf
http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Position_papers/EDA_Paper__GIs_180301.pdf
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Jaki jest twój ulubiony produkt mleczny?  
 

 
“Kocham wszystkie typu serów, ale  nie mogę inaczej 

pomóc, niż poprzez wskazanie na pierwszym miejscu 

kawałka sera Gorgonzola!” 

Giuseppe Ambrosi  

Prezydent AD di Ambrosi SpA 

 
 

D-42 przed Wyborami Europejskimi 

#thistimeimvoting  
► Sprawdź nasz biuletyn EDA dot. Wyborów Europejskich w  

Dniach 23-26 maja 2019 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Focus/EDA_Focus_on_European_E

lections_May_2019.pdf 

 

Dzień dzisiejszy będzie krytycznym dla określenia przyszłego kierunku Brexitu, a wraz z 

nim przyszłości mlecznego sektora UE i UK. My w sposób ciągły byliśmy za 

opuszczeniem UE przez UK za porozumieniem, które chroni ścisłe relacje handlowe i 

zapewnia długoterminową  opłacalność europejskiego sektora mlecznego ►  więcej 

informacji - 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_the_media_/EDA_

Press_Release_The_critical_week_ahead_March_2019.pdf 

 

 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Focus/EDA_Focus_on_European_Elections_May_2019.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Focus/EDA_Focus_on_European_Elections_May_2019.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_the_media_/EDA_Press_Release_The_critical_week_ahead_March_2019.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_the_media_/EDA_Press_Release_The_critical_week_ahead_March_2019.pdf
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W świetle tych wysiłków, Zarząd EDA miał przywilej odbyć intensywną dyskusję, w której uczestniczył Michael 

Scannell (Dyrektor, DG AGRI) oraz Bence Tóth z TF504. 

 

Michael Scannell oraz Przewodniczący EDA  Michel Nalet 

 
 

Pan Tóth (na fotografii powyżej) podzielił się swoimi spostrzeżeniami, oferując przegląd stanu spraw i naświetlając 

wysoki wymiar polityczny negocjacji. 

EDA wyraziło potrzebę wspólnych wysiłków UE i UK dla opracowania finalnych szczegółów w celu zapewnienia 

łagodnego wyjścia UK z UE oraz co jest bardzo istotne, okresu przejściowego, który umożliwi szybkie rozpoczęcie 

negocjacji nad ambitnymi przyszłymi relacjami handlowymi. 

 

Komisarz UE Phil Hogan powiedział w tym tygodniu “Ja nadal wierzę, że 

wbrew szaleństwu Brexitu, zapanuje wspólny rozsądek”. „Brak umowy jest 

bez sensu. Jest po prostu szaleństwem”. 

 
 

 

 

 

 

                                                           
4 Komentarz KSM: TF50 – Grupa Robocza do art. 50 negocjacji z UK dot. przyszłych relacji z UE 
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Duża sieć i jej wizja odnośnie wartości 
żywności w odniesieniu do wartości 
produktu nie będącego żywnością 
 

Quousque tandem…:5 , ten szokujący dodatek był rozprowadzony do wszystkich belgijskich gospodarstw 

domowych: 1 kg suszonego nawozu krowiego jest sprzedawany drożej niż litr mleka. 

 
 
 

 

 

Dzięki uprzejmości : Erwina Schöpges (EMB) 

 

CAP po 2020: Wspólna Organizacja Rynku (CMO) 
  
Członkowie Komitetu ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego głosowali w zeszłym tygodniu nad 

raportem, który przygotował MEP Eric Andrieu's  (S&D, Francja) dotyczącym Rozporządzenia o Jednolitej CMO. 

To głosowanie jest częścią nadrzędnego przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej, który włącza głosowania nad 

strategicznymi planami CAP oraz nad horyzontalnym rozporządzeniem dot. finansowania, zarządzania i 

monitorowania CAP. Komitet przegłosował wymienione propozycje CMO przy 29 głosach za i 7 przeciw oraz 

jednym wstrzymującym się. CMO jest istotną częścią sektora rolnego i posiada ogromne znaczenie dla 

mleczarstwa. Dlatego nadrzędnym celem jest, aby  legislatorzy zdali sobie sprawę, że sektor mleczarski już 

                                                           

5 Komentarz KSM: Quousque tandem – z łac. Quo usque tandem…-  fragment przemówienia Cicero, które zaczyna się od 

słów - jak długo jeszcze będziesz zaburzać naszą cierpliwość… 

 



przeszedł istotną reformę poprzez tzw. Rozporządzenie  Omnibus, które weszło w życie w zeszłym roku w 

styczniu 2018. 

 

Niestety tekst przyjęty przez Komitet AGRI odzwierciedla to w sposób nieadekwatny. EDA oczekuje w przyszłości 

na kontynuowanie naszego dialogu z nowo wybranym Parlamentem Europejskim, w następnych fazach 

procesów legislacyjnych. 
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Konferencja Wysokiego Szczebla dot. przygotowania 
opracowania celów rozwojowych dla UE w 2030. 
 
Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji UE  Frans Timmermans oraz wiceprezydent Jyrki Katainen dostarczyli 

przeglądu prac dot. spełniania  UN SDGs (Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ), a także informacji o kluczowych 

krokach we właściwym  kierunku. My jako EDA jesteśmy dumni z naszego głębokiego zaangażowania w 

wykonywanie  SDGS już od kilku lat oraz z pozytywnego oddziaływania na niemal wszystkie z nich, będąc główną 

częścią  rozwiązań  ►  więcej informacji w naszym biuletynie dot. zrównoważonego rozwoju.  

 

 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-
_Fact_Sheets/Sustainability/EDA_factsheet_Dairy___the_SDGs_Update_Sept._2018.pdf 
 

 
EDA wspiera Polskie Forum Mleczarstwa 
  
W zeszłym tygodniu w Kielcach w Polsce centralnej odbyło się XII Euroforum. To wydarzenie zgromadziło CEOs6 

spośród wielu firm, uczelnianych ekspertów i przedstawicieli technicznej wiedzy z dziedziny produkcji mleka z całej 

Polski, w celu dyskutowania politycznych, technicznych i ekonomicznych aspektów naszego sektora mleczarskiego. 

Hélène Simonin, nasza Dyrektor ds. Żywności, Środowiska i Zdrowia przedstawiła ‘Brukselską’ perspektywę  

dot. tych zagadnień i nakreśliła w jaki sposób są one częścią przyszłych rozwiązań. 

 

                                                           
6 Komentarz KSM: CEOs – szefowie firm,przedsiębiorstw,organizacji 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Sustainability/EDA_factsheet_Dairy___the_SDGs_Update_Sept._2018.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Sustainability/EDA_factsheet_Dairy___the_SDGs_Update_Sept._2018.pdf


Szczyt Innowacje Mleczarskie w zeszłym tygodniu  w 
Amsterdamie 
 

 

Wydarzenia Konsumenckie @Consumer_Events  

Kinga Adamaszwili z  @EDA_Dairy mówiła na temat komunikowania o zdrowotnych korzyściach 

produktów mlecznych w kontekście legislacji UE i ram polityki ! #DairyInnovation2019. 
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Zastępca sekretarza generalnego EDA została wybrana 
przewodniczącą Grupy Dialogu Społecznego ds., 
Międzynarodowych Aspektów Rolnictwa 
 
Wczoraj zastępca sekretarza generalnego EDA Bénédicte Masure  została wybrana przewodniczącą Grupy 

Dialogu Społecznego Komisji UE ds. Międzynarodowych Aspektów Rolnictwa. Wice-przewodniczącymi są 

Aurora Abad, Dyrektor ds. Handlu Zagranicznego w CEEV - Comité européen des entreprises vins 7 oraz  

Nikolaus Morawitz  z brukselskiego biura Austriackiej Izby Rolnictwa ► więcej informacji - 

https://ec.europa.eu/agriculture/civil-dialogue-groups/international-aspects_en 

 

 
 
Starszy specjalista EDA ds. Zdrowia & Prawa Żywnościowego w 
panelu ds. Światowych Nagród za Innowacje w  Mleczarstwie 
2019  
Kinga Adamaszwili, nasza starsza specjalistka ds. Zdrowia & Prawa Żywnościowego będzie w składzie jurorów 

przyznających Światowe Nagrody za Innowacje w Mleczarstwie 2019 ► więcej informacji -   

https://www.foodbev.com/news/world-dairy-innovation-awards-2019-judges-announced/ 

 

                                                           
7 Komentarz KSM: CEEV Komitet Europejski ds. Przedsiębiorstw 

https://ec.europa.eu/agriculture/civil-dialogue-groups/international-aspects_en
https://www.foodbev.com/news/world-dairy-innovation-awards-2019-judges-announced/


 
 

 



 


