
 
 

 
                     3 października          2019 

Komunikat prasowy1 
Połącz się ze światem mleczarstwa 

 
 

Europejskie sery i inne produkty mleczne – 
uboczne niszczące skutki walki na rynku 
lotniczym   
Sprawa WTO DS3162 (duże cywilne linie lotnicze) i odwetowe taryfy 

USA wobec europejskich serów  
 

Jesteśmy mleczarskim biznesem i dlatego  mniej obeznanymi ze sprawą Airbus vs. Boeing, ale 

w przypadku tej bitwy pomiędzy firmami lotniczymi musi być znalezione rozwiązanie 

wewnątrz sektora lotnictwa. Na podstawie tego co wszyscy widzimy, WTO wykazało 

nielegalność rządowych dopłat USA dla firmy  Boeing, a także dopłat UE dla firmy Airbus - jak 

to zrobiła wcześniej odnośnie rządowych dopłat Kanady  dla Bombardiera. Dlatego wydaje 

się, że z sektorem lotniczym coś dzieje się źle. 

 

“Ja nie widzę żadnego powodu tworzenia zasadę, żeby pasjonaci serów w USA płacili za batalię 

w lotnictwie, gdyż oni będą musieli płacić wyższe ceny za produkty mleczne z krajów 

członkowskich UE włączonych w projekt airbusa (Francja, Niemcy, Hiszpania i UK)” wyjaśnia 

Sekretarz Generalny EDA Alexander Anton. 

 

 

 
1 Komentarz KSM: tłumaczenie sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Mleka 
2 Komentarz KSM: Skarga USA – zwana także dysputą DS 347. W 2004 r. USA poprosiły o konsultacje z rządami 

Niemiec, Francji, UK i Hiszpanii i Wspólnoty Europejskiej nad środkami mającymi wpływ na duże cywilne linie 
lotnicze. 
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Kiedy mówimy o ‘odwetowych taryfach” podkreślamy, że przy rozważaniu jakie podjąć środki, 

skarżące strony powinny najpierw zabiegać o zawieszenie koncesji, w odniesieniu do samego 

sektora lotnictwa (patrz art. 22.3(a) WTO DSU), co stanowiłoby  także istotę znaczenia samego 

słowa odwet (‘talis-qualis’3) – my nie widzimy dlaczego produkty mleczne i sery miałyby być 

częścią tej dyskusji” – stwierdził Alexander Anton już w kwietniu 2019 r. 

 

Alexander Anton ostrzega: 

 “Produkty rolno-spożywcze, a tym samym społeczeństwo producentów rolnych jest obecnie 

wzięte wprost jako zakładnicy w dysputach dot.  handlu. Ten rozwój zdarzeń jest nie do 

zaakceptowania. To nie tylko nakłada dodatkową presję na biznes rolno-spożywczy na całym 

świecie, w USA tak samo jak w UE, ale także na ceny żywności”  

 

Handel serami  USA – EU dzisiaj:  
 

Stany Zjednoczone Ameryki są dla Unii Europejskiej  zdecydowanie najważniejszym 

importerem produktów rolno-spożywczych - gdyż USA jest najważniejszym kierunkiem 

eksportowym dla unijnego sektora rolo-spożywczego. Nasze transatlantyckie relacje rolno-

spożywcze pokazują – z obu stron – ciągły wzrost. 

 

Mniej niż 5% (wartościowo) naszego eksportu rolno-spożywczego UE do USA jest 

generowane przez mleczarstwo. 

 

Pod aktualnie obowiązującymi liniami taryfowymi, tylko dla serów UE w 2018 r., importowe 

taryfy USA osiągnęły wartość około 100 mln  US $. 

 

Przy 133 000 tonach, eksport serów UE do USA,  stanowi mniej niż 2,3% krajowej produkcji 

serów USA. 

 

Sery europejskie, cieszące  sie uznaniem konsumentów USA, są w większości ‘typowymi’ 

serami europejskimi o unikalnych charakterystykach. Dodatkowe i/lub odwetowe taryfy będą 

jedyni skutkować wzrostem cen tych serów dla konsumentów USA. 

 

 

 
3 Komentarz KSM : talis-qualis  - z języka łać. - takim jakim jest   
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W przypadku Airbusa (DS316), tak zwana lista odwetowa projektowana  przez USA włącza praktycznie 

wszystkie kategorie serowe (CN 0406) i masła (CN0405), ale także inne produkty mleczne. 

 

Zwłaszcza taryfy serowe (CN 0406), które zostały pierwotnie uzgodnione pomiędzy Unią a USA w 

negocjacjach GATT, jako integralną część szerokiego porozumienia, wydają się być obecnie narażone 

na szwank przez akcję ze strony USA. 

 

My także kwestionujemy legalność różnicowania pomiędzy krajami członkowskimi UE na odwetowej 

liście taryfowej. Unia Europejska i europejska ‘laktosfera’ musi być traktowana jako jednolity obszar w 

ramach WTO. 

 

 “Jesteśmy w kontakcie z Rządowymi Organizacjami USA w tej sprawie. Wiemy także, że służby Komisji 

Europejskiej  czynią wszystko co możliwe, aby bronić europejskiego mleczarstwa i deeskalować ten 

konflikt”  - skonkludował Alexander Anton. 

 

 

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. 
 

Dla uzyskania większej ilości informacji  
 

Alexander ANTON Sekretarz Generalny 
 +32 2 549 50 43 
 +32 475 59 04 22 
 aanton@euromilk.org 
  
Léa VITALI Koordynator ds. Komunikacji 
 +32 2 549 50 47 
 lvitali@euromilk.org 

 
 
 

 

 

mailto:aanton@euromilk.org
mailto:lvitali@euromilk.org

