
 

 

 

Austriacka Prezydencja UE1 

 

Połącz się ze światem mleczarstwa 

                                                           
1 Komentarz KSM” Tłumaczenie sfinansowane ze środków Funduszu  Promocji Mleka  



Przedmowa 
“Europa, która chroni” 
Po objęciu prezydencji UE, Austria może budować na bazie prac wykonanych przez 
Bułgarię i Estonię nad wieloma złożonymi zagadnieniami o geopolitycznycm 
znaczeniu, spośród których można wymienić takie wyzwania dla Europy  jak 
bezpieczeństwo i migracja lub Agenda 2030” Organizacji Narodów Zjednoczonych 
dla zrównoważonego rozwoju. 
 
 “Europa, która chroni” będzie włączać także drażliwe dyskusje nad następnymi 
Wieloletnimi Ramami Finansowymi dla Unii oraz zarządzaniem procesem Brexitu (w 2017, 
austriackie produkty mleczne warte ponad 12 milionów  € były importowane przez UK) 
 “Europa, która chroni” musi być silną Unią Europejską: w czasach gdy projekt Europejski 
stracił swoją popularność w części Europy, Austriacka Prezydencja jest  wzywana do ochrony 
i rozwoju Europejskiego projektu. 
W ostatnich latach różne narodowe podejścia osłabiły zasadę Jednolitego Rynku 
(obowiązkowe znakowanie pochodzenia czy dyskryminujące nazewnictwo wartości 
odżywczych). Produkty austriackiego mleczarstwa warte ponad 1 miliard € są sprzedawane 
każdego roku w ramach Jednolitego Rynku UE – to jest około 40% udział w przychodach 
austriackiej laktosfery. Na poziomie międzynarodowym  widzimy bezprecedensowy postęp 
w negocjacjach handlowych (eksport produktów  austriackiego mleczarstwa do krajów 
trzecich stale rośnie i w 2017 r. osiągnęło wartość 113 mln €). W odniesieniu do rozwoju 
silnego sektora mleczarskiego, Austria ma imponujące osiągnięcia – bazujące na jakości 
swoich produktów mlecznych, na Jednolitym Rynku UE, w ramach naszej Wspólnej Polityki 
Rolnej oraz na arenie handlu międzynarodowego. 
  

 

 

Ein Hoch auf Europa 
und ein Hoch auf die Milch 



 

Austriacka Prezydencja Rady Unii 
Europejskiej 

 
 
. “Europa, która chroni“ jest motywem przewodnim Austriackiej 
Prezydencji UE, począwszy od lipca 2018 r. W ostatnich latach UE 
miała do czynienia z kilkoma kryzysami, które nadwyrężyły zaufanie 
obywateli w Unii Europejskiej, jako Unii, która gwarantuje pokój i 
bezpieczeństwo. Dlatego Austria wybierze to hasło dla swojej 
prezydencji. 
 

 

 
Elisabeth Köstinger 
Minister d.s. Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki, Austria 

 Austria będzie budowała na postępie osiągniętym przez Bułgarską i Estońska Prezydencję, 

takim, jak bezpieczeństwo, migracja czy „Agenda 2030” Narodów Zjednoczonych dla 

zrównoważonego rozwoju. W odniesieniu do mleczarstwa i rolnictwa, ostatnie legislacyjne 

propozycje Komisji Europejskiej, zwłaszcza ‘reforma Hogana’ Wspólnej Polityki Rolnej 

(‘Przyszłość Żywności i Gospodarki Rolnej’), propozycja Europejskich ram dla blokowania 

Nieuczciwych Praktyk Handlowych, a także Plan UE dot. Białka będą wymagały od Austriackiej 

Prezydencji używania narzędzi dyplomatycznych. Wobec wyborów  w UE zaplanowanych na 

koniec 2019 r., oraz do Komisji Europejskiej pod koniec 2019 r., ramy czasowe na dyskusje są 

bardzo napięte. 

 

Mleko pozostaje białym złotem na następną dekadę 
 

Średnio i długoterminowe perspektywy dla rynku mleczarskiego podkreślają to stanowisko. 

Aby to umożliwić, jakość i konkurencyjność są zagadnieniami kluczowymi. 

100% mleka dostarczonego do zakładów austriackich jest produkowana jako wolna od GMO, 

68% pochodzi z rejonów górskich, 16% jest mlekiem ekologicznym, a około 15% mleka od 

krów żywionych sianem (g.t.S). 

 

 

 



 
 

Austriackie produkty mleczne o całkowitej wartości prawie 1 200 milionów € zostały w 

ostatnim roku wyeksportowane – to jest więcej niż 43 % obrotów austriackiego przemysłu 

mleczarskiego. Celem jest Jednolity Rynek UE o udziale 88% wartości eksportu. Niemniej 

jednak możliwości w handlu na poziomie światowym są kluczowymi elementami i szansami 

dla prosperowania sektora mleczarskiego UE. 

 

Austriacka Prezydencja Rady Unii Europejskiej 
 

W lipcu 2018 Austria obejmie Prezydencję Rady 

Unii Europejskiej po raz trzeci. Priorytetowymi 

celami  Austriackiej Prezydencji na polu rolnictwa 

będzie modernizacja Wspólnej Polityki Rolnej po 

2020, jak również propozycje Komisji dot. łańcucha 

dostaw żywności. Dodatkowo, Prezydencja będzie 

nakierowana na zagadnienia weterynaryjne i 

fitosanitarne. Austria zrobi wszystko najlepiej jak 

to możliwe, aby uczciwie oddziaływać w celu  

popchnięcia z sukcesem  tych spraw. 

Głównym priorytetem Austriackiej Prezydencji 

będzie modernizacja i uproszczenie przyszłej 

Wspólnej Polityki Rolnej  (CAP), bazując na 

Komunikacie Komisji „ Przyszłość Żywności i 

Gospodarki Rolnej”, jak również na propozycjach 

legislacyjnych prezentowanych w dniu 1 czerwca. 

Celem jest uwzględnienie CAP jako wspólnej 

strategicznej polityki, jednocześnie pozwalając 

krajom członkowskim na większą elastyczność i 

subsydiarność. Celem jest znalezienie właściwej 

równowagi pomiędzy dobrze ustanowionymi 

środkami i nowymi innowacyjnymi podejściami. Austriacka Prezydencja będzie także 

kontynuować obserwacje sytuacji na rynkach rolnych, w szczególności we wrażliwych 

sektorach takich jak sektor mleczarski. W odniesieniu do negocjacji i umów handlowych, 

Komisja będzie proszona o regularne dostarczanie Radzie informacji o sytuacji dot. 

bilateralnych i multilateralnych negocjacji handlowych. 

 



 
Komisja zaprezentowała swoją propozycję legislacyjną dot. kluczowego zagadnienia poprawy  

łańcucha dostaw żywności UE w kwietniu 2018 r. Austria będzie budowała na postępie 

osiągniętym przez Bułgarską Prezydencję i będzie nakierowana na wzmocnienie pozycji 

producentów rolnych w łańcuchu dostaw żywności. Głównymi punktami tej dyskusji  będą 

nieuczciwe praktyki biznesowe wzdłuż łańcucha dostaw i zrównoważone wzmocnienie 

słabszych partnerów biznesowych. Bazując na postępach Bułgarskiej Prezydencji, Austria 

będzie kontynuować negocjacje w ramach trialogu z Parlamentem Europejskim odnośnie 

Napojów Spirytusowych, mając na celu osiągnięcie konkluzji. 

Na początku Austriackiej Prezydencji, członkowie Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa 

Narodów Zjednoczonych (FAO) zdefiniują swoje priorytety odnośnie sektora leśnictwa na 

następne dwa lata. We wrześniu, Spotkanie Okrągłego Stołu dot. Leśnictwa będzie 

obradować o możliwości ponownego otwarcia negocjacji nad  Legalnie Obowiązującą 

Umową dot. Leśnictwa w Europie. Austriacka Prezydencka będzie odpowiedzialna za 

koordynację stanowisk UE na obu spotkaniach i będzie także reprezentować  Unię Europejską 

w czasie negocjacji. Dodatkowo odpowiednie dossier będą włączały Przegląd Strategii UE 

dot. Leśnictwa, Forum Leśnictwa Narodów Zjednoczonych (UNFF), Egzekwowanie Prawa 

Leśnego, Zarządzanie i Handel (FLEGT) oraz Plan Akcji dot. Wycinki Lasów. 

Rok 2018 jest nacechowany wdrożeniem nowego Rozporządzenia Zdrowie Roślin i Kontrola 

wraz z 20 aktami delegowanymi lub wykonawczymi, które ma być zakończone w 2019 r. 

Przygotowania do pierwszego Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin (IYPH) 2020 

Narodów Zjednoczonych ulegną intensyfikacji podczas Austriackiej prezydencji. W obszarze 

ochrony konsumenta, spraw weterynaryjnych i dobrostanu zwierząt celem będzie 

kontynuacja przedłożonych propozycji legislacyjnych, takich jak weterynaryjne lecznicze 

produkty i leczniczy pakiet żywieniowy. Z uwagi na znaczenie Austria będzie prowadzić prace 

nad aktami wykonawczymi i delegowanymi  dot. ochrony konsumenta, zdrowia zwierząt i 

Rozporządzeniami Oficjalnych Kontroli przyjętymi w 2016 i 2017 r. W tym kontekście, celem 

będą lepsze powiązania pomiędzy krajami członkowskimi w obszarze bezpieczeństwa 

żywności. W odniesieniu do propozycji Komisji odnośnie transparentności i zrównoważonego 

rozwoju oceny oszacowania ryzyka UE w łańcuchu żywności, Austria będzie intensywnie 

przeprowadzać dyskusje. Celem będzie poprawa transparentności autoryzacji procedur, 

wdrożonych przez Europejskie Urzędy Bezpieczeństwa Żywności, dla zwiększenia i 

wzmocnienia zaufania ludzi wobec europejskiej polityki żywnościowej.  

 Elisabeth Köstinger 

Minister ds. Zrównoważonego Rozwoju i Turystyki, Austria 



 

27 500 gospodarstw mlecznych      543 241 krów mlecznych        86 firm przetwórczych mleka 

Populacja Austrii - 8,8 milionów      20 krów/gospodarstwo        109 zakładów mleczarskich  

        120 000 kg mleka/gospodarstwo  4 910 pracowników 

Austriacki sektor mleczarski w 

liczbach 

100 % GMO free 

78% z terenów górskich i o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania 

16,5% mleko ekologiczne 

15% mleka od krów żywionych sianem 

 

    Główne produkty     Konsumpcja na głowę 

6097 kg średni wydatek  Mleko spożywcze: 1,1 mln ton   Mleko spożywcze 76,6 kg 

od krowy rocznie  Sery: 20 737 ton    Masło 5,3 kg 

    Masło: 36 659 ton    Sery 23,0 kg 



 
Austriacki sektor mleka - Historia 
sukcesu 
 
Kiedy Austria w 1995 r. wstąpiła do Unii Europejskiej perspektywy rozwoju Austriackiego 
Sektora Mleka nie były optymistyczne. Wychodząc od środowiska z wysoko regulowanymi 
rynkami, bardzo ograniczonymi możliwościami dla eksportu, poprzez  niewielkie struktury i 
wysokie koszty,  wyzwania w celu osiągnięcia wysokiej konkurencyjności na rynku 
europejskim  były trudne  – a to wobec kraju z dużą historią i wielką tradycją w odniesieniu 
do produktów mlecznych. 
 

Dla Austrii jaki kraju alpejskiego z 78% produkcją mleka w mniej dogodnych i górskich 

terenach, sektor mleka jest kluczowym sektorem. Sektor mleka  jest odpowiedzialny za 

utrzymanie i ochronę tych obszarów – a to jest także bazą dla turystyki w terenach górskich 

Austrii, najważniejszego sektora w tych terenach. 

W Austrii 27 500 gospodarstw mlecznych produkuje 3,3 mln ton mleka. Na początku 

członkowstwa w Unii Europejskiej  było 84 000 gospodarstw mlecznych, co pokazuje duży 

strukturalny rozwój. Struktura gospodarstw w Austrii dzisiaj, przy średnio 20 krowach jest 

nadal całkiem niewielka, co oznacza także wysokie koszty na poziomie gospodarstwa, a także 

wyższe koszty przetwórstwa i sektora logistycznego. Austriaccy farmerzy są oddani produkcji 

zrównoważonej, biorą także udział w dobrowolnych systemach jakościowych i 

środowiskowych. Zgodnie z międzynarodowymi badaniami, austriacki sektor mleka wykazuje 

bardzo niski ślad węglowy z uwagi na zrównoważoną produkcję mleczarską. Z uwagi na to, że 

nie jest możliwe organizowanie dużych struktur produkcyjnych w terenach górskich 

realizowane są cele nastawione na systemy jakości:  aktualnie 16,5% mleka to mleko 

organiczne, 15 % mleka pochodzi od krów żywionych sianem (co ostatnio otrzymało ochroną  

G.T.S. w UE), w dalszym ciągu od 10 lat całe austriackie mleko jest produkowane bez GMO. 

My  nie używamy soi spoza Europy i unikamy pewnych krytycznych pestycydów w 

gospodarstwach. W austriackim sektorze mleka nie jest także używany w paszach olej 

palmowy. W ostatnim czasie zostały rozwinięte nowe programy dot. dobrostanu zwierząt. 

Austriacki  sektor mleka  korzysta z “AMA-Gütezeichen”2, dobrowolnego i zarządzanego przez 

państwo systemu kontroli jakości i miejsca pochodzenia, którego oznakowanie można znaleźć w 

odniesieniu do większości produktów. Na koniec austriacki przemysł mleczarski bierze udział w 

olbrzymiej  ilości międzynarodowych konkursów i jest bardzo dumny otrzymując w nich mnóstwo 

medali. Sektor przetwórstwa także podlegał wielkim zmianom od czasu naszego członkowstwa w Unii 

Europejskiej. Przemysł przetwórczy jest w większości spółdzielczy, chociaż są także firmy prywatne. 

                                                           
2 Komentarz KSM: AMA - Agrar Markt Austria (AMA) Austriacka Agencja Rynku Rolnego, która m.in. 

promuje produkty austriackie poprzez “AMA-Gütezeichen” (nazewnictwo jakościowe).  

 



Austriacki Sektor Mleczarstwa – Historia sukcesu 

Dokonane zostało wiele restrukturyzacji oraz 

przekierowań na pewne produkty. Wiele 

zainwestowano w innowacyjność, aby utrzymać 

rozwój wysokiej jakości produktów mlecznych. Sektor 

przetwórczy posiada nadal strukturę małą lub średnią 

w porównaniu do innych krajów, nawet pomimo 

zaistnienia wielu procesów restrukturyzacji. Strategią 

austriackiego sektora mleczarskiego jest produkcja 

głównie produktów gotowych do spożycia przez 

konsumenta i dla tego celu wiele zainwestowano, 

także aby oferować produkty na bazie regionalnej i 

produkty, które odzwierciedlają różne systemy 

jakości. 

Nie tylko produkcja mleka uległa zwiększeniu., my 

również widzimy znaczący wzrost w konsumpcji 

serów, która wzrosła z 13 kg do 23 kg na osobę, 

podczas gdy segment mleka spożywczego jest z 

grubsza stabilny. Produkcja rozwijała się z 2,2 mln ton 

w 1994 r. do 3,3 mln ton dzisiaj. Austriacka produkcja 

stanowi około 2% produkcji europejskiej. Jako 

niewielki kraj w środku Europy  austriacki przemysł 

mleczarski pokazuje także wysoką międzynarodową aktywność; około 50% naszych produktów jest 

eksportowanych, 90% na rynek  Unii Europejskiej, a 30% naszych produktów jest importowanych. 

Zaangażowanie austriackiego przemysły mleczarskiego w wysoką jakość produktu odniosło sukces w 

postaci przeważnie wyższych  cen płaconych producentom w porównaniu  do średniej europejskiej, 

zwłaszcza w czasie poważnego kryzysu mlecznego w Europie, który jest także kluczowym 

zagadnieniem, gdyż austriackie gospodarstwa mają wyższe koszty ze względu na dodatkowe 

zobowiązania w produkcji. Eksport wykazał duże wzrosty. W czasie wejścia  do Unii Europejskiej jedynie 

8% mleka było sprzedawane poza krajem, podczas gdy aktualnie 50 % jest eksportowane. Głównym 

kierunkiem eksportu są Niemcy, którzy przejmują do 50%  eksportu, a drugim największym kierunkiem 

są Włochy. Z przyszłych perspektyw: dla Austrii sektor mleczarski jest istotny, tak więc istnieje wspólne 

stanowisko dla wspierania sektora mleczarskiego, który oprócz dostarczania  wysokiej jakości 

produktów pomaga  także w utrzymaniu w dobrej kondycji krajobrazu i terenów rolniczych dla 

mieszkańców, a także jako bazy dla turystyki. Austriacki sektor mleczarski jest oddany sprawom jakości. 

Konsumenci austriaccy, a także w coraz większym stopniu w innych krajach  są wrażliwi  na te sprawy i 

szukają produktów o wyjątkowej jakości, bazujących na zrównoważonym rozwoju, dobrostanie zwierząt 

i produktów  unikających krytycznych substancji i metod w produkcji i przetwórstwie mleka. Dlatego 

też austriacki przemysł mleczarski czerpie korzyści  z  wyjaśniania zagadnień jakości  konsumentom, a 

także w odniesieniu do miejsca pochodzenia żywności. Dla dalszego pomyślnego rozwoju sektora, 

wspólna polityka rolna musi dostarczać pewnych zaleceń, które wspierają zrównoważony sektor 

mleczarstwa w obszarach mniej uprzywilejowanych, z uwagi na wyższe koszty i naturalne ograniczenia 

oraz wspierać produkcję produktów bazujących na jakości.  

 

Johann Költringer 
Director Austrian Dairy 
Association (VÖM) 

 



 

Członkowie EDA  
Prezydent EDA: Mr Michel Nalet - Lactalis - 10 rue Adolphe Beck - F 53089 LAVAL CEDEX 9, France 

 

Delegacje Krajowe  Członkowie Zarządu 

Austria  

 
VÖM (Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter) 

Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1 

AT – 1020 Wien 

www.voem.or.at 

Mr Helmut Petschar - CEO 

Kärntnermilch reg.Gen.m.b.H. 

Villacher Strasse 92 

AT - 9800 Spittal/Drau 
Belgia 
CBL (Confédération Belge de l’Industrie Laitière) 

BCZ - CBL vzw/asbl 

Kolonel Begaultlaan 1A bus 11 

BE - 3012 Leuven - www.bcz-cbl.be 

Mr Renaat Debergh - Secretary General 

BCZ - CBL vzw/asbl 

Kolonel Begaultlaan 1A bus 11 

BE - 3012 Leuven 
Chorwacja (członek stowarzyszony) 
Association of Croatian Purchasers & Processors of Milk - CroMilk 

Zadarska 80/V, 

HR - Zagreb 

www.cromilk.hr 

Mr Dalibor Janda, President 

CroMilk, 

Zadarska 80/V, 

HR - Zagreb 
Czechy 
Czech & Moravian 

Dairy Association 

V Olšinách 75 

CZ - 100 00 Praha 10 

Potravinářská komora České republiky 

(Federation of the Food and Drink 

Industries of the Czech Republic) 

Počernická 96/272 

CZ - 108 03 Praha 10 - Malešice. 

Mr Jan Teplý 

Madeta a.s. 

Rudoflovská 246/83 

CZ - 37050 Ceské Budejovice 

Dania 
Mejeriforeningen 

Danish Dairy Board 

Agrofood Park 13 

DK-8200 Aarhus N 

Mr Kasper Thormod Nielsen 

Arla Foods amba 

Sønderhøj 14 

DK-8260 Viby J 
Estonia 
Estonian Chamber of Agriculture and Commerce 

J. Vilmsi 53g, Tallinn 

EE-10147 Estonia 

Mr Maido Solovjov – CEO Valio Estonia 

c/o Estonian Chamber of Agriculture and Commerce 

J. Vilmsi 53g, Tallinn 

EE-10147 Estonia 
Finlandia 
Finnish Milk Processors and Dairy 

Products Wholesalers Association 

Meijeritje 6 

PO Box 10 

FI-00039 VALIO 

Finnish Food & Drink Industries 

Federation, 

P.O. Box 115, Pasilankatu 2 

FI - 00241 HELSINKI - www.etl.fi 

Ms Riitta Brandt - VP Corporate External Relations 

Valio International Ops. 

P.O. Box 10 

FI - 00039 Valio 

Francja 
ATLA 

Maison du Lait 

42, rue de Châteaudun 

FR - 75314 Paris Cedex 09 - www.atla.asso.fr 

Mr Frédéric Chausson 

ATLA - Maison du Lait 

42, rue de Châteaudun 

FR - 75314 - Paris Cedex 09 
Niemcy 
MIV (Milchindustrie-Verband) 

Jägerstraße 51 

DE - 10117 Berlin 

www.milchindustrie.de 

DRV (Deutscher Raiffeisenverband) 

Pariser Platz 3 

DE – 10117 Berlin 

 

Mr Ingo Müller - CEO 

DMK Deutsches Milchkontor GmbH 

Flughafenallee 17 

DE - 28199 Bremen 



Grecja  
SEVGAP 

Hellenic Association of Milk & Dairy Products Industry 

340 Kifissias Av. 

EL - 154 51 Neo Psychiko - Athens 

Dr Christos Apostolopoulos - President 

Ηellenic Association of Milk and Dairy Products Industry 

EL - 340, Kifissias Avenue 154 51, Νέο Ψυχικό 

Irlandia 
Dairy Industry Ireland 

Confederation House 

84-86 Lower Baggot Street 

IE - Dublin 3 - www.ibec.ie 

Mr Conor Mulvihill - director 

Confederation House 

84-86 Lower Baggot Street 

IE - Dublin 3 
Włochy 
ASSOLATTE 

Via Adige 20 

IT - 20135 Milano 

www.assolatte.it 

Mr Attilio Zanetti 

Zanetti spa 

Via Madonna 1 

IT - 24040 Lallio 
Luksemburg 
A.L.L. Association Laitière Luxembourgeoise 

7 rue Alcide de Gasperi 

BP 1304 

LU - 1013 Luxembourg 

Mr Gilles Gérard 

Luxlait Association Agricole 

LU – 7501 Mersch 

Holandia 
NZO (Nederlandse Zuivel Organisatie) 

Benoordenhoutseweg 46, 

NL – 2596 BC Den Haag 

www.nzo.nl 

Mr Werner Buck 

RoyalFrieslandCampina 

P.O. 1551 

NL 3800 BN Amersfoort 
Polska 
ZPPM (Zwiazek Polskich Przetwórców Mleka) 

Association of Private Dairy Processors 

ul. Zlota 59, budynek Lumen, pietro 6 

PL - 00-120 Warszawa - www.zppm.pl 

KZSM (Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich) 

National Union of Dairy Co-operatives 

ul. Hoza 66/68 

PL - 00-682 Warsaw - www.kzsm.org.pl 

KSM (Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy) 

Dairy Technology Diploma Holders Association 

ul. Hoza 66/68 

PL - 00-682 Warsaw - www.mlekoland.com 

PIM – (Polska Izba Mleka) 

Polish Chamber of Milk 

ul. Mickiewicza 7/23 

PL - 15-213 Białystok - www.izbamleka.pl 

Mr Marek Murawski 

KZSM 

ul. Hoza 66/68 

PL - 00-682 Warsaw 

Portugalia 
FENALAC - Federação Nacional das 

Cooperativas de Produtores de Leite 

Rua Alexandre Herculano, 351, 1° 

PT – 4000-055 Porto - www.fenalac.pt 

ANIL - Associação Nacional Dos Industriais 

De Lacticínios 

Rua de Santa Teresa 2 - C2 

PT - 4050 Porto - www.anilact.pt 

Mr Fernando Cardoso - Secretary General 

Fenalac 

Rua Alexandre Herculano, 351, 1° 

PT – 4000-055 Porto 

Słowacja (członek stowarzyszony) 
Slovenský mliekarenský zväz (SMZ) 

Záhradnícka 21 

SK - 811 07 Bratislava 

Mr Stanislav Voskár 

SMZ President 

Słowenia 
Slovene Dairy Association 

Dimiceva 9 

SI – 1000 Ljubljana 

www.slovenskomleko.com 

Mr Tomaž Žnidarič 

Ljubljanske Melkarne 

Tolstojeva 63 

SI - 1000 Ljubljana - Slovenia 
Hiszpania 
FENIL - Federacion Nacional de Industrias Lacteas 

Ayala 10 - 1, Izqda 

ES - 28001 Madrid 

www.fenil.org 

Mr Antoni Bandrés 

Danone 

Buenos Aires 21 

ES - 08029 Barcelona - Spain 
Szwecja 
Federation of Swedish Farmers, 

SE - 105 33 Stockholm 

www.lrf.se 

Mr Jonas Carlberg 

Head of Milk Policy Division 

Federation of Swedish Farmers 

SE - 105 33 Stockholm 
Zjednoczone Królestwo 
Dairy UK 

210 High Holborn 

UK - London WC1V 7EP 

www.dairyuk.org 

Dr Judith Bryans - CEO 

Dairy UK 

210 High Holborn 

UK - London WC1V 7EP 
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Brukselska drużyna EDA 

 

Konwencja EDA/Assifonte 2018 

 ‘Zielona Przyszłość Europejskiego Mleczarstwa’  
14 – 17 listopada 2018 w Dublinie, Irlandia  

Goszczona przez Dairy Industry Ireland 
odwiedź stronę   

http://www.eda2018.eu/ 
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