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Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa

Za dwa tygodnie

Mleczarstwo UE:
Kształtowanie Krajobrazu
Europejskiego
Z wielką przyjemnością Europejskie
Stowarzyszenie Przetwórców Mleka (EDA),
Assifonte oraz Austriackie Stowarzyszenie
Mleczarstwa (VÖM) mają zaszczyt zaprosić
Państwa do udziału z Dorocznej Konwencji
EDA 2019 w Wiedniu

Zarejestruj się teraz :
https://www.eda2019.eu/en/registration/

1

Komentarz KSM: Tłumaczenie sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka
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Następna Komisja UE analizowana przez PE
W dniu 10 września przyszła Komisarz UE Ursula von der Leyen zaproponowała nowy skład
Komisarzy. W międzyczasie Parlament Europejski jest w trakcie procesu oceny
zaproponowanych kandydatów.
Nie okazało się niespodzianką, że Członkowie Parlamentu Europejskiego w pełni docenili
aktualnego szefa Rolnictwa, Komisarza UE Phila Hogana. Przy jego głębokiej wiedzy, jego
udowodnionych sukcesach, jego zaangażowaniu dla spraw handlu oraz jego
niedoścignionych umiejętnościach dyplomatycznych, będzie on kierował handlowym
portfolio UE w trudnych czasach.

@Handel pozostanie w przyszłości we
wspaniałych rękach. Gratulujemy
@vonderleyen nominacji @PhilHoganEU jako
następnego Komisarza ds. Handlu UE –
przeprowadzenie z jego inicjatywy 14 Misji
Dyplomatycznych w ostatnich 5 latach jest
częścią jego olbrzymich osiągnięć ” @mnalet
@EDA_Dairy
Kandydat do sukcesji po Komisarzu UE Philu Hoganie jako lider europejskiego sektora rolnospożywczego, Janusz Wojciechowski (Polska) zaprezentował swoją „strategię rolnictwa UE
2050 r.” wobec MEP2 Norberta Lins i jego kolegów MEPs z COMAGRI3 Europejskiego
Parlamentu. Pan Wojciechowski podkreślił życzenie realizowania swojej pracy na bazie
propozycji dotyczących CAP wypracowanych przez jego poprzednika. Podkreślił on znaczenie
rolnictwa UE w ramach głównych priorytetów następnej Komisji Europejskiej (‘Europejska
Zielona Umowa’) oraz jego zaangażowanie dla lepszej ochrony rolników, poprzez ochronę
unijnego biznesu rolno-spożywczego w czasach zaburzeń rynkowych.
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Komentarz KSM: MEP, MEPs – członek, członkowie Parlamentu Europejskiego
Komentazr KSM: COMAGRI – Komitet ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego
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W jego ambicjach dot. handlu rolniczego UE Pan Wojciechowski wydaje się być silnym
obrońcą europejskiego rolnictwa, preferującym wsparcie dla małych gospodarstw,
używających własnych pasz zamiast soi importowanej z Brazylii.
Parlament Europejskim dokona ostatecznej oceny kandydatury pana Wojciechowskiego w
ostatnim etapie, podczas gdy przyszła Komisarz ds. Zdrowia (i Ochrony Konsumenta) Stella
Kyriakides z Cypru, w pełni poparta przez EP Ms Kyriakides, wypowiedziała się za
zharmonizowanym nazewnictwem żywieniowym w całej Europie.

Światowy Szczyt IDF 2019 w Istambule
Prezydent IDF Dr Judith Bryans powitała ponad 1 200 delegatów ze “świata mleczarstwa” w
Istambule (Turcja) na Światowym Szczycie Mleczarstwa IDF 2019 w zeszłym tygodniu. To
unikalne światowe spotkanie – razem z ‘dołączonymi’ światowymi spotkaniami, jak GDP
(Global Dairy Platform), DSF (Dairy Sustainability Framework) oraz IFCN (International Farm
Comparison Network) – zostało rozpoczęte przez „Forum Liderów Mleczarstwa”.

Dr Judith Bryans, Prezydent IDF
CEO4 DairyUK & Członek Zarządu EDA
...otworzyła IDF WDS 2019
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Komentarz KSM: CEO – dyrektor generalny
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Panel otwierający wysokiego szczebla (ze zbilansowanym składem pod względem płci !), z
udziałem Ms İdil Yiğitbaşı (CEO Pinar, Turkey), Mr Lihua Wei (CEO Junlebao, China), Mr
Rupinder Sodhi (CEO Amul, India), Ms Margrethe Jonkman (RFC) Ms Margaret Munene
(CEO Palmhouse Dairies, Kenya) oraz Ms Hanne Søndergaard (CMO Arla Foods, Denmark)
dostarczył (…) znakomitego przeglądu światowego mleczarstwa i naszych ambicji z całego
świata.
European Dairy Association
#idfwds2019 w #Istanbul otwarte przez Dr Judith Bryans @FIL_IDF #milkislife
@skivumbum hanna sondergaard z @Arla_Foods " Dzisiaj zakasuję rękawy, ponieważ
musimy stać się aktywistami dla zrównoważonego mleczarstwa – jak to robią nasi
rolnicy każdego dnia” @1GeorgeMorrison @khs_milk @PederTuborgh

Arbitralna decyzja WTO dotycząca dysputy wokół subsydiowania
w firmie Airbus: europejskie produkty mleczne będą poważnie
uderzone…
Światowa Organizacja ds. Handlu ogłosiła wczoraj zasadę dającą prezydentowi Trumpowi
upoważnienie do wprowadzenia taryf celnych do poziomu wynoszącego 7,5 mld $ na
eksport UE w ujęciu rocznym, jako rekompensatę za wygórowane subsydiowania przemysłu
lotniczego firmy Airbus. Wiele produktów mlecznych znajduje się na potencjalnej liście
rewanżowej, idąc od jogurtu, masła i serwatki aż do większości europejskich serów. Te ilości
7,5 mld $ muszą być potwierdzone przez Organ Rozstrzygający Spory WTO (następne
spotkanie przewidziane jest na 29 października, ale USA mogą zażądać wcześniejszego
terminu spotkania).
Ostateczna lista produktów będzie określona przez poprawki do HTSUS5, które USTR6
opublikuje w przyszłej nocie Rejestru Federalnego.
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Komentarz KSM: HTSUS –Zharmonizowane taryfy celne USA
Komentarz KSM: USTR - rządowa agencja USA odpowiedzialna za rozwój i rekomendacje dot. polityki
handlowej USA prezydentowi, prowadzenie negocjacji handlowych oraz koordynowanie polityki handlowej
wewnątrz rządu.
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Praktyczną datą dla dodatkowych ceł jest 18 października 2019 r. Produkty mleczne będą
przedmiotem dodatkowych ceł importowych w wysokości 25%. Są one wymienione na
listach w różnych rozdziałach, różniąc się pomiędzy różnymi krajami członkowskimi.
Wiedząc, że UE ma także prawo do rewanżu wobec USA w zakresie przekroczeń
subsydiowania dla firmy Boeing (przy czym dokładna wartość będzie znana dopiero przed
następnym latem…), jest w wysokim stopniu godnym ubolewania, że nie może być
osiągnięte żadne porozumienie z USTR, aby uniknąć tych karnych ceł. Dla uzyskania
więcej informacji sprawdź nasz komunikat prasowy…
http://www.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in
_the_media_/EDA_Press_Release_-_US_cheese_tariffs__October_2019_.pdf

Nowy raport mówi, że dzieci poniżej piątego roku
życia powinny unikać napojów na bazie roślinnej
Nowe uzgodnione rekomendacje na zasadzie konsensusu oraz raport „Konsumpcja
zdrowych napojów we wczesnym dzieciństwie”
https://healthydrinkshealthykids.org/app/uploads/2019/09/HER-HealthyBeverageConsensusStatement.pdf, potwierdza pewne dobre wiadomości dla sektora mlecznego. Ten
raport, ostatnio wydany w USA, reprezentuje konsensus przedstawicieli ekspertów spośród
czterech wpływowych organizacji zdrowia oraz żywieniowych: American Academy of
Pediatrics (AAP), Academy of Nutrition and Dietetics (AND), American Heart Association
(AHA) oraz American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD).
Pośród innych spraw, te organizacje zaleciły konsumpcję mleka krowiego przez dzieci w
wieku 0 – 5 lat, nazywając mleko jednym z dwóch napojów „go-to”7 dla dzieci. Tym drugim
jest woda. Przeczytaj więcej w analizach GDP8….
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Komentarz KSM : „go to” – określenie odnoszące się do produktu, które można przetłumaczyć jako „sięgnij
po”
8
Komentarz KSM: GDP : Globalna Platforma Mleczarska – Global Dairy Platform
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Jaki jest twój ulubiony produkt?
“Urodziłem się i wychowałem na farmie mlecznej w miejscowości Dunbeacon
położonej w West Cork na wybrzeżu atlantyku. Nasze mleko było przetwarzane w
Carbery, około 50 mil od Ballineen. Moim ulubionym produktem mlecznym mógłby
być ser Carbery’s Dubliner (lokalna specjalność). W okresie 18 miesięcy do 36 miesięcy,
dojrzały ser posiada bogaty dystyngowany smak i aromat oraz kruchą, kremową
teksturę. Perfekcyjny z kawałkiem domowego chleba razowego mojej mamy oraz
filiżanką herbaty firmy Barry. Możesz mnie uważać za dziewczynę z Cork !”.

Rose O’Donovan (Naczelny redaktor, Agra Facts)
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Wiedeń 2019
Prelegenci – włączając takie osoby jak:

DI Maria Patek Minister ds. Zrównoważonego Rozwoju,

H.E David Walker ambasador NZ ds. WTO w Genewie,

MEP Norbert Lins przewodniczący Komitetu Parlamentu
Europejskiego AGRI,
Josef Braunshofer CEO (dyrektor generalny) Berglandmilch,

CEO Ambrosi spa&prezydent Assolate Giuseppe Ambrosi,
Francois Salamon CEO Schreiberfoods Europe,

Dr Marin Bozic Uniwersytet Minnesota,
Dr Jaap Petraeus Dyrektor Sustainability Royal
FrieslandCampina,
Boyan Neytchev grupa Bel, generalny dyrektor na Centralna I
Wschodnia Europy

