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Arla nagradza działania na 
rzecz klimatu w rolnictwie za 
pomocą nowego modelu 
motywacyjnego 
W ubiegłym tygodniu Arla Foods zaprezentowała swój 
nowy model motywacyjny dotyczący zrównoważonego 
rozwoju, który nagradza działania klimatyczne na farmach 
mlecznych. Prezes Arla Jan Toft Nørgaard, wraz z CEO 
(Pederem Tuborghiem) oraz EVP i Szefem ds. Rolnictwa i 
Zrównoważonego Rozwoju Hanne Søndergaard, odsłonili 
nowy system, który pomoże właścicielom gospodarstw 
Arla w realizacji celów redukcji emisji w gospodarstwie do 
2030 roku. System punktowy zapewnia rolnikom 3 
eurocenty więcej na kilogram mleka za działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju. działania. Rolnicy mogą zbierać 
punkty w oparciu o swoje działania na różnych 
płaszczyznach modelu, takich jak pasza, skuteczność 
nawozów, zarządzanie obornikiem, bioróżnorodność, 
rolnictwo węglowe i wykorzystanie odnawialnej energii 
elektrycznej. 

Ślad węglowy europejskiego sektora mleczarskiego jest już 
jednym z najniższych na świecie i jesteśmy dumni, że 
jesteśmy liderami w działaniach na rzecz środowiska. 

Niemniej jednak, jesteśmy gotowi zwiększyć nasze wysiłki, 
aby przyczynić się do realizacji celów środowiskowych i 
klimatycznych, w 2018 roku ustanowiliśmy program Dairy 
PEF dla oceny i poprawy naszych efektów 
środowiskowych. 

 

 
Peder Tuborgh Arla’s CEO -  prezentacja nowego modelu 

motywacyjnego Arla 
do zrównoważonego rozwoju w gospodarstwie mlecznym. 

EDA-  spotkanie z dyrektorem 
Pierre Bascou (DG AGRI) 
Dyrektor DG AGRI Komisji Europejskiej Pierre Bascou 
(AGRI.B, Sustainability) przejmie od przyszłego miesiąca 
stanowisko dyrektora E (Markets) w DG AGRI, a tym 
samym będzie odpowiedzialny m.in. za unijny rynek 
mleka. W naszym spotkaniu w EDA w zeszłym tygodniu 
omówiliśmy niektóre z nadchodzących propozycji 
legislacyjnych, szczególnie sprawy związane z 
etykietowaniem żywności, ale także nasze europejskie 
zobowiązanie mleczarskie wobec "Net zero" i naszą 
drogę do osiągnięcia celów. Z naszej wymiany zdań z 
dyrektorem Pierre Bascou wnioskujemy, że on i jego 
zespół są bardzo dobrze świadomi naszych obaw. W 
bardzo konstruktywnej dyskusji, byliśmy w stanie 
poruszyć szereg spraw, które zajmą ważne miejsce, 
zarówno w domenie publicznej i w brukselskich kręgach 
instytucjonalnych w nadchodzących miesiącach. 
Cieszymy się z naszej przyszłej współpracy i gratulujemy 
dyrekcji  DG AGRI jego nowego lidera" - podsumowała 
Julia Faure, urzędnik ds. prawa żywnościowego EDA. 
Grupa Dialogu Obywatelskiego ds. 
mleka: program mleczny UE, Ukraina 
i kryzys energetyczny. 

W kontekście zeszłotygodniowej grupy dialogu obywatelskiego 
na temat mleka, właściwe służby DG AGRI zorganizowały 
kompleksowe tour d'horizon na temat brukselskiej agendy 
mleczarskiej, w tym rewizji systemu szkolnego UE, weryfikacji 
dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED). Wkrótce 
zaproponowane zostaną nowe zasady znakowania żywności 
(znakowanie wartości odżywczej z przodu opakowania i 
oznakowanie kraju pochodzenia). DG AGRI udzieliła również 
głosu Maksowi Fatseyev, liderowi mleczarstwa INFAGRO na 
Ukrainie, w celu uzyskania aktualnych informacji z Kijowa na 
temat sytuacji ukraińskiego sektora mleczarskiego. Ponadto, 
Sekretarz Generalny EDA Alexander Anton został poproszony do 
przedstawienia wpływu obecnego kryzysu energetycznego na 
sytuację w mleczarstwie w Unii Europejskiej.
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 UE: weryfikacja oznaczeń 
geograficznych: Jaka rola EUIPO? 
Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego 

(COMAGRI) omawiała w ubiegłym tygodniu rolę Urzędu 
Własności Intelektualnej UE (EUIPO) w przygotowanej 
przez Komisję Europejską propozycji zmiany systemu 
jakości.  Stało się jasne, że COMAGRI, podobnie jak wiele 
państw członkowskich UE, wyraźnie opowiada się  
powierzyć EUIPO jedynie zadania administracyjne w 
zakresie zarządzania unijnymi oznaczeniami 
geograficznymi (GIs). 

Podczas poniedziałkowego posiedzenia 
ekspertów Specjalnego Komitetu ds. Rolnictwa (SCA) 
strona czeska (prezydencja w UE) przedstawiła dwa 
możliwe warianty postępowania w sprawie roli EUIPO ws 
oznaczeń geograficznych: z jednej strony tylko 
przekazanie EUIPO zadań administracyjnych, podczas 
gdy odpowiedzialność prawna za inne zadania 
pozostałaby po stronie Komisji Europejskiej. 

Z drugiej strony, Komisja Europejska 
zapewniałaby swoją wiedzę fachową z zakresu rolnictwa 
w przypadku tych zadań, w których taka wiedza byłaby 
potrzebna. Delegaci państw członkowskich podkreślili, 
zgodnie ze stanowiskiem EDA, że oznaczenia 
geograficzne bardzo różnią się od znaków towarowych i 
że ich celem jest utrzymanie jakości produktu i jakości 
wytwarzania. Projekt sprawozdania Parlamentu 
Europejskiego ma zostać przedstawiony przez Paolo De 
Castro (S&D, Włochy), 8 listopada w COMAGRI. 
 

 

Oznaczanie wartości odżywczej na przedniej 
części opakowania: cienka granica między 
zwiększeniem uprawnień a 
dezorientowaniem konsumentów 
EDA została zaproszona wczoraj 12 października do okrągłego 

stołu "Empowering Consumers - FoP labellings reform", 
zorganizowanego przez grupę Parlamentu Europejskiego 
Renew Europe, Competere i Ciudadanos. Gospodarzem był 
europoseł Jordi Cañas (Renew Europe, Hiszpania). Wydarzenie 
to umożliwiło dyskusję w bardzo dobrym momencie w świetle 
nadchodzącej propozycji legislacyjnej DG SANTE dotyczącej 
etykietowania żywności, a zwłaszcza oznaczania wartości 
odżywczej na opakowaniach jednostkowych (FoP). Europoseł 
Herbert Dorfmann (EPP, Włochy) zwrócił uwagę na podejście 
wybrane w strategii Farm to Fork: "Nutri-Score jest już 
rzeczywistością, ale nasza dyskusja dotyczy potrzeby zasad w UE 
i przejrzystego systemu." Europosłowie Georgios Kyrtsos 
(Renew Europe, Grecja) I Jordi Cañas (Renew Europe, Hiszpania) 
wyrazili swoje krytyczne uwagi na temat systemu Nutri-Score, 
podkreślając znaczenie edukacji konsumentów. Profesor Pietro 
Paganini, założyciel Competere, po dyskusjach na szczeblu 
politycznym podkreślił, że mamy do czynienia z adaptacjami 
algorytmu Nutri- Score, podczas gdy wszelkie oznakowania 
żywieniowe powinny mieć podejście naukowe. Jak zauważył, "to 
jest wiedza, która wzmacnia konsumentów, a nie logo". 

MEP Herbert Dorfmann (EPP, Włochy), Profesor Pietro 
Paganini (Competere), MEP Jordi Cañas (Renew, Hiszpania), MEP 

Georgios Kyrtsos 
(Renew Europa, Grecja) 
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Europosłanka Christine Schneider 
porusza temat bezpieczeństwa 
żywnościowego w czasach kryzysu 
Jako przewodnicząca grupy SME (małe i średnie 
przedsiębiorstwa) eurodeputowana Christine Schneider (PPE, 
Niemcy) była gospodarzem spotkania grupy roboczej ds. 
zdrowia i żywienia. W przemówieniu otwierającym, 
podkreśliła po raz kolejny swój apel do Komisji Europejskiej 
do ponownego rozważenia priorytetu europejskiej polityki 
legislacyjnej w następującym aspekcie "Zrównoważone 
systemy żywnościowe mają ogromne znaczenie i istnieją 
możliwości osiągnięcia pewnych korzyści, takich jak 
zmniejszenie niewiarygodnej ilości odpadów żywnościowych. 
W tym przypadku naprawdę czekamy na propozycje Komisji 
Europejskiej do końca tego roku”. 

Z drugiej strony, w czasach kryzysu oczekujemy na 
propozycje Komisji Europejskiej, które mają być 
przedstawione do końca tego roku, że Komisja Europejska 
skupi się bardziej na szybkich działaniach mających na celu 
zabezpieczenie dostępności żywności na poziomie 
europejskim i globalnym. Przystępna cenowo żywność 
wysokiej jakości nigdy nie była czymś oczywistym w skali 
globalnej i nie jest już czymś oczywistym w dzisiejszej 
Europie.".” 

 
 

Politycy spotykają się z naukowcami w 
kwestii wartości odżywczej: Okrągły stół 
w sprawie oznaczania wartości odżywczej 
na opakowaniach jednostkowych (FoP) 

Ogłoszony na poziomie UE projekt związany  
z Front-of-pack wywołuje ogromny polityczny impet 
w Brukseli - i słusznie, ponieważ bardzo trudno 
będzie znaleźć opartą na nauce i przejrzystą 
metodologię, która naprawdę umożliwi 
konsumentom podejmowanie właściwych decyzji. 

Już 26 października wiceprzewodnicząca 
Parlamentu Europejskiego Pina Picierno (S&D, 
Włochy) otworzy wspólnie z Czechami (prezydencja 
w  UE) okrągły stół w Parlamencie Europejskim w 
celu omówienia kwestii żywieniowych 
i znakowania wartości odżywczych na froncie 
opakowania. 
W ramach listy wybitnych prelegentów, dr Stephan 
Peters z holenderskiego członka EDA, NZO, będzie 
uczestniczyć w debacie na temat, jak możemy 
uświadomić konsumentów do przestrzegania 
zdrowych, zróżnicowanych i zrównoważonych diet. 

Serwatka. Do Życia. Dla Życia 
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EDA. Doroczna Konwencja: Mleko i produkty 
mleczarskie, niezbędne dla Twojego życia 
Tylko 6 tygodni pozostało do naszej wyczekiwanej 
Dorocznej Konwencji EDA 2022, "Mleko i produkty 
mleczarskie - niezbędne dla Twojego życia! 
W terminie dwóch dni, 24 i 25 listopada, Madryt 
stanie się mleczną stolicą Europy - profesjonaliści i 
kluczowi interesariusze z europejskiego i 
globalnego sektora mleczarskiego udadzą się do 
stolicy Hiszpanii, aby przeprowadzić dyskusję na 
wysokim szczeblu na temat znaczenia sektora 
mleczarskiego jako kluczowego czynnika 
przyczyniającego się do rozwoju gospodarczego, 
przystępnej cenowo żywności i zrównoważonych 
systemów żywnościowych. 
Będziemy mieli zaszczyt liczyć na hiszpańskiego 
Ministra Rolnictwa Luisa Planasa jako prelegenta, 
wraz z Mary Ledman, szefową strategii 
mleczarskiej w Rabobanku, Piercristiano Brazzale, 
prezydenta Międzynarodowej Federacji 
Mleczarskiej i José Armando Tellado, CEO CAPSA 
Food.

EDA Dairy Academix: Wizyta 
studentów z Irish College Leuven 
W ramach wspierania wizyt studentów w Brukseli i do 
instytucji europejskich z różnych uniwersytetów, ueczlni 
w ostatni wtorek gościliśmy studentów z Irish College 
Leuven Bachelor's Degree in Agriculture. W siedzibie  
EDA. Pani Fabienne Alcaraz, specjalista ds. 

Rynku z DG AGRI Komisji Europejskiej (Jednostka ds. 

Produktów Zwierzęcych), przedstawiła studentom 
zwięzły przegląd celów i technicznych aspektów nowej 
Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na nadchodzące lata 
(2023-2027), podkreślając szczególne znaczenie 
narzędzi wsparcia WPR dla młodych rolników. 

Iñigo Lizarraga, specjalista ds. polityki EDA, przedstawił 
europejską “laktosferę”, sytuację na rynku i kierunki na 
przyszłość europejskiego mleczarstwa. 

 
 

 
 

 Sekretarz Generalny EDA Alexander Anton wraz z  Fabienne 
Alcaraz (DG AGRI), Profesorem Ian McMaw i Profesor Elizabeth 
Earle. 
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 Twój ulubiony produkt mleczny? 
 
 

“Moje ulubione produkty 
mleczne to zimna szklanka 
świeżego mleka  z Vorarlbergu  
i dojrzały camembert z 
Normandii (PDO) ze świeżą 
bagietką” 

 

 
Wolfgang Burtscher 
Dyrektor Generalny, DG AGRI, 
Komisja Europejska 

 
“Moim ulubionym produktem 
mlecznym jest Roquefort. Jego 

mocny charakter jest jeszcze 
bardziej przyjemny, gdy spożywa 

się go z masłem, bagietką i w 
towarzystwie kieliszka 

czerwonego wina” 
 
 

Pierre Bascou 
Dyrektor ds. Rynków, DG AGRI, 

Dyrekcja E 


