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Dairy Flash – Biuletyn 
informacyjny1 
Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa 

 
  

Dobrowolne znakowanie miejsca pochodzenia: EDA publikuje swoje 
sektorowe wytyczne dla dopełnienia doraźnego Aktu Wykonawczego Komisji 
Europejskiej. 
 
EDA wydała swój ➤ sektorowy Przewodnik dot. dobrowolnego wskazywania miejsca 

pochodzenia produktów mlecznych - http://eda.euromilk.org/events-

news/news/read/article/eda-sectorial-guidelines-for-voluntary-origin-labelling.html, jako 

opinię strony przemysłu we wdrażaniu zasad ustalonych przez Komisję Europejską w niedawno 

opublikowanym Rozporządzeniu Wdrażającym dotyczącym dobrowolnego nazewnictwa miejsca 

pochodzenia żywności. Te wytyczne deklarują zobowiązanie EDA do dokładnej i wiarygodnej 

informacji wobec konsumentów  UE. Będą służyły jako przewodnik dla zakładów mleczarskich UE 

przy stosowaniu nowego schematu UE odnośnie zasad dotyczących miejsca pochodzenia. 

 

Wytyczne EDA będące w zgodności z doraźnym Aktem Wykonawczym  Komisji UE przedkładają 

finalnie zharmonizowane prawne ramy UE. Wniosą one wyjaśnienia i upewnienia się dla 

mleczarskich zakładów, które w sposób dobrowolny będą chciały podkreślić specjalne powiązania 

ich produktów ze szczególnym terytorium w Unii.  

To będzie gwarantować bardziej spójny i przede wszystkim wspólny poziom działania dla 

wszystkich Operatorów Biznesu Żywieniowego oraz wzmocni jednolity rynek UE. 

 

Wznieś szklanką mleka toast  w nadchodzącym  Światowym 

Dniu Mleka 

 

 

 

https://worldmilkday.org/ 
https://twitter.com/EDA_Dairy/status/872793758043164672 

 

                                                           
1 Komentarz KSM: Tłumaczenie sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka 

http://eda.euromilk.org/events-news/news/read/article/eda-sectorial-guidelines-for-voluntary-origin-labelling.html
http://eda.euromilk.org/events-news/news/read/article/eda-sectorial-guidelines-for-voluntary-origin-labelling.html
https://worldmilkday.org/
https://twitter.com/EDA_Dairy/status/872793758043164672
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„Najwyższe standardy bezpieczeństwa są priorytetem w ramach #EU #PlasticsStrategy”( 

https://twitter.com/hashtag/PlasticsStrategy?src=hash) – Zastępca generalnego dyrektora 

Joanna Drake of @EU_ENV (https://twitter.com/EU_ENV) na spotkaniu z sekretarzem 

generalnym @EDA_Dairy(https://twitter.com/EDA_Dairy), @dairyanton 

(https://twitter.com/dairyanton) 

 

Propozycja Komisji EU dot. plastików: “bezpieczeństwo żywności jest 
priorytetem”  
W poniedziałek Komisja Europejska opublikowała swoja propozycję dyrektywy dotyczącej redukcji 

wpływów pewnych plastików na środowisko. Ta propozycja podąża za zobowiązaniem 

zgłoszonym w „Europejskiej Strategii dot. Plastików”, żeby odpady plastików odnosić do nowych 

zasad Jednorazowego Stosowania Plastików. Jest to zgodne z zobowiązaniami klimatycznymi UE 

oraz Celami Zrównoważonego Rozwoju Narodów Zjednoczonych, aby iść dalej w kierunku 

Gospodarki Okrężnej2 . 

Środki w wymiarze UE nakreślone w tej propozycji będą stosowane dla 10 rożnych plastików 

jednorazowego stosowania, które są najczęściej znajdowane na plażach Europy oraz w morzach 

(włączając narzędzia rybackie). Produkty takie jak pojemniki jednorazowego użycia zrobione z 

plastiku będą wymagały obecności nakrętek i kapsli łącznie z butelkami. Koszty zarządzania 

odpadami, obowiązki czyszczenia i znajomość wzrostu aktywności  mają być pokryte przez 

przemysł w ramach schematów ‘Rozszerzonej odpowiedzialności producentów (EPR)’ . Do 2025 

roku będzie także  wprowadzony  krajowy  poziom  zbiórek, równy 90% plastikowych butelek do 

napojów  jednorazowego użycia (w niektórych wypadkach poprzez depozytowe schematy 

refundacji). 

                                                           
2 Komentarz KSM:  Gospodarka okrężna (ang. Circular economy) – to koncepcja zakładająca minimalizację wpływu na 

środowisko tworzonych produktów poprzez taki wybór składników i projektowanie, który umożliwi powtórne ich wykorzystanie 

https://twitter.com/hashtag/PlasticsStrategy?src=hash
https://twitter.com/EU_ENV
https://twitter.com/EDA_Dairy
https://twitter.com/dairyanton
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Dyrektor generalna DG ENVI Joanna Drake potwierdziła sekretarzowi generalnemu EDA 

Alexandrowi Antonowi, że najwyższe standardy bezpieczeństwa żywności są priorytetem w 

ramach Strategii UE dot. Plastików.  

  

Platforma UE na AgroBalt w Wilnie dot. Strat Żywności i Odpadów 
Żywności 
 
W ostatnim tygodniu na Platformie UE wysokiego szczebla dot. Strat Żywności i Odpadów 

Żywności, Komisarz UE   d.s. Zdrowia & Higieny Żywności Vytenis Andriukaitis podkreślił 

silne zaangażowanie UE dla redukcji strat żywnościowych oraz odpadów żywności w ramach 

Celów Zrównoważonego Rozwoju Narodów Zjednoczonych (SDG) 12.3 (patrz biuletyn 

informacyjny EDA dot. Sektora Mlecznego UE i  SDGs - 

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

_Fact_Sheets/Sustainability/2017_03_07_5793_EDA_Factsheet_Dairy_the_SDGs.pdf ): „ Istnieje 

globalny apel o 50% redukcję odpadów żywności do roku 2030” , podkreślił on w swoim 

wystąpieniu (https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-

2019/andriukaitis/announcements/prevent-food-waste-strengthen-our-food-systems-agrobalt-

conference-food-waste-high-level-political_en). 

Dyrektor EDA ds. Żywności, Środowiska i Zdrowia Hélène Simonin miała także wystąpienie na 

publicznym panelu odnoszące się do  możliwości  większego włączania się i stymulowania 

konsumentów, z uwagi na fakt iż 50% strat żywności ma miejsce na tym poziomie. Podkreśliła, że 

„ zaangażowanie przemysłu żywnościowego jest silne jak nigdy dotąd oraz kontynuowane są wysiłki  

nad koordynacją wszystkich partnerów łańcucha. To naprawdę   angażuje konsumentów; w dłuższej 

perspektywie czasowej potrzebować będą oni  ponownie silniejszych związków z żywnością, a także 

odnajduje ‘wyśnioną perspektywę’ własnych celów dla osiągnięcia prawdziwej poprawy.” 

 

Platforma UE dot. Strat Żywności i Odpadów Żywności na AgroBalt w Wilnie 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Sustainability/2017_03_07_5793_EDA_Factsheet_Dairy_the_SDGs.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/EDA_Position_papers_-_Fact_Sheets/Sustainability/2017_03_07_5793_EDA_Factsheet_Dairy_the_SDGs.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/andriukaitis/announcements/prevent-food-waste-strengthen-our-food-systems-agrobalt-conference-food-waste-high-level-political_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/andriukaitis/announcements/prevent-food-waste-strengthen-our-food-systems-agrobalt-conference-food-waste-high-level-political_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/andriukaitis/announcements/prevent-food-waste-strengthen-our-food-systems-agrobalt-conference-food-waste-high-level-political_en
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Chińska Pagoda Dietetyczna3: olbrzymia przyszłość dla 

popytu na  mleko& przetwory mleczne 

W  2016 r. Chiny opublikowały nowe dietetyczne rekomendacje, Chińską 

Pagodę Dietetyczną. 

Te rekomendacje sugerują spożywanie mleka i mlecznych produktów w 

ilości 300 g na osobę dziennie dla kraju, który nie jest rozpoznawany jako 

‘kraj mleczarski’. Jeśli potraktować te rekomendacje poważnie, można 

oczekiwać konsumpcji w Chinach  420 000 ton mleka dziennie, co daje  155 

milionów ton rocznie . To reprezentuje prawie całkowitą produkcję mleka 

UE. Produkcja mleka surowego  w Chinach w wysokości 35 mln ton raczej 

ulega obniżaniu i zgodnie z chińską pagodą dietetyczną  Chiny 

potrzebowałyby  importować około 120 mln ton mleka rocznie. Wraz ze 

zmianą polityki „samowystarczalności żywnościowej” na „odpowiednie wyżywienie” mleczarskie 

możliwości w Chinach są dzisiaj dalekie do wypełnienia  tego wymogu. 

 
CETA i kwoty serowe 
W tym tygodniu w ramach Politycznego  okrągłego stołu https://www.politico.eu/brussels/ 

na temat rolnictwa w Brukseli pojawiła się kolejna 

możliwość  wymiany faktów  i danych  z osobami 

wpływowymi odnośnie administracji kwot serowych 

CETA. Do dnia 16 maja 2018 zostało wykorzystanych  

jedynie 11% całkowitej serowej kwoty UE w ramach 

TRQ 4. To jasno pokazuje, że kanadyjski system 

administracji (alokacja TRQ i koszty transferu TRQ) 

dla serów UE nie jest ustanowiony dla ułatwienia 

handlu serami UE-Kanada – patrz nasz Dairy Trade Focus on Canada 

(http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Trade_Focus/ED

A_trade_focus_Canada_version_2018.pdf) 

                                                           
3 Komentarz KSM: Chińska Pagoda Dietetyczna,: przewodnik diety dla chińczyków – zalecenia dot. 
zbilansowanej diety  
4 Komentarz KSM: TRQ –taryfy i kwoty celne 

https://www.politico.eu/brussels/
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Trade_Focus/EDA_trade_focus_Canada_version_2018.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Dairy_Trade_Focus/EDA_trade_focus_Canada_version_2018.pdf
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Twój ulubiony produkt mleczarski? 
  
 
"Szklanka świeżego mleka z kromką czarnego litewskiego chleba 

są dla mnie jak ciasteczka Prousta (Proust's Madeleine), 

przenosząc mnie do mojego dzieciństwa i kuchni mojej mamy. Ja 

nadal cieszę się z tego ogromnie”. 

 

Vytenis Andriukaitis  

Komisarz EU ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności 

 

Zarezerwuj datę: Konwencja EDA / Assifonte  2018 !  

 
‘Zielona Przyszłość dla Mleczarstwa Europejskiego’  
14 – 17 Listopada w Dublinie, Irlandia  

Goszczona przez  Dairy Industry Ireland  

...z udziałem kluczowego mówcy Komisarza UE Phila Hogana 

 

Wywiad w chińskiej TV:  
“Europejskie doskonałe mleczarstwo jest niedoścignione w odniesieniu 
do bezpieczeństwa, jakości i innowacji” 

 



W sobotę 19 maja w chińskiej TV przedstawiono materiał o mleczarstwie UE i chińskim rynku 

mleka.  Sekretarz generalny EDA Alexander Anton podkreślił, że  “ Europejskie doskonałe 

mleczarstwo jest niedoścignione w odniesieniu do bezpieczeństwa, jakości i innowacji”. 

 


