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Dairy Flash – Biuletyn informacyjny1 

 
 
  

Znaj swojego przyszłego klienta -Mleczarskie 
Forum CLAL 2018 
 

Szef mleczarskiej firmy  doradczej CLAL.it bazującej na internecie, Dr Angelo Rossi oraz jego 

zespół CLAL skoncentrował swoje siły na powiązanie przemysłu mleczarskiego z naszymi 

przyszłymi klientami. Oprócz sesji, dotyczącej konsumentów produktów mlecznych generacji X,Y 

oraz Z i ich specyficznych uwarunkowań ekonomicznych, socjalnych i zrównoważonego rozwoju  

środowiskowego, forum  CLAL dokonało wglądu w przyszłe kanały dostaw do konsumenta. Sektor 

handlu detalicznego w całej jego różnorodności był reprezentowany przez założyciela i CEO2 MD 

Italia (‘buona spesa, Italia’), którym jest Dr Patrizio Podini, zarządzający firmą mleczarską CONAD 

i przewodniczący Coop Italia. Wykładowcy z dziedziny sprzedaży elektronicznej jak Alibaba lub 

ID.COM podkreślili możliwości mleczarstwa w sprzedaży przez internet. 

 

 

  
 

 

Dr Patrizio Podini, założyciel i CEO organizacji handlu detalicznego MD Italia wraz z prezydentem  

ASSOLATTE  Giuseppe Ambrosi, Anną Campanile (MD Italia) oraz wiceprzewodniczącym EDA Attilio 

Zanetti 

 

 

                                                           
1 Komentarz KSM: Tłumaczenie sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka 
2 Komentarz KSM: CEO - Dyrektor generalny 
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Zarejestruj się teraz http://eda2018.eu/ 

 
Konwencja EDA/Assifonte 2018 
 
 ‘Zielona Przyszłość Europejskiego 
Mleczarstwa’  
14 – 17 listopada 2018 w Dublinie, Irlandia  
Goszczona przez Dairy Industry Ireland  

 

Z udziałem kluczowego prelegenta : Komisarza EU Phil Hogan i wielu ekspertów ze 

świata mleczarstwa … http://eda2018.eu/speakers/ 

 

 

Publiczne Forum WTO 2018 
  
Tegoroczne publiczne forum rozważało ➤ jak będzie wyglądał zrównoważony handel w 2030 r. 

https://www.wto.org/english/forums_e/public_forum18_e/public_forum18_e.htm 

Było ono wspaniałą możliwością spotkania się z odpowiednimi organami w Genewie dla 

potwierdzenia naszego wsparcia dla podejścia wielostronnego. WTO nakierowana jest na 

sposobach poprawy funkcjonowania instytucji oraz na sposobach podsumowywania  negocjacji. 

Poprawa przejrzystości i notyfikacje są ważne dla dobrego funkcjonowania WTO i istotne gdy ktoś 

chce doprowadzić wielostronne negocjacje do końca. 

Dr. John Ronald Deep Ford, Ambasador (Stałe Misje 

Republiki Gujana do Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie) z zastępcą sekretarza 

generalnego  EDA Bénédicte Masure 

 

http://eda2018.eu/
http://eda2018.eu/speakers/
https://www.wto.org/english/forums_e/public_forum18_e/public_forum18_e.htm
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VIII Mleczarskie Dni- Kromeryż  
 

W zeszłym tygodniu, około 200 ekspertów mleczarskich zgromadziło się w Republice Czeskiej 

na konferencji "Kroměřížské mlékářské dny", które zorganizował  przez Dr. Jiri Kopacek ze 

Stowarzyszenia Mleczarskiego Czech i Moraw oraz Jan Tykvart z firmy mleczarskiej Kromilk. 

„Program tegoroczny był nakierowany na szeroką wymianę poglądów pomiędzy wykładowcami z 

Turcji, Włoch, Francji, Holandii, Słowacji i z Brukseli. Poza aktywnym włączaniem się  wszystkich 

uczestników, żywe dyskusje nad nowymi trendami w technologii, zmianami w zachowaniach 

konsumenckich, bezpieczeństwem żywności oraz wpływem globalnej makroekonomicznych i 

politycznymi zmianami  czyni nasze Kromeryżskie Dni Mleczarskie unikalna konferencją” 

podsumował Dr. Jiri Kopacek. 

Flora Dewar otworzyła dwudniową konferencję prezentującą ostatni rozwój w zakresie handlu na 

poziomie UE, mleczarskie rynki oraz prace EDA nad ochroną określeń mleczarskich. Dla uzyskania 

większej ilości  informacji, proszę odwiedzić stronę  www.kmmd.eu. 

Od lewej do prawej: Prof. Dr. Nevzat Artik - 

National Milk Board (Turcja); Piercristiano 

Brazzale, Brazzale Spa (Włochy); Flora Dewar 

(Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców 

Mleka); Dr. Jiří Kopáček, Czesko & Morawski 

Związek Mleczarski oraz Jan Tykvart, CEO 

firmy mleczarskiej  Kromilk  

 

Znaki handlowe i  Oznaczenia Pochodzenia 
Geograficznego (Gls) 
 
“Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość” – Europejskie Biuro ds. 

Własności Intelektualnych, Alicante  

 
W ubiegłych tygodniach konferencja Komisji Europejskiej dot. Znaków Handlowych i Gls w 

Alicante, utworzyła scenę dla przyszłości Znaków Handlowych i GLs wewnątrz i poza Unią 

Europejską. Podczas dwudniowej sesji, mówcy z instytucji publicznych i prywatnego sektora 

podkreślali subtelność relacji pomiędzy Znakami Handlowymi, a  nazewnictwem jakości UE. 

 

http://www.kmmd.eu/
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Podczas gdy szef wydziału DG AGRI ds. GIs Francis Fay położył nacisk na znaczenie współpracy 

instytucjonalnej, Doradca Polityczny DG AGRI Georges Vassilakis podkreślił równowagę 

pomiędzy zasadami UE w odniesieniu do Znaków Handlowych i Gls. Przesłanie z Alikante jest 

jasne: własności intelektualne powinny koegzystować ze schematami Gls, a ochrona Gls w ramach 

Jednolitego Rynku na zasadzie  sui generis powinna być dalej wzmacniana na poziomie 

ponadnarodowym. 

 

 

Plastiki w centrum politycznej debaty UE 

 

Wczoraj Europejskie Forum Wytwórczości zorganizowało debatę nad współpracą z 

FoodDrinkEurope w Parlamencie Europejskim w zakresie Wdrożenia Strategii dot. Plastików. 

Tego samego dnia  miało miejsce głosowanie  Komitetu ENVI nad propozycją dot. Stosowania 

Plastików Jednorazowego Użycia. Debacie przewodniczył MEP3 José Inacio Faria (EPP, 

Portugalia), a uczestniczyli w niej  czołowi mówcy z Komisji Europejskiej, reprezentanci przemysłu i 

wielu MEP: Theresa Griffin (S&D, UK), Jo Leinen (S&D, Niemcy), Gesine Maissner (Alde, Niemcy), 

Julie Girling (EPP, UK), Clare Moody (S&D, UK), oraz inni udziałowcy. 

Ta dyskusja nad strategią dot. plastików nakierowana była na przejście na bardziej zrównoważone 

pakowanie oraz na innowacyjne technologie przetwarzania odpadów. Niemniej jednak 

głosowanie nad Plastikami Jednorazowego Użycia było  przewodnim tematem podczas całej 

debaty, a słowo „zabronione” było powszechnie używane. Ta propozycja została przyjęta dużą 

większością  (51 do 10 przy 3 głosach wstrzymujących się), zaostrzając początkowy projekt 

dyrektywy Komisji. W aktualnym okresie przed-elekcyjnym w UE, ten tekst zawiera  wiele 

poglądów włączonych z przyczyn politycznych i zaczyna wybiegać poza początkowe cele redukcji 

śmieci w morzach. 

 

 

                                                           
3 Komentarz KSM: MEP – członek Parlamentu Europejskiego. 



 

Biuletyn informacyjny Dairy Flasch  

                                                                  11 października 2018 #17 
Połącz się ze światem mleczarstwa 

 

Mleko: program dla szkół i rekomendacje dot. 
diety. 
 
Dwa tygodnie temu EURACTIV zorganizował warsztaty dla dyskusji jak promować zdrowe 

środowisko w szkole. Grupa panelistów, składająca się między innymi z członków Komisji 

Europejskiej, wymieniała poglądy na temat różnych UE oraz prywatnych planów i strategii 

działania dla kreowania bardziej zdrowych zwyczajów żywieniowych i stylów życia. Arunas 

Vinciunas, Szef Gabinetu Komisarza UE  Andriukaitisa, zauważył znaczenie mleczarstwa jako 

części zrównoważonej diety. Ten pogląd podzielił Komisarz UE ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży 

i Sportu Tibor Navracsics, który naświetlił znaczenie CAP przy ustalaniu priorytetu dla 

programów mleka w szkołach. Takie inicjatywy mają nadrzędne znaczenie w Europie, gdzie 11 

krajów członkowskich nie spełniały średnich zaleceń żywieniowych dla mleka. W kilku krajach, 

rzeczywiście, nadal brakuje programów zachęcających do konsumpcji mleka w szkołach, podczas 

gdy w innych promowane są nowe inicjatywy  dla bardziej zdrowych diet.  

 
 

Dwa tygodnie temu mieliśmy przyjemność powitać naszego nowego starszego specjalistę 

ds. Handlu & Ekonomii, którym jest Laurens van Delft i który powiedział nam o swoim 

ulubionym produkcie mleczarskim … 

 

Twój ulubiony produkt mleczarski?  
"Leche frita – Wspaniałe hiszpańskie słodycze, które przywodzą wspomnienia o 

słonecznych wakacjach…” 

 

 



 


