# 18
14.06.2017

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE
dot. ochrony terminów mleczarskich
14 czerwca br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) zdecydował o jednoznacznym
potwierdzeniu ochrony terminów mleczarskich.
W swoim wyroku zawarł także dodatkowe wyjaśnienia dotyczące opakowań.
Z jego orzeczenia wynika, że w odniesieniu do
zamienników warzywnych nie można używać terminów mleczarskich. Przykładami takich produktów mogą być m.in. napoje na bazie soi, ryżu,
migdałów, często błędnie nazywane „mlekiem”.

Chińskie władze uznają kolejne
europejskie produkty z oznaczeniem
geograficznym
Chińskie władze uznały kilkadziesiąt europejskich
produktów rolno-spożywczych, posiadających oznaczenia geograficzne. Wśród nich są również
produkty mleczarskie, a dokładniej sery, których
najwięcej pochodzi z Włoch.
Przykładami serów z UE na chińskiej liście są
między innymi: Danablu, Feta, Roquefort, Asiago,
Gorgonzola, Mozzarella di Bufala Campana,
Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano, Taleggio.

Projekt zmiany ustawy o Agencji
Rynku Rolnego
Jacek Bogucki, wiceminister rolnictwa, przekazał
projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku
Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych
oraz
zmianie niektórych innych
ustaw.
Prawdopodobnie trafi on pod obrady na
najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów.
Najnowsza wersja projektu tej ustawy po
konsultacjach jest dostępna pod linkiem
http://izbamleka.pl/2017/06/13/projekt-ustawy-ozmianie-ustawy-o-agencji-rynku-rolnego/
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Stoisko Polskiej Izby Mleka na pikniku
Poznaj Dobrą Żywność

Minister podziękował dyrektor PIM
za zaangażowanie i pracę
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel
podziękował dyrektor Polskiej Izby Mleka Agnieszce Maliszewskiej za zaangażowanie i dotychczasową pracę w komisji zarządzającej Funduszu Promocji Mleka.
Warto dodać, że 31 maja br. dyrektor Maliszewska
została powołana na kolejną kadencję komisji
zarządzającej FPM.

Polska Izba Mleka zorganizowała stoisko w ramach „Dziecięcej Mlecznej Wyspy” podczas pikniku „Polska Smakuje – Poznaj Dobrą Żywność”,
który odbył się 10 czerwca br. na terenie
Wyścigów Konnych Warszawa-Służewiec. Organizatorem imprezy było Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Stoisko PIM odwiedzili m.in. wiceminister rolnictwa
Jacek Bogucki, prezes Agencji Rynku Rolnego Łukasz Hołubowski i mnóstwo ludzi, którzy piękny
dzień chcieli spędzić na powietrzu. Połączyli przy
tym przyjemne z pożytecznym. Bo oprócz przygotowanych atrakcji mieli okazję dowiedzieć się
m.in. jak ważne jest mleko i jego przetwory
w zdrowej diecie.
Więcej o piknikach na stronie Polskiej Izby Mleka
http://izbamleka.pl/

Więcej informacji na stronie PIM pod linkiem:
http://izbamleka.pl/2017/06/12/podziekowanieministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-dla-dyrektoragnieszki-maliszewskiej/
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Polska Izba Mleka to największa i najprężniej
działająca organizacja branży mleczarskiej
w Polsce. Głównym profilem działalności Polskiej
Izby Mleka jest wspieranie oraz promocja polskiej
branży mleczarskiej w Polsce i za granicą.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i styl
artykułów. Przedstawione materiały mają charakter
wyłącznie informacyjny.
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