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Rozporządzenie
Rady
Ministrów
dotyczące nadzwyczajnej pomocy
dostosowawczej dla producentów
mleka i rolników w innych sektorach
6 lipca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję
Rynku
Rolnego
zadań
związanych
z
ustanowieniem
nadzwyczajnej
pomocy
dostosowawczej
dla
producentów
mleka
i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz.
U. poz. 1328).

tylko. Wystarczy wziąć udział w XI Rankingu
Spółdzielni Mleczarskich, który jest dofinansowany
z Funduszu Promocji Mleka. Rejestracja trwa tylko
do 10 lipca 2017!
Zachęcamy do rejestracji i udziału w Rankingu.
Wszystkie informacje dostępne na stronie PIM pod
linkiem http://izbamleka.pl/2017/06/27/ostatniaszansa-na-rejestracje-do-xi-rankingu-spoldzielnimleczarskich/

Treść rozporządzenia dostępna jest na stronie
Polskiej Izby Mleka: http://izbamleka.pl/wpcontent/uploads/2017/07/rozp.RMja%C5%82%C3%B3wki-mleczne-owce.pdf

Przedłużony nabór do XI Rankingu
Spółdzielni Mleczarskich! – tylko do 10
lipca 2017!
Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, do
czasu podpisania ewentualnej umowy o wolnym
handlu relacje handlowe między tymi państwami
będą definiowane przez zasady wynikające
z członkostwa Wielkiej Brytanii oraz pozostałych
krajów unijnych w WTO. Warto zaznaczyć, że
Wielka Brytania jest trzecim największym
odbiorcą naszych produktów mleczarskich. Jaki
wpływ Brexit będzie miał na polskie firmy
mleczarskie na razie trudno przewidzieć.
Można za to sprawdzić jaka jest kondycja
spółdzielni mleczarskich i firm zajmujących się
przetwórstwem mleka na tle konkurencji i nie

Kolejne wysokospecjalistyczne
szkolenie zorganizowane przez
Polską Izbę Mleka
W dniach 4-5 lipca 2017 r. odbyło się kolejne
wysokospecjalistyczne szkolenie zorganizowane
przez Polską Izbę Mleka pn.: „Zasady
wprowadzania produktów mleczarskich na rynki
Unii Europejskiej oraz ich eksport do krajów
trzecich”. Było ono odpowiedzią PIM na liczne
głosy Członków Izby o potrzebie poruszenia tych
zagadnień. Duża frekwencja przedstawicieli ekspor-
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tujących firm oraz tych, które w przyszłości planują
eksportować na rynki UE i do krajów trzecich
świadczy o złożonej materii zagadnienia oraz
potrzebie kolejnych warsztatów.

Dzięki współpracy PIM z najlepszymi w kraju
specjalistami z w/w dziedziny uczestnicy uzyskali
unikalną wiedzę oraz mogli skonsultować problemy
z jakimi spotykają się w pracy bieżącej. O terminach
kolejnych specjalistycznych szkoleń będziemy
informować na bieżąco.

Przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda
Tuska i Premiera Japonii Shinzō Abe.
Dokument podsumowuje wyniki negocjacji umowy
o wolnym handlu pomiędzy UE I Japonią
w momencie zawarcia porozumienia – w lipcu 2017
r. Umowa zasadniczo nie oznacza końca procesu
negocjacji. Możliwe są jeszcze zmiany niektórych
rozdziałów. Umowa zawiera również zapisy
dotyczące produktów mleczarskich.
Dostęp do rynku japońskiego dla serów
i produktów mleczarskich zostanie znacznie
zwiększony. Umowa umożliwi pełną liberalizację
ceł dla serów twardych (tj. parmezan, gouda,
cheddar. Cła do 28,9% zostaną wyeliminowane w
przeciągu 15 lat.

Wydawca: Polska Izba Mleka

Już teraz zachęcamy do przesyłania informacji
o zapotrzebowaniu na szkolenia z konkretnego
zagadnienia na adres: szkolenia@izbamleka.pl.

Korzyści dla przedsiębiorstw
mleczarskich w ramach umowy
(FTA) pomiędzy UE a Japonią
Najważniejsze elementy umowy o współpracy
gospodarczej pomiędzy UE a Japonią zostały
oficjalnie ogłoszone przez Przewodniczącego
Komisji Europejskiego Jean-Claude Junckera,

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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