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RAPORT 

privind deplasarea la Bruxelles–Belgia  în perioada 03 -05.10.2017 pentru a 

participa la  reuniunile grupurilor de lucru Clitravi  

 

Date generale: 

 

In perioada 03-05.10.2017,  Centrul de Legătură al Procesatorilor Europeni de Carne 

(Clitravi) a organizat întâlnirea semestrială a grupurilor de lucru care își desfășoară 

activitatea în cadrul organizației formate din reprezentanți ai asociațiilor afiliate. 

Desfășurarea acțiunii: 

Reuniunea semestriala a membrilor Clitravi, s-a desfasurat pe patru grupe de lucru care 

au abordat apecte legate de: 

- nutriție și sănătate 

- tehnică, legislație și siguranța alimentelor 

- lanțul de aprovizionare 

- consiliul managerial 

 

I. Grup de lucru nutriție și sănătate 

1)Adoptarea agendei și aprobarea minutei elaborate în urma reuniunii grupului de 

lucru de la Gdansk din 10.05.2017. 

       Documentul a fost adoptat în unanimitate. 

2) Pozitia CLITRAVI cu privire la schemele referitoare la declaratia nutritionala. 

Asa cum a fost stabilit in urma intalnirilor grupului de lucru, secretariatul CLITRAVI  
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a fost de acord cu constituirea unui grup ad-hoc care sa elaboreze pozitia CLITRAVI 

privind acest subiect. 

In urma intalnirii grupului de lucru din luna iulie ac., CLITRAVI  a transmis membrilor 

spre aprobare punctul de vedere, care ulterior a fost transmis la Comisia Europeana. 

Propunerea CLITRAVI se bazeaza pe o schema nutritionala armonizata la nivelul UE, 

elaborata in urma cercetarilor la nivel mondial si care tine cont de schemele deja 

existente in diferite State Membre. 

CLITRAVI considera ca o astfel de schema trebuie sa fie voluntara, obiectiva, non-

discriminatorie, etichetarea nu trebuie neaparat facuta pe partea din fata a ambalajului, 

sa nu fie  bazata pe un cod de culori sau alte mijloace prin care alimentele sunt 

categorisite in bune si rele. 

De asemenea, se doreste ca sistemul sa fie sustinut prin evidente stiintifice valide ce pot 

fi intelese de majoritatea consumatorilor, sa furnizeze consumatorului o informatie 

adecvata pentru a fi in masura ca acesta sa faca o alegere sanatoasa, sustinuta de o 

educatie corespunzatoare si care trebuie sa nu creeze obstacole privind libera circulatie 

a marfurilor. 

Pentru a nu lua in considerare numai ingerarea nutrientilor de referinta ci acolo unde 

este posibil sa se focuseze si pe alti nutrienti si/sau alimentul ca atare si rolul sau in 

dieta, precum si pentru a introduce sisteme ca cele nordice, CLITRAVI propune 

abrogarea sau modificarea art. 35 din Reg (EC) 1169/2011.  

Raspunsul COM a mentionat faptul ca propunerea CLITRAVI va fi luata in considerare 

in contextul raportului referitor la art. 35 al Reg (EC) 1169/2011. 

FR - a mentionat ca perioada de notificare a sistemului Nutriscore la COM prin TRIS a 

fost extinsa datorita problemelor legate de Statele Membre si de COM. a precizat ca 

ANSES (agentia franceza pentru siguranta si securitatea alimentara) lucreaza la 

recomandari privind ingestia de nutrienti la copii. 

AT, DE – nu intampina probleme legate de acest subiect. 

SP, IT, RO, HU – si-au exprimat sustinerea pentru pozitia CLITRAVI. 

CZ – guvernul ceh a decis unele cerinte pentru alimentele vandute in magazinele de pe 

langa sau din scoli si ca unele produse din carne nu pot fi vandute daca nu intrunesc 

cerintele. 

BE, NL – discutiile la ei se bazeaza pe reformulare. 

CLITRAVI – a apreciat ca in general presiunea pe declaratia nutritionala a scazut 

comparativ cu anii anteriori. 

De asemenea, a informat ca in cadrul intalnirii expertilor din grupul de lucru pe 

etichetare CODEX, care va avea loc la Asuncion, delegatii vor discuta daca este necesar 

sa fie dezvoltate linii directoare care sa furnizeze o ghidare transparenta si clara a 
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autoritatilor, industriei si alte agentii care doresc implementarea declaratiei nutritionale 

pe partea frontala a ambalajului. 

 

3) Raportul WCRF referitor la cancerul colonorectal si monografia IARC 

 

CLITRAVI a informat ca raportul dat publicitatii pe 07.09.2017 de catre WCRF si AICR 

ce a evaluat cum dieta, greutatea si activitatea fizica, influenteaza riscul aparitiei 

cancerului colonorectal, concluzionand ca riscul aparitiei acestei boli creste in cazul 

consumului regulat de produse procesate, a consumului de 2 sau mai multe bauturi 

alcoolice/zi sau a consumului a mai mult de 500 gr de carne rosie/saptamana. 

La nivel european, mass-media nu a reactionat vis-a-vis de acest raport. 

In ceea ce priveste monografia IARC, CLITRAVI a informat ca aceasta va fi data 

publicitatii intre decembrie 2017 si martie 2018, ca urmare a finalizarii procesului. 

Pe 23.11.2017, va avea loc prima intalnire a membrilor platformei CLITRAVI pentru 

consultanta si comunicare in vederea pregatirii unui set de instrumente referitor la 

modalitatea comunicarii in ceea ce priveste carnea si sanatatea pentru a face fata 

reactiilor din media care vor apare ca urmare a publicarii monografiei. 

 

4) Calitatea duala a alimentelor 

 

CLITRAVI a informat ca guvernele din unele tari Central si Est Europene, SK, HU, CZ, 

RO, BG, HR au adresat plangeri la COM cu privire la calitatea dubla a alimentelor din 

tarile lor si cele din tarile din vestul Europei. Au fost facute numeroase teste care in 

opinia reprezentantilor acestor tari vin sa probeze calitatea duala. 

Pana in prezent companiile implicate nu au fost invitate sa explice de ce unele produse 

ale aceleiasi marci pot diferi. 

Tarile membre ale grupului Visegrad (SK,CZ,HU) solicita in mod expres legislatie 

europeana in acest domeniu pentru a evita practicile neloiale. 

Pana in prezent COM nu a dat curs acestei solicitari si a anuntat ca va actiona prin 

legislatia deja existenta. 

COM a elaborat un plan de actiune care cuprinde urmatoarele elemente: 

- Dezvoltarea de catre JRC (Centrul de Cercetare a Comisiei Europene) a unei 

abordari armonizate de testare. In acest sens, COM  a promis sa aloce 1 mil.de 

euro JRC, pentru dezvoltarea unei metodologii de testare care sa fie utilizata de 

autoritatile nationale pentru efectuarea adecvata a testarilor privind calitatea 

duala. 
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- Co-finantarea de catre COM a proiectelor nationale, a studiilor si actiunilor de 

punere in aplicare. COM este dispusa sa ofere un total de 1 mil. de euro 

autoritatilor interesate pentru strangerea de evidente si aplicare. 

- Ghid privind interpretarea si aplicarea legislatiei privind consumatorul. Pe 26 

septembrie a.c, COM a elaborat un ghid pentru a ajuta autoritatile nationale sa 

determine daca o companie incalca legile UE cand comercializeaza produse cu 

dubla calitate in diferite tari. 

- Dialogul cu producatorii si asociatiile de branduri. COM asteapta ca industria sa 

vina cu un cod de conduita propriu. Grupul Visegrad considera aceste masuri ca 

un prim pas, motiv pentru care se asteapta presiune din partea lor in continuare. 

Food &Drink Europe in stransa legatura cu Asociatia Europeana a Brandurilor (AIM) 

si Euro Comert (Asociatia europeana a retailerilor si en-grosistilor) doreste sa tempereze 

problema calitatii duale fara a compromite sau constrange marketingul sau strategiile 

marcilor. 

FDE – s-a angajat sa colaboreze in mod transparent. Asociatiile de profil promoveaza 

ideea unui dialog intre toti actorii implicati. Acest dialog care lipseste in prezent este 

punctul de pornire catre solutionarea acestei situatii. CLITRAVI este de acord si sustine 

strategia FDE si roaga membrii sa furnizeze orice informatie sau dubiu privind 

produsele din carne. 

CZ – a explicat ca situatia este de natura politica datorita alegerilor care urmeaza. 

Calitatea duala afecteaza carnatii in conserva din Danemarca si alimentele gata de 

consum. 

HU – calitatea duala este o dezbatere politica si este foarte dezamagit ca institutiile 

europene abordeaza problema in serios. 

RO – a informat asupra actiunilor intreprinse de MADR privind analiza compozitiei 

produselor pe probe prelevate din DE, NL, BE. 

FR – legea franceza cere ca produsele vandute in Franta insulara sub o anumita marca 

si denumire sa fie egale celor din Franta continentala 

 

5) Solicitarea Food&Drink Europe pentru a actiona in vederea imbunatatirii dietelor 

si promovarii unei alimentatii sanatoase 

 

CLITRAVI a informat ca FDE a lansat cu ocazia summit-ului European pentru afaceri, 

un apel la actiune in vederea imbunatatirii dietelor si promovarii unei alimentatii 

sanatoase. 
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Scopul initiativei este de a imparti discutiile privind dietele (mai putine masuri 

discriminatorii, mai mult suport public, mai multe actiuni concrete) si sa demonstreze 

rolul esential al industriei europene in acest context. 

AT – a informat ca guvernul austriac va organiza o conferinta pe sanatate in timpul 

presedintiei austriace la UE. 

SP- a informat cu privire la parteneriatul public- privat pentru reducerea ingestiei de 

sare, calorii si zahar. 

 

6) Prezentare cu privire la etichetarea nutritionala si generala facuta de Tim Gumber 

– Director adjunct DG Sante 

- COM este angajata sa implementeze Reg 1169/2011 cu o abordare armonizata; 

- Chiar daca unele State Membre au elaborat legislatie nationala obligatorie  cu privire 

la etichetarea de origine, COM considera ca aplicarea voluntara este cea preferata in UE 

si in acest sens finalizeaza regulamentul de implementareal art. 26.3 din Reg. (EC) 

1169/2011. 

- Proiectul de regulament se afla in discutie intre diferitele servicii ale COM si cel juridic 

privind excluderea marcii inregistrate din scopul acestui act normativ. 

- Dupa finalizare, proiectul va fi supus dezbaterii publice timp de 4 saptamani. 

- DG Sante a incepu sa lucreze la raportul privind forme alternative de exprimare si 

prezentare a declaratiei nutritionale. 

 

 

II. Grup de lucru tehnica, legislatie si siguranta alimentara 

 

1) Adoptarea agendei și aprobarea minutei elaborate în urma reuniunii grupului de 

lucru de la Gdansk in 10.05.2017 

 

Documentul a fost adoptat în unanimitate, dupa o discutie privind punctul 4 referitor la 

etichetarea extractelor vegetale in produsele din carne, unde reprezentantul companiei 

olandeze VNV nu a fost de acord cu propunerea italiana. 

FR – are deja legislatie privind acest aspect. 

SE – nu are 

DE – aceste extracte sunt considerate ca aditivi dar nu apar pe lista oficiala a aditivilor 

permisi si sunt aplicati ilegal in produsele din carne. 

IT – a aratat ca este necesara o abordare uniforma si corecta la nivelul UE 



                                    

                                                      

 
Bucureştii Noi, 118, sector 1, Bucureşti  |  (021) 66 77 406 / 407 (fax) 

office@rma.ro | www.rma.ro 
 

CLITRAVI – a informat cu privire la pozitia COM care considera utilizarea acestor 

extracte in alimentatie in scop tehnologic de conservare si colorare, ca o utilizare in mod 

deliberat ca aditivi alimentari. S-a reiterat necesitatea crearii unui grup ad-hoc.  

 

2) Informatii actualizate privind aditivii alimentari, inclusiv caramelul si nitritii 

 

CLITRAVI – informeaza ca pe 8 septembrie a.c. grupul de lucru al COM nu a luat in 

discutie problema caramelului. In ceea ce priveste opinia EFSA referitoare la nitrati si 

nitriti, aceasta a fost prezentata Statelor Membre in cadrul acestui grup de lucru pentru 

a avea un feedback. 

Exista o serie de temeri privind depasirea DZA ca urmare a cumularii mai multor surse 

de nitriti/nitrati care necesita o abordare ce trebuie sa reflecte ca expunerea poate veni 

din diferite surse. 

S-a subliniat faptul ca aditivii alimentari fiind substante intentionat adaugate in 

alimente,  contribuie in continuare la expunerea consumatorului. 

 Unele State Membre au informat asupra deciziei industriei de procesare a carnii de a 

reduce in mod voluntar continutul de nitriti in produsele din carne. Astfel, FR prin 

asociatia procesatorilor de carne a redus in mod voluntar cantitatea de nitriti in produsele 

din carne. Cu toate acestea, vanzarile de produse din carne au scazut cu 5 %, iar in urma 

numeroaselor articole aparute in mass media cu privire la potentialul efect nociv asupra 

sanatatii pe care il reprezinta nitritii in produsele din carne, consumatorul francez devine 

din ce in ce mai sensibil si doreste produse fara nitriti, motiv pentru care unele mari 

companii s-au adaptat solicitarilor si au inceput sa produca o gama restransa de 

sortimente fara adaos de nitriti. 

 

3)Informatii actualizate privind subiectele de interes referitoare la produsele din 

carne facute de Dr. Kris de Smet – DG Sante 

 

a) Listex – ca urmare a faptului ca Statele Membre nu sustin proiectul de regulament 

privind utilizarea Listex, COM nu-l va mai supune la vot. 

b) Marca de identificare multipla – In urma chestionarului din aceasta vara, a reiesit o 

mare varietate de puncte de vedere si este putin probabil sa sa se aduca modificari de 

catre COM Regulamentului 853/2004. 

c) A fost mentionat faptul  ca pascalizarea (HPP) este procesare si va fi elaborat un ghid 

la inceputul anului 2018. 

d) Carnea separata mecanic din punct de vedere a carnii  provenita de la gatul pasarilor 

si cum este indepartata de pe oase va fi discutata cu Statele Membre. 
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e) Alimente compuse –noile certificate de import vor trebui sa fie adoptate pentru 15 

grupe de produse pana la sfarsitul anului 2019 in baza noii legislatii privind controalele 

oficiale. 

 Cu prilejul acestui grup de lucru, Ian Blumendal – responsabil relatii internationale 

bilaterale Canada, a facut o trecere in revista a cerintelor SPS privind exportul de carne 

si produse din carne in Canada. 

 S-a precizat faptul ca cerintele UE in ceea ce priveste conservele, apa de racire si 

Listeria monocytogenes nu sunt acceptate de Canada (firmele care doresc sa exporte in 

Canada trebuie sa respecte ghidurile si programele de testare canadiene). 

 

4) Necesitatea abordarii uniforme a definitiilor de „carnea preparata” si „produse 

din carne”la nivelul UE 

 

 Aceasta problematica a aparut ca urmare a procesului intentat de VNV autoritatilor 

olandeze cu privire la diferenta dintre carnea preparata si produsele din carne. 

CLITRAVI ar trebui sa dezvolte o metodologie comuna care sa faca distinctia clara intre 

cele doua categroii. 

SP – diferenta se realizeaza in baza Reg. 853/2004. Este necesar sa se faca o analiza 

histologica pentru a vedea daca fibra musculara a fost modificata sau nu. 

SE – nu sunt discutii pe acest subiect. Companiile care produc produse marinate din 

porc cu 0,7% sare se supun carnii preparate. 

DK – nu exista discutii cu privire la acest subiect.  

- Acum cativa ani au fost discutii pentru bacon deoarece unii inspectori il 

considerau drept carne preparata in pofida continutului de sare, iar industria 

produs din carne.  

- Produsele crude marinate, burgerii cu sare, vanduti pentru a fi gatiti acasa, sunt 

carne preparata. 

- Considera ca un ghid bazat pe histologie nu va ajuta industria, cu atat mai mult 

cu cat industria doreste continuarea folosirii nitritilor in produsele marinate. 

DE – un standard national este acum in discutie si ar dori mai bine sa fie unul european. 

- Analiza histologica este necesara 

- Este de acord cu un grup de lucru 

FR – daca un produs este fabricat cu carne tocata si contine cel putin 50% porc si 1,5% 

sare, atunci este produs din carne. De  exemplu, carnatii proaspeti cu 1,7% sare, chiar si 

atunci cand nu sunt uscati, gatiti, afumati. 

BE – autoritatile belgiene inteleg prin sintagma „caracteristicile carnii proaspete au 

disparut” ca ele au disparut in totalitate. 
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 „carne preparata” este un produs obtinut din carne cruda de porc si/sau vaca, care este 

tocata si apoi marinata la centru cu otet si sare si la care se adauga sos. Acest produs, 

autoritatile il considera carne preparata, iar industria produs din carne. 

CZ – discutii privind incadrarea a o serie de produse intruna din cele doua categorii 

-  fost prezentata situatia in care un produs este fabricat in Cehia ca si carne 

preparata, iar in Germania este considerat drept produs din carne 

- Este de acord cu ideea de a avea o metodologie comuna pentru a distinge intre 

cele doua categorii. 

 

5)Recomandarea UE 2017/84 privind monitorizarea uleiurilor minerale de 

hidrocarburi 

 

- Membrii CLITRAVI au promis sa impartaseasca cu CLITRAVI rezultatele 

testarilor 

 

6) Etichetarea aromelor de fum 

 

    BE –  S-a referit la raspunsul dat de COM europarlamentarului roman, si considera 

ca fumul regenerat este fumul reconstituit din arome prin atomizarea in aer, altceva decat 

aplicarea aromelor prin imersare sau sprayere. 

- A solicitat sa fie intrebata COM daca trebuie etichetate ca arome de fum sau ca 

fum. 

 

III. Lantul de aprovizionare 

1) Adoptarea agendei și aprobarea minutei elaborate în urma reuniunii grupului 

de lucru de la Gdansk din 11.05.2017. 

       Documentul a fost adoptat în unanimitate. 

2) Situatia pietei in fiecare tara. 

A fost facut turul de masa obisnuit in care fiecare membru CLITRAVI a furnizat datele 

oficiale. 

AT- consumul de carne neprocesata este important cantitativ, insa se afla in scadere 

consumul de produse din carne ca urmare a cresterii consumului de produse care 

substituie carnea. 

Se constata o scadere a vanzarilor de produse ieftine si o crestere a celor din gama 

premium. 

BE – scadere atat la carnea neprocesata cat si procesata. Guvernul flamand sfatuieste sa 

nu se consume carne procesata 



                                    

                                                      

 
Bucureştii Noi, 118, sector 1, Bucureşti  |  (021) 66 77 406 / 407 (fax) 

office@rma.ro | www.rma.ro 
 

DE – consumul scade pe ambele paliere 

RO – consumul inregistreaza o usoara crestere, dar si o crestere a pretului carnii de porc 

SP – scadere a consumului de carne neprocesata, iar o usoara crestere a celui de carne 

procesata. A subliniat importanta exportului in China si ridicarea barierelor comerciale. 

IT – atat consumul de carne neprocesata cat si cel de carne procesata au crescut usor. 

UK – preturile scad datorita  exportului in tarile terte 

HU – de la 1 august a.c. nota de plata pentru procesatorii de carne a crescut semnificativ 

ca urmare a adoptarii unui act normativ prin care crenvurstii, parizerul, etc. trebuie sa 

fie produsi cu un continut mai mare de carne si cu maximum 10% MDM 

CZ – productia a scazut usor 

NL – consumul scade 

FR – consumul de carne neprocesata este stabil in timp ce consumul de produse 

procesate continua sa scada. Informeaza ca utilizarea nitratilor a fost un subiect fierbinte 

pentru mass-media. 

DK – exista presiune pe preturi ca urmare a faptului ca productia de carne de porc la 

nivel european creste, iar exportul descreste. 

3) Prezentare facuta de Andrea Gavinelli – director DG Sante – referitoare la Pesta 

porcina africana si controale oficiale 

Situatia epidemiologica privind PPA se inrautateste la frontiera cu tarile non UE. 

In pofida masurilor intreprinse de UE, atat in 2014 cat si in 2017, pentru a gestiona 

problema, este nevoie de un dialog intre tarile afectate si tarile terte interesate. Ucraina 

si republica Moldova au fost dispuse sa colaboreze, in timp ce Belarus a refuzat orice 

tip de cooperare. 

In ceea ce priveste noul regulament privind controalele oficiale nr. 625/2017, 

reprezentantul DG Sante a facut urmatoarele precizari: 

- Noua legislatie acopera tot lantul; inclusiv masuri de protectie fata de daunatorii 

plantelor, cat si subprodusele de origine animala si derivate din acestea; 

- Masurile privind transparenta permit Statelor Membre sa faca publice rezultatele 

controalelor oficiale cat si modalitatea de calcul a sistemului de taxare. 

- Se intareste lupta impotriva fraudelor pe tot lantul alimentar 

- Autoritatile competente vor fi obligate sa faca controale oficiale bazate pe 

evaluarea riscului cu o frecventa adecvata pentru a identifica practicile 

fraudulente. 

- Permite intarirea cooperarii intre autoritatile competente precum si schimbul de 

informatii cu alte autoritati nationale, cum ar fi autoritati juridice, procurori in 

anumite situatii, care pot include  si cazurile de frauda. 
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DK – a solicitat COM efort maxim in vederea evitarii raspandirii pestei porcine africane, 

urmare a impactului negativ pe care il are asupra exportului pe piete terte. 

HU – este preocupata de raspandirea bolii urmare a traficului cu carne in bagajele 

calatorilor. In urma unui control efectuat la frontiera cu Ucraina, aproape fiecare 

persoana care trecea in Ungaria avea in bagaje produse din carne. Un alt aspect 

ingrijorator pentru raspandirea bolii il constituie circulatia porcilor mistreti in zonele de 

frontiera. 

RO – a facut o scurta trecere in revista a situatiei epidemiologice si a solicitat o estimare 

a intervalului de timp in care COM va ridica restrictiile impuse datorita PPA, restrictii 

care afecteaza in mod negativ exportul pe China. De asemenea, a subliniat necesitatea 

modificarii deciziei privind pesta porcina clasica, astfel incat recunoasterea Romaniei la 

OIE ca tara libera de pesta porcina clasica sa devina efectiva.  

4) Etichetarea de origine – reglementari nationale si stadiul regulamentului 

pentru implementarea art. 26.3din Regulamentul 1169/2011 

CLITRAVI a informat ca regulamentul de implementare a art. 26.3 este in consultare 

interna intre serviciile COM. 

In ceea ce priveste legislatia nationala referitoare la origine, urmarea solicitarii presei, 

COM a publicat documentele interne in contextul consultarii serviciilor COM vis-a-vis 

de decretul francez privind originea carnii si a laptelui. 

Aceste documente arata ca DG AGRI, DG GROW si DG COMPETITION au fost cu 

desavarsire impotriva decretului francez, in special pentru ca au considerat ca nu au fost 

indeplinite conditiile legale pentru adoptare/demonstrarea existentei unei legaturi intre 

calitatea alimentului si originea sa, si datorita faptului ca se asteapta un impact negativ 

asupra pietei unice. 

De asemenea, au fost exprimate rezerve cu privire la masurile franceze. Cu toate acestea, 

DG Sante nu a obiectat fata de proiectul pilot. 

In prezent se desfasoara o serie de studii de impact referitoare la decretul francez, iar 

Comisia Europeana va evalua si aceste rezultate. 

5) Platforma UE referitoare la bunastarea animala 

In cadrul primei reuniuni a membrilor platformei europene pentru bunastarea animalelor 

s-a convenit ca toti cei implicati in bunastarea animalelor sa comunice si sa educe clientii 

atat din UE cat din tarile terte cu privire la regulile stricte existente in domeniu. 

Platforma se va ocupa in special cu transportul animalelor, bunastarea porcilor (in 

special castrarea) si asomarea mai ales la pasari. 

Vis-a-vis de schemele voluntare de bunastare animala COPA a informat ca retailerii nu 

mai doresc alte informatii pe eticheta, dat fiind faptul ca sunt deja foarte multe. 
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IV. Consiliul Managerial 

 

1)  Adoptarea agendei și aprobarea minutei elaborate în urma reuniunii grupului de 

lucru de la Gdansk din 11.05.2017. 

       Documentul a fost adoptat în unanimitate. 

2) Aprobarea bugetului pentru anul 2018 si alocarea taxelor pentru fiecare 

organizatie membra in parte 

Proiectul de buget pentru 2018 este asemanator cu cel pentru 2017 fiind doar indexat cu 

nivelul inflației. In 2018, site-ul CLITRAVI va fi refacut in intregime. Propunerea de 

buget nu acopera nicio campanie de promovare. 

Propunerea de buget si contributia fiecarei organizatii au fost aprobate in unanimitate. 

Contributia ARC pentru 2018 este de 7323,83 Euro. 

3) Discutii privind solicitarea de aderare la CLITRAVI a asociatiei spaniole FECIC. 

Reprezentantul ANICE a explicat ceea ce s-a intamplat in vara acestui an cu asociatia 

CONFECARNE care era membra CLITRAVI. CONFECARNE  a fost formata din doua 

asociatii, respectiv ANICE si FECIC, in urma dizolvarii ANICE a preluat de la 

01.07.2017 locul in CLITRAVI. 

Vicepresedintele FECIC, a explicat cine este si ce face FECIC si cum aceasta asociatie 

de mai multi ani este implicata prin CONFECARNE in activitatile derulate de 

CLITRAVI, motiv pentru care a solicitat aderarea la CLITRAVI incepand cu ianuarie 

2018. 

Atat reprezentantii ANICE cat si cei FECIC au parasit sala de reuniune, astfel incat 

membrii Consiliului Managerial sa-si expuna punctul de vedere cu privire la solicitarea 

asociatiei catalane de a deveni membra CLITRAVI. 

Discutiile au fost lungi si neconcludente, unii membrii fiind neutri, altii in favoarea 

asociatiei catalane, iar altii au solicitat mai mult timp pentru a analiza situatia si pentru 

a avea un punct de vedere dupa ce federatia spaniola pentru alimente si bauturi –FD 

SPAIN  va emite pe 14 decembrie 2017 o decizie privind caracterul national al asociatiei 

catalane. 

Concluzia a fost aceea ca in data de 30 ianuarie 2018 cu ocazia reuniunii CLITRAVI, 

va avea loc o noua discutie. 

4) Aspecte prezentate de directorul departamentului Biotehnologie si Lantul de 

aprovizionare din cadrul DG GROW. 

- Problema calitatii duble se afla pe agenda COM si o intalnire la nivel inalt a avut loc 

la Bratislava pe 13 octombrie 2017. Forumul la nivel inalt pentru functionarea lantului 

de aprovizionare lucreaza la un cod de conduita pentru operatorii din industria 
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alimentara, iar COM se asteapta ca toti cei implicati de-a lungul lantului de 

aprovizionare sa sustina acest angajament voluntar, care va pune accent pe consumatori. 

- Referitor la practicile comerciale neloiale, aceasta problema este la DG AGRI care va 

veni cu o propunere in februarie 2018. 

- In ceea ce priveste eticheta proprie „private label”, reprezentantul CLITRAVI in 

grupul SHERPA al Forumului la nivel inalt pentru lantul alimentar, a precizat ca 

obiectivul principal este sa inceapa cercetarile asupra efectelor pe termen mediu si lung 

a fenomenului eticheta proprie, asupra competitivitatii industriei agro-alimentara, a 

consumatorilor si societatii ca un intreg. 

Discutiile ar trebui sa ajute institutiile europene in adoptarea , daca este cazul, de masuri 

pentru: 

- Prevenirea efectelor negative ale brandului si etichetei proprii care au fost 

evidentiate in ultimii ani de economisti,  

si totodata, 

- Pastrarea efectelor benefice care constituie un beneficiu pentru consumatori 

 

 

 

Dr. Dana Tanase 

Director executiv 


