
 
 

RAPORT 
privind deplasarea la Bruxelles în perioada 10-11.10.2016 pentru a 
participa la reuniunile grupurilor de lucru organizate de Clitravi 

 
 
Date generale: 
 

În perioada 10-11.10.2016, 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: 
 
Conform tradiției Clitravi, grupurile de lucru au inclus patru paliere și 
anume: 

- 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 din 11.05.2016 în urma 

întâlnirii de la Rotterdam                
       Documentul a fost adoptat în unanimitate. 
2) Documentul IARC (Agenția Internațională pentru Cercetarea 
Cancerului) și acțiunile întreprinse de OMS în ceea ce privește acțiunea 
carcinogenă  a cărnii roșii și produselor din carne  
      În baza evidențelor existente, IARC a clasificat anul trecut  consumul 
de produse procesate din carne ca având potențial cancerigen, în special 
favorizând apariția cancerului colonorectal și stomacal. De asemenea,  se 
consideră carnea roșie ca fiind potențial cancerigenă. Urmează să fie dată 
publicității o monografie privind apariția acestor forme de cancer și 
consumul de carne roșie și produse procesate din carne. Având în vedere 
că această monografie va conține aproximativ 500 pagini, ea nu va fi 
publicată înainte de luna iulie 2017 și nici nu va fi dat publicității un alt 
press-realese. 
   Față de această situație creată în urma informațiilor apărute în presă 
anul trecut, reprezentanții asociațiilor de profil din SM au avut 
următoarea poziție: 



 
BE- revizuiește parametrii de dietă, produsele procesate din carne vor 
dispare din aceasta, iar carnea roșie va trebui să fie evitată. Guvernul 
belgian alocă 180.000 Euro anual către asociațiile de wegani și 
vegetarieni pentru comunicare. 
CZ- a elaborat un program panâ în anul 2020, din care a eliminat 
consumul de șuncă sau salam pentru copii mici și scolari, precum și alte 
produse cu un continut ridicat de sare si grasimi. 
NL – a revizuit parametrii de dietă și a eliminat carnea roșie și produsele 
din carne procesate. 
IT- subiectul este deosebit de sensibil, în special pentru conservele din 
carne. Considerăm oportun să vedem ce abordare va exista la Congresul 
mondial privind carnea care se va desfășura în Uruguay în prima jumătate 
a lunii noiembrie, ac. Vanzarea de produse vegane si vegetariene a 
crescut in urma campaniilor facute impotriva carnii si a produselor din 
carne. 
UK – pentru moment este liniște ca urmare a faptului că atenția este 
îndreptată spre reducerea consumului de zahăr 
AT- este liniște, atenția fiind îndreptată către reducerea consumului de 
sare în produsele de patiserie și a grăsimii din produsele din carne. 
SE - se lucrează la reformularea dietei ținând cont de informațiile actuale. 
NO- se constată o creștere a consumului de alimente vegetariene . 
FR- există consecințe pe termen mediu. În urma unui show tv cu o 
audiență de peste 3 milioane care a avut loc acum o lună referitor la 
nitriți, la nivel asociativ s-a luat decizia elaborării și difuzării pe internet a 
unui film care să arate pe înțelesul populației de ce sunt buni nitriții în 
produsele din carne. S-a cerut companiilor să reducă nitriții cu 20% 
comparativ cu reglementarea actuală și a fost construit un site dedicat 
acestora pentru informarea corectă a consumatorilor. 
     Participanții la acest grup de lucru în unanimitate au concluzionat că 
este necesar ca urgent să fie stabilită o strategie și  un  plan la nivel de 
Clitravi în ceea ce privește comunicarea către consumatorul final.   
    De asemenea, s-a propus abordarea acestui subiect cu reprezentanții 
Copa –Cogeca și UECVB în vederea creării unei platforme comune 
privind comunicarea. 
3)Proiectul phytom  
     Există două cereri din partea  Asociației din Grecia și a 
departamentului științific al BBC pentru rețete.  
      S-a convenit transmiterea acestora. 
4) Modalități adiționale de etichetare pentru declarația nutrițională      
Din decembrie 2016, devine obligatorie meționarea pe etichetă a valorilor 
nutriționale, conform Regulamentului 1169/2011, COM urmând să 
evalueze în cursul anului 2017, diferitele modalități de inscripționare . 



 
       Food and Drink Europe lucreză în prezent la o formă alternativă de 
etichetare nutrițională.  
       Evaluarea sistemului tip semafor  aplicat in UK  nu este încă finalizat 
de către COM.  
      FR- are în testare 4 logo-uri nutriționale SENS, NutriScore, Nutri-
Repere și Traffic Light. Asociația Cărnii din Franța este de acord cu 
sistemul Nutri-Repere intrucât această formă de expresie inglobează 
intreaga dietă și nu doar un singur produs. 
Clitravi va susține Nutri-Repere în cadrul discuțiilor interne de la FDE. 
       Sarcina bordului FDE este aceea de a îmbunătății comunicarea, de a 
elabora un model de declarație nutrițională aplicabil în toate SM  care să 
facă referire la cantitatea ingerată. 
5)Profilul nutrienților și REFIT (Regulatory Fitness and Performence 
Programme) 

În prezent se desfășoară un studiu care analizează cele două aspecte 
principale ale Regulamentului 1924/2006 pentru mențiuni nutriționale și 
de sănătate ale alimentelor, cum ar fi de exemplu profilul nutrienților și 
plantelor botanice. 
      Comisia a dat mandatul unui consorțiu pentru evaluarea celor două 
profiluri și vor veni cu un singur răspuns pentru industrie. Raportul se va 
finaliza în 2017. 
    Food and Drink Europe este și ea angrenată într-un studiu de acest gen. 
    Profilul nutrițional devine un sistem de atac pentru anumite alimente, 
de exmplu sarea, grăsimile.  
Clitravi va monitoriza răspunsul dat de Food and Drink Europe, și este 
împotriva oricărei soluții care categorizează produsele alimentare și 
dorește o soluție armonizată care să ia în considerare aportul unui sinfur 
aliment în dieta generală. 
 Arată că s-a ajuns la etichetare ca urmare a slăbiciunii de care dă dovadă 
Comisia Europeană. 
6)Planul de acțiune pentru prevenirea și controlul bolilor 
necomunicabile elaborat de OMS 

La Copenhaga, pe 15.09.2016, a fost dat publicității raportul pentru 
prevenirea și controlul bolilor necomunicabile în Europa, un capitol 
aparte fiind dedicat reducerii consumului de sare fără a fi abordate 
aspecte de siguranța alimentară. 

S-a solicitat membrilor Clitravi să intensifice legăturile cu 
autoritățile competente și să explice eforturile făcute de industrie pentru 
imbunătățirea produselor. 
 
 
 

 



 
II.Grupul de lucru tehnică, legislație și siguranța alimentară 
 
1. Aprobarea minutei de la Rotterdam din luna mai 2016 
 Documentul a fost aprobat în unanimitate. 
2. Opinia EFSA privind utilizarea Listex și reacția firmei Micreos 
Micreos este o societate olandeză care produce Listex și care a cerut 
opinia DG Sante cu privire la utilizarea acestuia. 
Doamna Sylvie Coulon, reprezentantă a DG Sante a arătat că Listex este 
un bacteriofag care în Olanda și Elveția este utilizat pentru 
decontaminarea cuțitelor,  meselor, nu în produse. 
Adjuvanții tehnologici intră pe autorizarea SM, nu a Uniunii Europene și 
de aceea sunt utilizați în unele țări. 
Micreos, promovează utilizarea Listex-ului ca un adjuvant tehnologic 
direct pe suprafața produselor din carne. 
SE- consideră că utilizarea pe produsele din carne ca agent de conservare 
face ca Listex să fie considerat aditiv. 
NL- arată că el este autorizat ca adjuvant tehnologic în SUA  și Canada și 
trebuie respectat art.3 din Regulamentul(CE) 853/2004. De asemenea, 
menționează că este necesară autorizarea de către autoritatea competentă 
pentru a fi utilizat ca decontaminant. 
BE- arată că încadrarea în cateoria adjuvanților tehnologici conduce la 
probleme în cadrul schimburilor intra UE, dat fiind faptul că în unele SM 
este autorizat ca adjuvant. 
DG Sante- precizează că scrisoarea de la Micreos este în curs de analiză 
și nu s-a luat încă nicio decizie cu privire la încadrarea în categoria 
adjuvanților sau a aditivilor. 
3. Prezentare făcută de DG Sante cu privire la aspectele principale de 
siguranță alimentară aflate pe masa COM de interes pentru industria 
de procesare. 
Carnea separată mecanic- COM așteaptă în februarie 2017 verdictul 
tribunalului într-o cauză legată de acest tip de carne și nu va aborda 
problema cărnii separate mecanic în SM înainte de martie 2017. 
Bacterii responsabile de modificarea caracteristicilor organoleptice 
(spoliere) – EFSA în iunie 2016 a prezentat opinia vis a vis de aceste 
bacterii și acțiunea lor în timpul depozitării și transportului, un prim 
schimb de impresii  cu SM având loc în luna septembrie. 
COM a venit cu două propuneri de derogare de la temperatura de +7° C 
în centrul produsului precizată de Regulamentul (CE) 853/2004 în cazul 
carcaselor de porc, bovine, ovine transportate  pe distanțe de sub 60 h și 
una pentru cele care sunt transportate pe distanțe mai mari de 60 h, 
precum și pentru piesele tranșate mari, corelat valoarea NTG de pe 
suprafața carcasei care în primul caz trebuie să fie mai mică de 3,5log și 
de 2log în cel de-al doilea. 



 
Va fi la latitudinea fiecărei autorități competente să acorde aceste 
autorizații pentru fiecare transport. In cazul schimburilor intra UE, este 
responsabilitatea autorității competente din țara de origine. În luna 
noiembrie va avea loc o nouă discuție cu SM. 
BE- a ridicat problema produsului filet american care în FR, BE, NL  este 
considerat produs din carne, dar care însă în alte SM și din punct de 
vedere legislativ este carne preparată. 
IT- arată că în același scenariu se încadrează și carpaccio care este un 
produs din carne, însă atunci când se reduce conținutul de sare devine 
carne preparată. 
DG Sante- este conștientă de diversele interpretări și consideră că 
subiectul aparține celor de la departamentul aditivi. 
Clitravi – solicită metodă și criterii clare pentru a distinge dispariția 
caracteristicilor cărnii proaspete și a încadra corect produsele fie drept 
carne preparată, fie ca produse din carne. Reprezentanții DG Sante nu au 
dat niciun răspuns. 
4. Hepatita E 
NL- autoritatea competentă a început recent o serie de testări pentru 
prevenirea apariției virusului Hepatitiei E în produsele care conțin ficat și 
sânge de porc. La nivelul supermarketurilor 14% din ficatul de porc 
conține virusul, respectiv 60% din pateul de ficat. Nu se știe dacă virusul 
este viu sau mort, deoarece nu există o metodă de detecție care să 
stabilească acest lucru, PCR nefiind o opțiune. Autoritatea competentă 
din Olanda va face o informare pe acest subiect care va fi transmisă și 
membrilor Clitravi fiind vorba de un aspect extrem de sensibil urmare a 
faptului că ficatul este consumat și de persoane cu deficit imunitar. Pentru 
moment se recomandă tratamentul termic la 71°C timp de 20 min . 
UK- arată că au început un proiect prin care să se investigheze inactivarea 
virusului Hepatitiei E pentru a putea informa corect consumatorii. 
Proiectul va fi derult în două faze, în prima se va investiga stabilitatea la 
caldură in vitro a genotipului 3, iar apoi pe o matrice reprezentată de 
carnații de porc. Scopul proiectului fiind acela de a acumula date cu 
privire la stabilitatea termică a virusului și în unele produse din carne. 
FR- a arătat că finalizează un raport pe acest subiect și recomandă  
tratamentul termic la 70°C. 
DE- menționează că 20% din cărnații și salamurile consumate au virusul 
Hepatitei E, iar persoanele cele mai expuse sunt vânătorii și autoritatea 
competentă. 
S-a convenit ca membrii Clitravi să facă schimb de informații cu Olanda 
înainte de finalizarea informării care va servi ca bază pentru discuțiile 
ulterioare la nivel de Clitravi. 
 



 
5. Etichetarea produselor vegane (veggie), discuții la nivel de Food 
Drink Europe. 
Un punct de vedere pe acest subiect a fost exprimat de Clitravi în iulie 
2016. La nivelul FDE au loc în continuare discuții, nu s-a ajuns la o 
înțelegere. Membrii FDE cu excepția Federațiilor din Suedia, Austria și 
Italia resping poziția Clitravi. Clitravi a concluzionat că va cere FDE 
încetarea negocierilor și să nu emită o poziție pentru că această problemă 
este un subiect de importanță majoră pentru industria de procesare a 
cărnii. 
S-a convenit ca poziția Clitravi să fie distribuită și promovată de 
participanți la nivel național. DE și SP s-au abținut, deoarece au membrii 
care produc produse vegetariene și au libertatea de a alege denumirea sub 
care le comercializează. 
Clitravi va transmite poziția către DG Sante și DG Agri prin care va 
solicita acțiuni la nivelul UE, concomitent cu intensificarea acțiunilor la 
nivel național. 
IT-  a subliniat necesitatea evaluării de către Clitravi a posibilității de a 
stabili un standard de piață în baza art.78 din Regulamentul (CE) privind 
organizarea comună a pieței. Un astfel de standard există pentru lapte, 
produse lactate și grasimi tartinabile, însă nu pentru produsele din carne. 
De asemenea, s-a referit la eforturile Clitravi de a elabora un standard 
pentru șunca fiartă și a propus reluarea discuțiilor nu numai pentru șuncă 
ci și pentru salam. 
Participanții au fost de acord cu IT, însă se dorește ca aceste standarde să 
nu fie foarte detaliate și să fie bazate pe folosirea denumirii numai de 
către produsele din carne.  
6. Etichetarea extractelor vegetale folosite în produsele din carne 
Folosirea extractului de spanac purificat cu conținut bogat de nitrat este 
considerat ca un aditiv alimentar dacă este utlizat în scop tehnologic 
pentru conservarea produselor din carne. De aceea, trebuie să 
îndeplinească atât cerințele legislației privind aditivii alimentari cât și ai 
legislației referitoare la etichetare. 
7. Etichetarea preparatelor de sare pe bază de KCl, CaCl2, MgCl2 în 
produsele din carne 
În principiu aceste substanțe pot fi utilizate și etichetate ca aditivi putând 
avea rolul de stabilizatori, potențiatori de aromă, emulsifianți. Totuși, în 
cazul utilizării ca substituent de sare (NaCl) trebuie să fie menționați pe 
etichetă cu numele lor, fără număr E și fără precizarea categoriei de 
aditivi.  
În majoritatea SM participante se procedează de această manieră, uneori 
pe bază voluntară indicându-se înlocuitor de sare. 
 
 



 
8. Poziția Germaniei față de etichetarea șuncii fierte (cooked ham) 
Ultima versiune din decembrie 2015 a Ghidului german pentru carne și 
produse din carne merge peste prevederile legislației referitoare la 
etichetare. Termenul de șuncă este folosit numai pentru produsele de 
calitate superioară. După îndepărtarea șoriciului și a țesutului gras, ceea 
ce rămâne conține cel puțin 85% proteină din carne. Numai piesele întregi 
(pulpa) sunt folosite pentru șuncă. Alte descrieri referitoare la producerea 
tradițională este folosită numai pentru produsele unde bucățile de șuncă 
sunt obținute de la un animal și după dezosare se menține țesutul 
conjunctiv și un strat de bacon sau șorici. 
9.Trichinella 
Cu excepția SM care au derogare, toți ceilalți membri Clitravi testează 
100%. 
10. DG Sante – aspecte legate de aditivi 
      a) utilizarea caramelului în produsele din carne – problema va fi 
abordată cu SM la grupul de lucru din 19.10.2016, însă se pare că DG. 
Sante nu este de acord cu acest lucru. 
      b) nitriți – EFSA reevaluează siguranța nitraților/nitriților ca aditivi 
alimentari în baza Regulamentului (CE) 257/2010. Se așteaptă o opinie 
privind nitratul de sodiu la 31.12.2016. În funcție de rezultatul acestei 
reevaluări și dacă este necesar COM va lua în calcul măsuri privind 
managementul riscului pentru a proteja consumatorii. 
       c) nizina- folosită pentru brânzeturile cu pastă opărită, iar EFSA va 
trebui să evalueze acest aditiv în produsele din carne tratate și netratate 
termic. 
BE- consideră că folosirea nizinei în produsele din carne tratate termic 
poate fi o alternativă la folosirea nitriților. 
       d) propionatul de sodiu – va fi discutată pe 19.10.2016 posibila 
utilizare în carnea preparată și unele produse din carne. 
       e) sulfiții-  DG Sante a publicat pe pagina web –reevaluarea aditivilor 
o cerere pentru colectarea de date științifice și tehnice cu privire la 
dioxidul de sulf - sulfiții ( E 220-228) ca urmare a problemelor 
identificate de EFSA. COM – a subliniat că această cerere de reevaluare 
pe lângă studiile toxicologice și specificațiile tehnice, are în vedere și 
evaluarea expunerii făcute de EFSA. 
ES – a arătat că expunerea consumatorilor la sulfiți în produsele finite din 
carne este mai mică decât ceea ce se introduce în unitatea de procesare. 
11.Produsele scrise cu caractere italice 
FR- a menționat problema pe care o întâmpină cu produsul breakfast 
saussages scris cu caractere italice în toate traducerile legislației privind 
aditivii. Atunci când este importat în FR trebuie să fie comercializat sub 
nume francez. Problema este că, în această situație poate conține mai 
mulți aditivi decât cei autorizați pentru produse similare, produse și 



 
comercializate în Franța. Este în mod cert vorba de competiție neloială 
care înșeală consumatorul. 
COM- a dat un răspuns evaziv indicând autoritatea competentă ca fiind 
responsabilă de elaborarea de instrucțiuni clare astfel încât consumatorul 
să nu fie indus în eroare, iar industria să le respecte. 
 
III.Lanțul de aprovizionare 
 
1. Aprobarea agendei și minutei de la Rotterdam 
      Au fost aprobate în unanimitate. 
2. Situația la nivel național a pieței. 
 A fost făcut un tur de masă, astfel încât fiecare membru Clitravi să 
prezinte datele pe care le deține la nivel național privind consumul și 
importurile/exporturile de carne și produse din carne. 
3. DG Sante prezentare privind relațiile internaționale bilaterale cu 
țările terțe 
Reprezentantul DG Sante care se ocupă cu relațiile bilaterale cu țările 
terțe a făcut o scurtă trecere în revistă a priorităților pe care le are unitatea 
pe care o conduce, și anume: 

- stabilirea priorităților prin alocarea resurselor financiare și 
stabilirea listei țărilor terțe care trebuie considerate o prioritate, pe termen 
scurt (aproximativ 2 ani) luând în considerare și dorința și disponibilitatea 
țării terțe în cauză. A fost dat ca exemplu Mexicul  care ca urmare a 
slabei cooperări nu mai este de interes. Lista priorităților odată stabilită 
este agreată și de DG Agri și DG Trade. Această listă a circulat și la 
nivelul membrilor Clitravi , iar până la sfârșitul anului se vor stabili 
produsele  de interes pentru a fi exportate în fiecare țară terță în parte. 

- transparență în comunicare prin acțiuni menite să promoveze o 
singură abordare la nivel de COM, ajutând însă SM în relațiile bilaterale. 
Lista țărilor va fi aprobată de SM, și este încurajată comunicarea între SM 
privind stadiul negocierilor bilaterale și acordurile convenite. În principiu, 
doresc să înceapă negocierile cu un grup de SM care sunt întradevăr 
interesate pentru a se mișca repede. 

-  reciprocitatea care se poate observa prin atitudinea COM față de 
țara terță cu care se negociază. COM va lua în calcul atitudinea Mexicului 
și experiența neplăcută pe care a avut-o cu această țară. 

- încrederea între parteneri 
S-a menționat faptul că în prezent se lucrează la un chestionar cadru, cu 
scopul de a avea la nivelul UE o abordare comună în chestionarele 
solicitate de țările terțe. 
Clitravi a informat COM că de două ori pe an va discuta cu aceasta, 
stadiul agendei bilaterale cu țările terțe cu problemele și prioritățile 
sectorului. 



 
În prezent, negocierile cu Canada sunt finalizate, Vietnamul este la 
evaluare din punct de vedere juridic. SUA –TTIP – negocierile sunt ceva 
mai accelerate, existând dorința de ambele părți de a înlesni comerțul.  
Japonia- acum două săptămâni a avut loc o rundă de negocieri, au fost 
înregistrate unele progrese. 
Filipine- negocierile sunt în fază incipientă. 
Indonezia – dorește sacrificare și etichetare Halal și nu va fi un astfel de 
capitol în SPS. 
Mercosur- negocierile au început săptămâna trecută, nu există ambiții 
mari din partea țărilor terțe , iar COM este dezamăgită.   
4. Castrarea vierușilor 
În urma întrevederii reprezentanților Clitravi cu șefa de unitate 
responsabilă cu sănătatea și bunăstarea animalelor , aceasta a precizat 
faptul că pentru moment COM nu intenționeză să elaboreze o nouă 
legislație. Urmare a reorganizării COM sursele de finanțare vor fi definite 
la sfârșitul anului. Având în vedere procesul de reorganizare și resursele 
financiare limitate nu se știe când va fi organizat un grup de lucru pe 
acest subiect. Studiile care au fost derulate se finalizează la sfârșitul 
acestui an, pe baza lor se va întocmi un raport și ulterior va fi luată o 
decizie privind modul de abordare al acestei probleme. 
Prioritățile sunt legate de: 

- completarea strategiei privind bunăstarea animală; 
-aplicarea legislației existente; 
-promovarea la nivel internațional prin elaboararea unei platforme 
privind bunăstarea animalelor; 
- desemnarea unui centru de referință pentru bunăstarea animalelor în 
cadrul legislației pentru controale oficiale; 

5. Situația privind discuțiile referitoare la implementarea 
regulamentului în baza art. 26(3) din Regulamentul (CE) 1169/2011 
Regulamentului în baza art. 26 (3) din Regulamentul (CE) 1169/2011 
Art.26(3) În cazul în care se indică țara de origine sau locul de 
proveniență a produsului și aceasta (acesta) nu este aceeași (același) cu 
țara de origine sau locul de proveniență a ingredientului primar:  
(a) se indică de asemenea țara de origine sau locul de proveniență a 
ingredientului (ingredientelor) primar(e); sau  
(b) se indică faptul că țara de origine sau locul de proveniență a 
ingredientului (ingredientelor) primar(e) diferă de țara de origine sau 
locul de proveniență a produsului alimentar.  
Aplicarea dispozițiilor de la prezentul alineat face obiectul adoptării 
normelor de aplicare menționate la alineatul (8). 
Clitravi solicită exceptarea brandurilor de la scopul acestui regulament. A 
fost elaborată o opinie care a fost discutată cu COM. 



 
Propunerea va fi discutată în cadrul Grupului de lucru pentru 
etichetarea alimentelor care va avea loc la Bruxelles pe 25 ocotmbrie, 
ac. Propunerea de regulament privind etichetarea țării de origine va fi 
analizat, iar COM va sonda poziția SM privind exceptarea brandurilor 
de la scopul regulamentului.  
Clitravi a constatat că AT, DK, SE, și HU susțin poziția Clitravi.  
AT- a precizat că va solicita exceptarea mărcilor înregistrate înainte de 
intrarea în vigoare a Regulamentului privind implementarea. 
FR- nu va susține poziția Clitravi.  

6. Etichetarea de origine  
Clitravi a informat că pe data de 4 iulie 2016 când s-a publicat 
Decretul francez privind etichetarea de origine a țării COOL(country 
of origin labelling) COM nu s-a opus. Ulterior, IT, LI, PT,EE, și FI au 
notificat legislație națională.  
Numai prevderile din FR și FI includ etichetarea cărnii. EE a notificat 
etichetarea cărnii de iepure. 
Clitravi va continua să monitorizeze notificările SM și a solicitat 
membrilor să evalueze efectele acestei legislații asupra piețelor și să 
împărtășească informațiile cu Clitravi. 
 

IV.Consiliul managerial 
 
1.Minuta întâlnirii de la Rotterdam 
A fost aprobată în unanimitate.  
S-a menționat faptul că membrii Clitravi nu și-au exprimat punctul de 
vedere cu privire la suportul financiar pentru comunicarea directă cu 
consumatorul via codul european  QR  pentru produsele din carne așa 
cum a fost prezentat în Mai 2016. 
2. Adoptarea bugetului și a contribuțiilor pentru anul 2017  
Sunt aceleași ca pentru anul 2016. În principiu s-a agreat ideea să fie 
constituit un buget pentru situații de urgență.  
Bugetul și contribuția pentru anul 2017 au fost aprobate în uanimitate. 
Contribuția ARC este de 7200 euro. 
3. Prezentare făcută de DG Agri- Directoratul B – relații multilaterale 
și politici de calitate 
Licitația pentru 2016 privind propunerile de proiecte a fost un real succes, 
iar procesul de evaluare și selecție din cele 226 de aplicații de programe 
va fi finalizat în jurul datei de 14.11.2016. 
A fost avansată ideea ca membrii Clitravi să ia în calcul un program de 
promovare european al produselor din carne în Brazilia , care este cel mai 
mare exportator de carne din lume, după modelul programului pentru 
promovarea produselor lactate în Noua Zeelandă, cel mai mare exportator 
de lactate din lume. 



 
15 milioane de Euro vor fi alocate de COM în 2017 pentru promovarea 
consumului de carne și produse din carne punându-se accentul pe calitate 
și sustenabilitate. 
Alte informații vor fi date publicității în două săptămâni de Comisarul 
Phil Hogan. 
Resursele financiare puse la dispoziția SM de către COM pentru 
promovare trebuie să fie folosite în special pentru programe în țări terțe. 
Este posibilă asocierea a 2,3,4 țări care să aplice pentru o schemă de 
promovare în comun, în special când un aliment este combinat cu alt 
aliment pentru promovare. 
Termenul limită pentru aplicare este în jurul datei de 20.04.2017. 
Proiectul de program pentru anul 2017 pentru proiecte cofinanțate de 
COM include: 

- Programe privind informarea și măsuri de promovare pentru 
piața internă (20% cofinanțare). 

a) programe de informare și promovare în scopul de a atrage atenția și 
recunoașterea schemelor de calitate ale Uniunii așa cum sunt 
definite în art. 5(4) a, b, c, din Regulamentul(CE) 1144/2014. 

b) programe de informare și promovare în scopul de a sublinia 
caracteristici ale metodelor agricole în Uniune și caracteristicile 
produselor alimentare și agricole. 

- Programe în țări terțe (80%  cofinanțare) 
a) programe de informare, promovare în China inclusiv Hong Kong 

și Macao, Japonia și Korea, precum și teritoriul vamal Taiwan, 
Asia de Sud –Est și India 

b) programe de informare, promovare SUA, Canada ,Mexic 
c) programe de informare, promovare Africa, Orientul Mijlociu și 

Turcia 
d) Alte zone geografice  
- America de Sud, Centrală și zona Caraibe 
- Europa de Est și vecinii 
- Oceania, EFTA și vecinii 
e) programe pentru produsele lactate și carnea de porc pentru orice 

țară terță 
La începutul lunii noiembrie va fi o misiune la nivel înalt condusă de 
Comisarul Phil Hogan în Vietnam, Indonezia și adiacent Singapore. 
Comisarul va fi însoțit de o delegație de potențiali exportatori de 
produse alimentare pe aceste relații sau reprezentanți ai acestora. 
Termenul până la care cei interesați au putut să se înscrie pentru a face 
parte din această delegație a fost august 2016. 
Vietnam este o țară cu 90 milioane locuitori, iar Indonezia, țară 
musulmană cu 125 milioane de locuitori are 30 milioane de 
consumatori de carne și produse din carne de porc. 



 
Reprezentantul DG Agri a solicitat secretariatului Clitravi ca 
eventualele probleme legate de exporturile pe aceste relații să ale 
membrilor să-i fie transmise până la sfărșitul lunii octombrie, ac. 
4. Forumul la nivel înalt pentru o mai bună funcționare a lanțului 
de aprovizionare 
IT- a afirmat că nu s-a înregistrat niciun progres de la întâlnirea din 
mai de la Rotterdam. Inițiativa referitoare la lanțul de aprovizionare 
pentru moment nu are rezultatele așteptate. S-a întrunit informal un 
grup de lucru pentru a împărtăși ideile și a căuta soluții pentru 
îmbunătățirea codului voluntar ca urmare a raportului COM din 
ianuarie 2016 care subliniază că lanțul de aprovizionare așa cum este 
el acum nu este suficient să frâneze practicile comerciale neloiale. 
Prima întâlnire la nivel înalt va avea loc la 15 decembrie a.c. 
FR- consideră că poate fi preluat la nivel european Codul britanic al 
magazinelor alimentare. 
5. Aspecte esențiale rezultate din cele trei grupuri de lucru 
FR- a solicitat tuturor membrilor Clitravi să împărtășească experiența 
pe care o au într-un anumit domeniu cum ar fi consumul de sare, 
grăsimi –sănătate, nitriții- sănătate, etc., astfel încât fiecare aspect să 
se dezbată în grupuri de lucru restrânse în vederea găsirii celor mai 
bune soluții pentru comunicarea către consumatorul final. 
 

III.Concluzii și Propuneri: 
1. Reuniunea grupurilor de lucru Clitravi, prin tematica de actualitate 

abordată a constiutit un prilej de a actualiza care este situația 
industriei de procesare la nivel european, precum și provocările 
pentru perioada imediat următoare. 

2. În acest context, consider necesar ca ARC să ia în discuție și să 
evalueze posiblitatea reducerii conținutului de nitriți din produsele in 
carne. 

3. ARC să dezvolte o campanie de informare a consumatorilor după 
modelul francez cu privire la rolul nitriților în produsele din carne 

4. ARC să evalueze împreună cu reprezentanții Ministerului Sănătății 
recomandările privind dieta în contextul monografiei privind cancerul 
care va apare în iulie 2017. 

5. ARC să evalueze împreună cu reprezentanții Ministerului Sănătății 
posibilitatea difuzării spotului elaborat de Comisia Europeană cu 
privire la aditivii alimentari pentru informarea corectă a 
consumatorilor. 

6. Evaluarea posibilității de a reliza un studiu privind prezența virusului 
Hepatitei E în ficatul de porc și produsele din carne susceptibile. 



 
7. Promovarea poziției Clitravi privind produsele vegetariene la nivel 

național și necesitatea elaborării la nivel european  unui standard de 
piață. 

8.  Analizarea posibilității și oportunității de a accesa fonduri europene 
în vederea promovării produselor românești pe piețe terțe. 

9. Participarea la Adunarea Generală și Grupurile de lucru care vor avea 
loc în anul  2017, după cum urmează: 
    30-31.01.2017 Bruxelles 
    10-12.05.2017 Gdansk – AGA 
    02-03.10.2017  Bruxelles  

 
    
 

Dr. Dana Tănase 
Director Executiv 


