
 
 

 

RAPORT 

privind deplasarea la Bruxelles în perioada 30-31.01.2017 pentru a 

participa la reuniunile grupurilor de lucru organizate de Clitravi 

 

Date generale: 

 

În perioada 30-31.01.2017, a avut loc la Bruxelles întâlnirea grupurilor de 

lucru formate din reprezentanți ai asociațiilor afiliate Clitravi.   

 

Desfășurarea acțiunii: 

 

           În cele două zile de reuniuni, aspectele abordate în 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 elaborate în urma reuniunii 

grupului de lucru din 10.10.2016  

       Documentul a fost adoptat în unanimitate. 

2) Scheme voluntare privind etichetarea pentru declarația nutrițională în 

Statele Membre 

     Conform art 35 din Regulamentul 1169/2011, statele membre pot recomanda 

operatorilor de industrie alimentară folosirea uneia sau mai multor forme de 

expresie sau prezentare a declarației nutriționale.  

     Pănă la 31 decembrie 2017, COM va întocmi un raport cu privire la aceste 

forme de expresie, efectul asupra pieței interne și oportunitatea de a armoniza la 

nivelul UE aceste manifestări. Acest raport va fi înaintat Parlamentului 

European și Consiliului European.  

       În prezent, la nivelul unor SM, cu caracter voluntar, se folosesc următoarele 

scheme: 

 UE – în general folosită de industrie și retailerii din Europa, conformă cu art. 35 

din Regulamentul 1169/2011. 

  



 
 

 

DK, SE - schema este elaborată de autoritatea competentă, și identifică cea mai 

sănătoasă opțiune dintr-o categorie de alimente pe baza criteriilor de produs. 

Criteriile de produs sunt stabilite pe Recomandările Nordice Nutriționale. 

 
FI – schema este elaborată de Asociația Finlandeză pentru Inimă și Diabet în 

colaborare cu autoritățile și identifică alimentele cu conținut scăzut de sare și 

grăsimi într-o grupă de produse, pe baza recomandărilor finlandeze nutriționale. 

 
FR- a testat patru scheme nutriționale în mod real în piață în perioada 26 

septembrie -4 decembrie 2016 la 60 de retaileri din patru regiuni ale Franței 

unde se înregistrează cazuri multe de obezitate. Datele obținute sunt în prezent 

analizate, urmând ca la începutul lunii martie 2017 să fie făcute publice. Intenția 

este ca până la alegerile parlamentare să fie identificată cea mai bună variantă 

care urmează a fi recomandată în mod oficial de autorități. 

   - Nutrireper – conformă cu Reg.1169/2011 

 
 

 

 

 

- NutriScore  

 



 
- Senses – utilizată de retaileri, în special Carrefour, sfătuiește consumatorii 

cât de des trebuie să consume un anumit produs. 

 
       - Traffic Light conformă cu art.35 din Reg.1169/2011. 

 
NL – schema este dezvoltată de o fundație în colaborare cu industria și 

cercetarea științifică. Identifică cea mai sănătoasă opțiune din cadrul fiecărei 

grupe de produse. 

 
 

PT, UK – schema se bazează pe sistemul Traffic Light, considerat obligatoriu 

de operatorii de industrie alimentară. În cazul UK este schemă guvernamentală 

din iunie 2013. 

 
IT – propune  ca sistemul francez Nutri –Repere dacă se constată că este bun, să 

se pistoneze la Bruxelles pentru o abordare comună, astfel încât să existe reguli 

armonizate la nivel european și nu o piată fragmentată așa cum este acum 

datorită etichetării de origine. 

Clitravi – precizează faptul că la nivelul grupului de lucru de la COM nu a 

existat consens și s-a decis reluarea discuțiilor după publicarea de către FR a 

rezultatului testării schemelor. 



 
Nu există consens pentru moment ca urmare a profilului nutrienților, însă trebuie 

să ne pregătim din vreme pentru studiul care îl va face COM în rândul tuturor 

asociațiilor la sfârșitul anului cu privire la acest subiect. 

De asemenea, se are în vedere elaborarea unui document narativ cu variantele 

FR pentru a avea o discuție pro-activă la nivelul membrilor Clitravi. 

3) Profilul nutrienților și REFIT (Regulatory Fitness and Performence 

Programme)  

Clitravi – a arătat că în prezent COM prin intermediul unui consorțiu, evaluează 

cu ajutorul unui chestionar implementarea Regulamentului (CE) 1924/2006 

referitor la mențiunile nutriționale și de sănătate ale alimentelor, în ceea ce 

privește profilul nutrienților și plantelor botanice. 

Dacă pentru carnea proaspătă este simplu să se stabilească acest profil, pentru 

produsele din carne lucrurile sunt destul de complicate. 

Clitravi a completat acest chestionar în calitate de asociație europeană de profil. 

4) Prezentare făcută de Dr. Carrie Ruxton, membră a Consiliului Consultativ 

pentru Carne din Marea Britanie cu privire la imaginea pe care o are carnea 

și produsele din carne 

Departamentul pentru sănătate din UK, informează că parte a unei diete 

echilibrate, consumul de carne roșie este o sursă proteine, vitamine și minerale. 

Cu toate acestea, persoanele care consumă carne roșie și produse procesate în 

jur de 90g/ zi sau chiar mai mult, trebuie să reducă ingestia la 70g/zi 

echivalentul la 100g carne proaspătă. 

          Până în prezent, EFSA nu a emis o recomandare privind consumul de 

carne roșie și produse din carne procesate. 

În UK, Ghidul Eatwell ediția 2016, recomandă un consum mai mic de 

carne roșie și produse din carne. De altfel, și recomandările nutriționale din 

țările nordice sfătuiesc consumatorii să limiteze consumuldin aceste produse. 

FR- recomandă consumul de carne, pește, fructe de mare sau ouă 1-2 ori/zi, 

alternativ. De asemenea, recomandă micșorarea porțiilor și consumul de carne 

slabă fără grăsime. Mai mult decât atât, Agenția Națională pentru Securitate 

Alimentară în data de 23.01.2017 a actualizat reperele de consum pentru 

populație și a precizat necesitatea de a reduce considerabil consumul de produse 

din carne ( șuncă, cîrnați, salam, pate, etc) la 25 g/zi, iar consumul de carne roșie 

(vacă, porc, oaie) nu trebuie să depășească 500g/săpt. 

5) Reformularea/îmbunătățirea produselor 

 COM- a informat părțile interesate că în data de 23.02.2017 sub președinția 

malteză va avea loc un seminar care va prezenta progresele în 

reformulare/îmbunătățirea produselor, în special pentru glucide, sare, găsimi,  ca 

urmare a creșterii procentului de obezitate în rândul copiilor. 

Există multe SM care răspunde deja acestei inițiative și care acceptă 

reformularea/îmbunătățirea produselor. 

FR- arată că există o presiune din partea retailului pentru reformulare. 



 
În urmă cu două săptămâni, a avut loc o campanie cu privire la o listă de 90 

aditivi care trebuie evitați. 

Clitravi- va informa membrii săi cu privire la concluziile acestui seminar, 

pentru a adopta cea mai bună strategie care să includă reasigurarea 

consumatorului, o dietă echilibrată și porții mici. 

 

II.Grupul de lucru tehnică, legislație și siguranța alimentară 

 

1) Adoptarea agendei și aprobarea minutei elaborate în urma reuniunii 

grupului de lucru din 10.10.2016  

       Documentul a fost adoptat în unanimitate. 

2) Etichetarea produselor vegetariene prin atribuirea de denumiri utilizate 

pentru produsele din carne, discuții la nivel de Food Drink Europe 

Clitravi- arată că în cadrul ultimei întâlniri cu  Food and Drink Europe, numai 

reprezentanții SE, AT și IT au susținut poziția Clitravi din iulie 2016. COM a 

primit o situație cu etichetarea produselor vegetariene în Europa, însă nu a 

exprimat nicio poziție oficială. 

DE- ministrul agriculturii a afirmat ca nu pot avea aceeași denumire ca pentru 

produsele din carne cele vegetariene pentru că induc în eroare consumatorul. Cu 

toate acestea, există situații în care justiția germană a afirmat că nu există 

denumiri legale numai pentru produsele din carne. „Snițel”, „wurst” sunt 

denumiri comerciale care pot fi înțelese și de cei care nu vorbesc limba germană. 

Denumirea de snițel dă impresia că este vorba de un produs care conține carne. 

În cazul wurst (cârnat), termenul poate fi folosit pentru produsele vegetariene 

sub forma unui rulou alungit. 

IT- protejează anumite denumiri ca prosciutto și bresaola. 

ES – nu folosește denumirea de chorizo pentru produsele vegetariene, însă 

consideră că vorbim despre un consumator informat care știe dacă cumpără 

produse din carne sau vegetariene. 

Clitravi – informează că în urma scrisorii care a fost transmisă în noiembrie 

2016 către DG Agri privind posibila inducere în eroare a consumatorului în 

urma etichetării produselor vegetariene cu denumiri atribuite celor din carne, 

COM în răspunsul său sugerează că nu sunt necesare alte prevederi legale ca în 

cazul produselor lactate, legislația fiind destul de clară în opinia sa. 

De asemenea, BE prin președintele grupului de lucru consideră necesar 

pentru a evita orice discuție crearea unui standard de piață elementar pentru 

produsele din carne care să le definească și să excludă orice posibilă imitație sau 

substituție a acestora. În acest scop, propune o serie de principii care trebuie 

avute în vedere și anume: 

- produsele din carne sunt acele produse în care ingredientul principal este 

carnea 

- produsele care nu conțin carne ca ingredient principal nu pot să se 

raporteze la noțiunea de carne sau părți din aceasta și nici nu pot să se 



 
refere la denumiri legale, comerciale sau descriptive atribuite produselor 

din carne 

- prevederile de mai sus se aplică și în cazul denumirilor fanteziste care se 

referă sau care derivă din denumirile legale, comerciale sau descriptive 

atribuite produselor din carne și pot crea confuzii din perspectiva 

consumatorului 

     Față de această propunere, Clitravi va trimite membrilor exemple pentru a 

avea un punct de vedere înainte de următoarea întâlnire a grupului de lucru. 

Totodată, membrii sunt rugați să transmită către Clitravi exemple de pe piața 

națională care să includă eticheta și care pe baza celor trei principii enunțate mai 

sus, nu ar trebui să poarte denumirile pe care le au menite să inducă în eroare 

consumatorul.  

3) Utilizarea caramelului în unele produse din carne 

Acest aspect a fost discutat pe 13.12.2016 de către COM în cadrul 

grupului de lucru pentru aditivi și există o disponibilitate a COM și SM de a 

modifica legislația și a permite punctual utilizarea caramelului în anumite 

produse din carne, acolo unde se justifică din punct de vedere tehnologic.  

Există în prezent o listă de 140 produse din carne pentru care în procesul 

tehnologic se utilizează caramelul și pentru care este necesar să fie făcută o 

justificare tehnologică. 

Caramelul în prezent, poate fi utilizat pe membranele de colagen și 

membranele care sunt utilizate pentru decorarea produselor din carne. 

Până la sfârșitul lunii februarie 2017, secretariatul Clitravi așteaptă de la 

membrii interesați justificarea tehnologică a utilizării caramelului în produsele 

din carne, pe grupe de produse.   

  

III.Lanțul de aprovizionare 

 

1) Aprobarea agendei și minutei din luna octombrie 2016 

      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. 

  În linii generale, în majoritatea SM se constată un declin al consumului de 

carne și produse din carne. De asemenea, se observă o creștere a exportului de 

carne proaspătă în China, unde majoritatea participanților la grupul de lucru au 

insitat pe dinamica comerțului în această zonă, dar care a condus la creșterea 

prețului materiei prime.  

Scăderea consumului de carne și produse din carne pe piața internă este 

principala problemă pe care industria trebuie să o abordeze. 



 
3) Prezentare făcută de Eva Zamora Escribano, sefa unității de Sanătate și 

Bunăstare Animală cu privire la strategia COM referitoare la bunăstarea 

animală și măsurile care vor urma în următorii ani 

Principalele priorități sunt: 

- finalizarea strategiei pentru bunăstarea animalelor 

- îmbunătățirea aplicării legislației existente, în special pentru transportul 

animalelor vii și bunăstarea porcinelor 

- întărirea dialogului cu țările terțe atât la nivel multilateral (OIE) cât și pe 

bază bilaterală (negocierea de acorduri bilaterale) 

- stabilirea unei platforme UE pentru bunăstarea animalelor. Oferta de 

înscriere pentru grupul de experți al COM pentru această platformă a fost 

lansată la 30.01.2017, iar data limită pentru înscriere este 06.03.2017. Prin 

această ofertă de înscriere vor fi selectați 40 membri din cei 75 câți va 

avea grupul de lucru. 

- desemnarea centrului de referință pentru bunăstare animală în cadrul 

regulamentului pentru controale oficiale, prin selecție publică care va fi 

lansată la un an după adoptarea noului regulament. 

  

   A fost precizat faptul că pentru crearea unei piețe interne de carne de porc 

provenită de la purcei care nu au fost castrați chirurgical COM va aloca 600 

milioane Euro. 

Pentru platforma de bunăstare animală, Eva Zamora a subliniat 

necesitatea selectării de membri care să aibe competențe și experiență în 

domeniu, întrucât vor fi implicați în mod efectiv. Platforma nu se va ocupa cu 

aspecte legate de consumul de carne. 

4) Etichetarea de origine- situația actuală 

Clitravi a informat că FR a început perioada de 2 ani de probă pentru 

etichetarea țării de origine pentru produsele lactate și carnea din alimentele 

procesate. În același timp, SUA a adoptat o poziție dură la Organizația Mondială 

a Comerțului față de etichetarea țării de origine aplicată de mai multe SM. 

FR- a indicat faptul că etichetarea țării de origine se va putea face în lista de 

ingrediente. 

ES –solicită monitorizarea efectelor acestor măsuri naționale în piață și propune 

colectarea de date și informații. 

5) Situația actuală privind comerțul bilateral –UE -țări terțe 

Clitravi a informat că urmare a centralizării datelor transmise de membrii 

în cursul lunii iulie 2016 cu privire la comerțul bilateral cu țările terțe, va face o 

prezentare a situației în cadrul Comitetului Consultativ al COM referitor la 

accesul pe piață. 

De asemenea, se preconizează în zilele următoare  transmiterea către 

membrii Clitravi a unui nou formular pentru actualizarea informațiilor legate de 

acest subiect. 

6) Diverse 



 
Robert Volut a solicitat membrilor Clitravi să înceapă colectarea de date 

referitoare la impactul Brexit asupra comerțului, astfel încât la Gdansk, în luna 

mai 2017, să putem furniza date cu privire la schimburile intra UE cu produse 

din carne în UK. 

 

IV.Consiliul managerial 

 

1) Aprobarea agendei și minutei din luna octombrie 2016 

      Au fost aprobate în unanimitate. 

2) Situația actuală privind marca înregistrată în contextul discuțiilor actuale 

referitoare la etichetarea țării de origine, art. 26(3) din Regulamentul (CE) 

1169/2011 

Clitravi a informat că în data de 13.03.2017 va avea loc întâlnirea 

grupului de lucru privind etichetarea și va fi ultima șansă pentru ca marca 

înregistrată să fie exceptată. 

3) Propuneri rezultate în urma întâlnirii grupului ad-hoc Clitravi 

În reuniunea Clitravi din luna octombrie 2016 s-a propus crearea unui 

grup de lucru ad-hoc pentru o mai bună comunicare către consumatorul final. 

Întâlnirea membrilor acestui grup a avut loc în data de 12.01.2017, ocazie cu 

care a fost propusă elaborarea unei platforme interne în care să fie adunate toate 

informațiile ce vizează acest sector.  

Având în vedere volumul mare de informații, este necesară selectarea și 

prioritizarea acestora, motiv pentru care grupul de lucru urmează să se 

reîntâlnească înaintea AGA de la Gdansk din luna mai și să-și stabilească mai 

întâi principalele obiective. 

4) A 59-a Adunare Generală a Membrilor Clitravi- Gdansk 

  Reprezentantul Poloniei a informat cu privire la organizarea AGA la 

Gdansk –Polonia, în perioada 10-12.05.2017.  

  Un site dedicat special acestui eveniment va fi deschis începând cu data 

de 01.03.2017, iar membrii Clitravi vor putea să-și facă rezervările până la 

01.04.2017. 

 

 

III.Concluzii și Propuneri: 

1. Reuniunea grupurilor de lucru Clitravi, reprezintă un prilej de a actualiza 

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 posibilitatea 

bugetării unei campanii de informare a consumatorilor cu privire la 

beneficiile pentru organism ale consumului rațional de carne și produse din 

carne, care să includă și mici spoturi privind fabricarea produselor din carne. 

3. ARC va evalua pană la AGA Clitravi impactul Brexit asupra schimburilor 

intra UE pentru membrii săi 



 
4. ARC va evalua oportunitatea solicitării includerii coloranților pe bază de 

caramel în produsele din carne până la sfârșitul lunii februarie. 

5.  Analizarea posibilității și oportunității de a accesa fonduri europene în 

vederea promovării produselor românești pe piețe terțe și pe cea internă 

având în vedere că termenul de depunere al dosarelor este 20.04.2017. 

6. ARC va evalua oportunitatea creării unui standard de piață pentru produsele 

vegetariene și va trimite la Clitravi exemple ale modului în care acestea sunt 

etichetate. 

7. Participarea la Adunarea Generală și Grupurile de lucru care vor avea loc în 

anul  2017, după cum urmează: 

          10-12.05.2017 Gdansk – AGA 

    02-03.10.2017  Bruxelles  

 

    

 

Dr. Dana Tănase 

Director Executiv 


