
 
 

 

 

RAPORT 

privind deplasarea la Gdansk –Polonia  în perioada 08 -12.05.2017 

pentru a participa la adunarea generală a membrilor Clitravi și la  

reuniunile grupurilor de lucru organizate cu acest prilej  

 

Date generale: 

 

În perioada 10-12.05.2017, a avut loc la Gdansk- Polonia, adunarea 

generală a membrilor Clitravi, precum și întâlnirea grupurilor de lucru, la 

care am participat alaturi de doamna Eugenia Cărăgui, vicpreședinte 

ARC. 

 

Desfășurarea acțiunii: 

 

      Conform tradiției Clitravi, adunarea generală a membrilor se 

desfășoară în fiecare an într-un stat membru al Uniunii Europene, la 

invitația unei asociații de profil, membră Clitravi. 

     Anul acesta a fost rândul Asociației Procesatorilor de Carne de Pasăre 

din Polonia să fie gazdele evenimentului care adună la aceeași masă 

asociațiile europene din domeniul cărnii și produselor din carne.  

      Ca de fiecare dată, grupurile de lucru au abordat problematici 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 Bruxelles din 31.01.2017  

       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.  

 



 
     FR- a notificat la COM prin procedura TRIS utilizarea pe baza 

voluntară  schemei de etichetare Nutriscore.  6 companii mari de alimente 

au promis să adopte o schemă de etichetare tip semafor pentru consumul 

responsabil sub formă de porții de alimente pentru a lupta împotriva 

obezității și problemelor de sănătate. Asociația de profil a dorit schema 

Nutri-repere, însă în perioada experimentală consumatorii nu au găsit 

nicio diferență între sistemul actual și Nutri-repere. 

      IT -  dezbateri aprinse au loc cu privire la etichetarea nutrițională 

urmare a inițiativelor companiilor, ONG-urilor și Guvernului italian în 

vederea raportului pe care îl va pregati COM la sfârșitul acestui an. 

Guvernul italian lucrrează la o propunere concretă pe care o va transmite 

Comisiei Europene. 

    CLITRAVI – a afirmat că trebuie lucrat pe o schemă care să nu 

categorizeze alimentele, așa cum sunt cele nordice. 

 

3) Inițiative naționale cu privire la consumurile recomandate de carne 

și produse din carne 

    FR- recomandarea pentru consumul produselor din carne este de 

maximum 150g/saptămână 

   DE- recomandarea pentru consumul de carne roșie este de 300-600 

g/saptămână 

   FI - recomandarea pentru consumul de carne roșie și produse din carne 

este de 500 g/saptămână 

  NL – recomandarea este de a limita consumul de carne roșie și în 

special, produse procesate. 

 

4) Raportul IARC asupra cărnii și cancerului 

   Clitravi – a informat că se prevede publicarea acestui raport după luna 

august, ac. 

 

5) Profilul nutrienților și REFIT (Regulatory Fitness and Performence 

Programme) 

   Clitravi – a arătat că a fost desfășurat un studiu de către COM prin 

intermediul unui consorțiu, pentru evaluarea implementării  

Regulamentului (CE) 1924/2006 referitor la mențiunile nutriționale și de 

sănătate ale alimentelor, în ceea ce privește profilul nutrienților și 

plantelor botanice. 

    Unele companii multinaționale ca Nestle, Coca–Cola, Pepsi –Co, 

Danone și Unilever împreună cu o serie de ONG-uri au trimis o adresă la 

COM în care solicită stabilirea profilurilor nutriționale în toată Uniunea 

Europeană. 

 

 



 
 

 

II.Grupul de lucru tehnică, legislație și siguranța alimentară 

 

1) Adoptarea agendei și aprobarea minutei elaborate în urma reuniunii 

grupului de lucru din 31.01.2017  

       Documentul a fost adoptat în unanimitate. 

 

2) EFSA- opinia științifică privind utilizarea nitriților și nitraților în 

produsele din carne 

      Clitravi – a informat că opinia EFSA va fi publicată pe 14 iunie 2017. 

  

3) Etichetarea extractelor vegetale folosite în produsele din carne 

     ASSICA ( Asociația Industrială pentru Carne și Salam ) din Italia a 

discutat cu reprezentanții DG Sante responsabili de aditivi cu privire la  

etichetarea extractelor vegetale. 

    În urma discuțiilor, s-au conturat următoarele situații: 

a) probleme legate de folosirea extractelor din plante cu funcție de aromă 

care implică prezența nitraților în produsele din carne finite. 

   DG Sante consideră cantitățile de nitrați din aceste extracte ca inevitabile 

și fără să îndeplinească funcția tehnologică de conservant în produsul finit. 

b) folosirea extractelor vegetale bogate în nitriți cu rol de conservant în 

produsul finit. 

   DG Sante este la curent cu această problemă și dorește ca într-un viitor să 

armonizeze acest aspect pentru a conferi certitudine operatorilor și 

autorităților de control.  

   A priori, COM nu a exclus utilizarea acelorași argumente ca cele din 

Ghidul pentru clasificarea extractelor alimentare cu proprietăți colorante. 

Însă, acest Ghid va fi evaluat și revizuit ca urmare a faptului că unele SM au 

semnalat neconcordanțe în el.  

    Extractul pre-fermentat care prezintă deja transformarea nitrat → nitrit ar 

putea fi exclus din scopul acestui ghid întrucât documentul nu permite 

utilizarea unei molecule procesate încă din start. Ca atare, este necesar să fie 

verificată posibilitatea utilizării extractelor non pre-fermentate în produsele 

din carne.   

    Totuși, dacă aceste extracte vor fi considerate ca alimente cu proprietăți 

conservante ele vor fi în afara scopului legislației pentru aditivi, fapt ce va 

determina în mod automat ca ele să fie utilizate în alimente în care nitrații 

sau nitriții nu sunt permiși.  

    Limitarea utilizării acestora nu se poate face prin ghiduri.  

       S-a convenit stabilirea în următoarele luni a unui grup de lucru specific, 

iar membrii Clitravi vor informa până la 30 iunie, ac. cu privire la punctele 

din documentul ASSICA cu care nu sunt de acord. 



 
 

4) Etichetarea produselor vegetariene  

    Clitravi- arată că va trimite un document adresat înalților oficiali din 

cadrul DG Sante și DG Agri cu privire la necesitatea stabilirii unor 

principii directoare pentru a nu induce în eroare consumatorul prin 

atribuirea unor denumiri proprii produselor din carne.  

 

5) Interpretarea mai restrictivă a Ghidului tehnic pentru efectuarea 

studiilor de valabilitate la raft pentru Listeria monocytogenes în 

produsele gata pentru consum  

    Clitravi – informează că respingerea calculării propusă de ANSES 

conduce la creșterea numărului de teste la 3 loturi. 

     NL- a precizat ca tim de 18 luni a solicitat studii pentru produsele gata 

de consum. Acestea includ valoarea aw, pH, sarea și conservanții. Aceste 

determinări trebuie să fie folosite în modele predictibile precum Combase 

sau Food Safety and Spoilage Predictor. Dacă aceste studii indică o 

crștere de 0,5 log. în timpul perioadei de valabilitate parțial la 7° C ( 

distribuție), parțial la 9° C (consumator) sunt cerute teste suplimentare pe 

3 loturi.  În absența acestor studii termenul de valabilitate ar trebui redus 

sub 5 zile și fiecare lot analizat. 

 

III.Lanțul de aprovizionare 

 

1) Adoptarea agendei și aprobarea minutei elaborate în urma reuniunii 

grupului de lucru din 31.01.2017  

      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. 

     HU- a informat cu privire la apariția unui nou abator în sudul Ungariei 

care a început să funcționeze. Capacitatea este de 1 milion de porci 

/an/schimb, care este cel mai mare din Ungaria. 

    IT – consumul scade, exportul de carne crește în special o creștere 

mare se semnealează pe țările asiatice. 

   FR- consumul scade, prețurile cresc. Exportul de carne proaspătă 

crește, iar cel de produse procesate a înregistrat creștere datorită carnii de 

pui. Previziunile pentru 2017 sunt sumbre iar retailerii doresc prețuri cât 

mai mici ca urmare a scăderii consumului și respectiv a cererii. Tendința 

în creștere este către produsele locale și cele cât mai naturale. 

  BE- se semnalează scădere a consumului atât la carne cât și la produsele 

din carne. 



 
  DK- situația este relativ stabilă, se constată o scădere a numărului de 

porci care se abatorizează. 

  UK – consumul a crescut ca urmare a ofertelor retailerilor. 

  ES- consumul continua panta descendenta începută în 2012, iar prețurile 

sunt dictate de cerea Chinei pentru carne. 

  LI – consumul scade, crește exportul de produse din carne 

  DE, CZ- cresc prețurile la mateia primă, consumul scade. 

  SE- consumul de carne este stabil chiar dacă în ultima perioadă 

consumatorul s-a orientat mai mult spre carnea de pasăre. 

  FI – consumul de carne de pasăre a crescut, ca urmare a discutțților din 

mass media referitoare la carnea roșie. Piața Chinei dictează prețurile. 

 NO – consumul a crescut în 2016 

 PL – sectorul cărnii de pasăre înregistrează creștere chiar dacă este 

afectat de influența aviară. Exporturile în China și Africa de Sud merg 

foarte bine. 

 

 3) Schema daneză de etichetare voluntară pentru bunăstarea 

animalelor  

Scopul este de a oferi consumatorului posibilitatea de a alege și pe 

baza bunăstării animale. Sistemul evaluează pe baza unor reprezentări sub 

formă de inimă gradul de bunăstare animală ( mai multe inimi, mai multă 

bunăstare). 

Controalele în fermele care participă în acest sistem sunt efectuate 

de un organism de certificare acreditat și de către autorități. Autoritățile 

fac audituri în abatoare 1/an. Castrarea vierușilor este în afara scopului 

acestei scheme de etichetare. 

Promovarea este facută de către toți partenerii din schemă și de 

guvern.  

Următorul pas va fi includerea produselor din carne procesate în 

această schemă. 

 

4) Situația 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 la nivelul Comisiei Europene a început 

consultarea între serviciile de specialitate asupra proiectului de 

regulament.  

 

 

 

5) Observatorul de piață UE 

Clitravi –a informat că DG Agri a solicitat colectarea de date 

referitoare la prețurile produselor procesate din carne în ideea de a 



 
monitoriza prețurile și de a fi în măsură să facă o analiză a evoluției 

acestora (dash board). S-a precizat faptul că această solicitare a mai 

fost facută și altor organizații care au refuzat transmiterea de date. 

FR-  a explicat că problema cea mai importantă în prezent este 

scăderea consumului de carne și a sugerat să fie furnizate date cu 

privire la evoluția acestui aspect, astfel încât sectorul să fie capabil să 

înceapă o dezbatere cu privire la acțiunile pentru stoparea descreșterii. 

S-a concluzionat că va fi o problemă cu furnizarea prețurilor deoarece 

la nivel european există o mare varietate în Uniunea Europeană. 

    

IV.Consiliul managerial 

 

1) Adoptarea agendei și aprobarea minutei elaborate în urma reuniunii 

grupului de lucru din 31.01.2017 

      Au fost aprobate în unanimitate. 

 

2) Discuții privind propunerile rezultate în urma întâlnirii grupului ad-

hoc Clitravi din 4 aprilie, ac. 

     În urma întâlnirii, s-a concluzionat că este necesară crearea unei baze 

de date care să constituie un instrument util și să furnizeze membrilor 

Clitravi informațiile necesare pentru a desfășura activitățile de 

comunicare la nivel național. 

     Astfel, această platformă urmează să: 

- furnizeze linii directoare și ideei pentru elaborarea de puncte de 

vedere pe anumite subiecte 

- contribuie la elaborarea de linii directoare  inovative și propuneri 

de politici 

- elaborarea de documente strategice într-o varietate și formă 

adaptată diferitelor scopuri care să abordeze criticile aduse 

industriei și în același timp să constituie baza pentru lobby și să  

promoveze un dialog coerent cu instituțiile și părțile interesate 

- ajute în identificarea principalelor părți interesate, precum și a 

experților care să fie în măsură să promoveze documentele 

strategice în forurile internaționale  

     Această platformă de consultanță va fi formată din oamnei de știință și 

experți în comunicare desemnați de membrii Clitravi, în funcție de 

subiectele abordate ( sănătate, nutriție, bunăstare, riscuri, etc). 

       Subiectele vor fi alese de membrii Clitravi care vor fi și ei 

reprezentați în platformă în concordanță cu prioritățile și scopurile 

industriei de procesare. 

      În ceea ce privește bugetul, fiecare expert va fi finațat de organizația 

națională pe care o reprezintă ( costuri de călătorie, cazare, etc.). 



 
      De asemenea, este responsabilitatea membrilor să personalizeze 

subiectele documentelor strategice la nevoile și prioritățile lor. 

     Platforma va permite membrilor să transmită aceleași mesaje prin 

campanii naționale. 

    Propunerea a fost adoptată în unanimitate, iar secretariatul Clitravi va 

lansa o solicitare de subiecte în săptămânile care urmează, iar apoi de 

experți. 

 

3) Forumul la nivel înalt pentru mai buna funcționare a lanțului de 

aprovizionare, inclusiv experiența BE și ES în promovarea comerțului 

echitabil 

 

    IT – a reprezentat Clitravi la întâlnirea grupului Sherpa, unde COM a 

discutat problematica practicilor comerciale neloaiale. A fost semnalat 

faptul că mulți membri ai grupului Sherpa doresc un sistem mixt care să 

combine legislația națională cu cea comunitară.  

S-a decis crearea unor grupuri de lucru la nivelul Sherpa care vor începe 

activitatea etapizat începând cu iunie 2017. 

    BE- a făcut o scurtă prezentare a practicilor neloaiale. Din 2010, există 

un cod de conduită care este acum parte din inițiativa pentru lanțul de 

aprovizionare. Codul este voluntar și recomandă să fie respectate 

termenele de plată de către cumpărători, furnizorii și cumpărătorii să 

semneze un acord scris cu termene clare și să se angajeze să nu facă 

modificari unilaterale în contractul convenit. 

    Codul recomandă ca furnizorii și cumpărătorii să recunoască 

posibilitatea rcursulului pentru mediere. Un comitet al reprezentanților 

organizațiilor sectoriale este responsabil cu acest cod , însă nu se ocupă 

de plângeri. 

    ES- din anul 2013 există o lege referitoare la măsurile pentru 

îbunătățirea lanțului pentru a combate practicile neloaiale.  

Se dorește crearea unui lanț alimentar competitiv, reducrea 

dezechilibrelor în negociere.  

    Legea acoperă întreg lanțul alimentar de la producția primară la 

distribuție, crează obligativitatea oficializării contractelor în scris și 

interzice anumite practici neloaiale. Se înființează un organism de control 

care monitorizează aplicarea legii și se crează un observator al lanțului 

alimentar.  

     Există de asemenea, un cod al bunelor practici comerciale care a 

rezultat în urma consensului între operatorii din lanț. 

 

4) Posibila aderare Clitravi la EPRUMA 

      EPRUMA- platformă multisectorială care unește bune practici de 

producție cu sănătatea animală și cea publică. Are drept scop asigurarea 



 
bunelor practici privind utilizarea rațională a medicamentelor în controlul 

bolilor la animale. 

     Este formată din 10 organizații la nivel european care reprezintă 

veterinari, fermieri, cooperative, producători de medicamente veterinare, 

producători de furaje, farmaciști. 

      Pentru a clarifica dacă este oportună sau nu adrearea Clitravi s-a decis 

participarea neoficială pentru a putea evalua activitatea acestei platforme. 

 

5) Vizita comisarului Phil HOGAN la Toronto 

    FR- a informat că cu această ocazie a amintit comisarului principalele 

probleme ale sectorului reprezentate de scăderea consumului de carne și 

produse din carne la nivel European, concurența neloaială, legislația 

națională privind etichetarea de origine și etichetarea produselor 

vegetariene și vegane. 

 

V) Adunarea generală a membrilor Clitravi 

     În cadrul adunării generale au luate în discuție următoarele aspecte: 

a) aprobarea minutei adunării generale din 2016 de la Rotterdam 

b) raportul de audit financiar pe anul 2016  

c) adoptarea oficială a bugetului pe 2017 

d) desemnarea unui auditor pentru anul 2017 

Toate documentele au fost aprobate în unanimitate. 

     De asemenea, au fost făcute prezentări din partea Dr. Sabine Julicher – 

director DG Sante, Rudolf Mogele, - director general adjunct DG Agri, 

Pavel Kocon – director de comunicare la Agenția poloneză de marketing 

agricol. 

 

Concluzii și Propuneri: 

1. Adunarea generală a membrilor Clitravi, reprezintă un bun prilej de a 

cunoaște și discuta cu ceilalți membri problemele sectorului de 

procesare. 

2. ARC va analiza și transmite un punct de vedere la Clitravi privind 

etichetarea extractelor vegetale în termenul solicitat de aceasta.  

3. Participarea la Grupurile de lucru care vor avea loc 02-03.10.2017  

Bruxelles  

   

Dr. Dana Tănase 

Director Executiv 


