ONALA A OPERATORILOR D
AROMATICE DIN

oIPMA-RonaAIlta
wlyw.opima.ro
pATRoNATU L pRoDuceloru loR, rneluc rAroRtLoR. I MpoRTAToRI L.oR"
EXPOR'IATORIt.OR $I DISTRIBTJITORILOR DE PLANTE MEDICINALE SI SII\,IILARE
PRECL]M $I SUPLIMENTE }iUTRITIONALE

PLANTA R.OilIANICA
Str. Ceorge Enescu nr.27-29. sector 1. cod 010303, Bucureqti
Te l/Fax : 02 1 3 i _5;1781. Ema i I : o.boj or(@yahoo.com
Cod FiscaL l5tXX028: Clyrt ROSICECIB lil)43RON&142274 CEC-Ag.Amzei

"

OIPMA: document comun nr. 26, din data 26.0 4.2017
Planta Romanlca: doument comrgr:nr: 17, din data26.04.2017

INVITATIE

,

:.

Buni ziua stima{i colegi,
Dorim sd vd aducem la cuno6tin{5 o serie de aspecte actaale importante, care sunt decisive
pentru viitorul apropiat al tufuor produselor din plante medicinale qi aromatice $i a suplimentelor
alimentare care sunt produse gi comercializateinprezerfi. in Rom6nia.
La iniliativa membrilor Organtza[iei interprofesionale a plantelor medicinale qi aromatice
(OIPMA-ROMANIA) qi a membrilor PATRONATULUI PLANTA ROMANICA vd propunem
realizxeaunei intdlniri comune exceplionale de lucru, la care sunt invitate sd participe toate firmele
din domeniul plantelor medicinale qi a suplimentelor alimentare, indiferent dac6 sunt sau nu sunt
membre ale vreunei organtza\ii patronale existente (OIPMA, Planta Romanica, Prisa).
Problematica actuald pe care dorim si o supunem dezbaterii impreunl este deosebit de
acutI, incAt considerlm in mod unanim ci este neapirat necesar sI existe, cit mai curflnd, o
consultare comuni qi o unitate a eforturilor qi participirii, pentru a putea ac{iona apoi intr-un
mod corespanziltor, in interesul tuturor.
Aspectele de actualitate care vor fi puse in disculie la aceastd intdl+ile comund de lucru sunt
legate de Chestionarul eurooean cu privire la prevederile Regulamentului UE referitor la mentiunile
nutritionale si de sdn[tate (Reg. UE 192412006). precum si cele cu privire la resentele cerinte ale
Regulamentului european referitor la produsele Novel Food.

in prezent sunt in desfEqurare doud acliuni majore ale Comisiei Europene, acliuni care sunt
hotirStoare pentru rdmdnerea pe pia{E a produselor din plante medicinale qi a produselor derivate
din acestea.
1. Regulamentul privind Novel Food care precizeazd cd p6nd in ianuarie 2018 trebuie
stabilit dacd plantele folosite au un istoric de utilizare alimentard semnificativ6 pe teritoriul UE
inainte de anul 1997. in caz contrar va fi necesar un dosar depus la Comisia europeand care sd
cuprindd toate studiile necesare pentru demonstrarea sigurantei utilizdrii plantei respective.
Pentru a dovedi istoricul de utilizare al acestor plante va fi necesard alcdtuirea c6te unui
dosar, care in realitate este foarle greu de rcalizat tn condiliile specifice fi.rmelor din RomAnia. in
direclia aceasta vom prezenta tipurile de dovezi acceptate, cu impachil pe care il au in dosar,
conform ghidului ,,Human Consumption to a Significant Degree". Totuqi, cele mai importante
dovezi sunt facturile de vdnzai aferente perioadei de dinainte de anul 1997.

Pentru succesul acestei ac{iuni este foarte important ca fiecare dintre firme sI
identifice in arhivele propirii documente qi facturi anterioare anului 1997, care confin plante
sau produse ce con{in de pe aceste listele pregitite de noi pentru aceasti dezbatere sau ehiar
produse care inglobeazil aceste plante, pentru a putea pregdti dosarele necesare cu dovezi
acceptate, care sI excludi astfel aceste plante de pe listele novel food.
Vom indica plantele care nu sunt cuprinde in lista BELFzuT, pentru cd deocamdatd
presupunem cd plantele din BELFRIT nu sunt consideratd novel food, dar se regdsesc pe listele
unor ![ri europene qi pe o listd primar[ a plantelor u/rilizate in prezent ]ard gi care nu apar pe listele
altorfdri.
^
2.Inprezent
se doreqte frnalizarea capitolului ,herbal' din Regulamerfil1924 I 2006. Pentru
aceasta Comisia europeand a insdrcinat un consorfiu de firme europene sd sondeze autorit6]ile
nalionale, asocia{iile, companiile qi cetd}enii llE referitor la importan}a menliunilor de sdndtate qi a
modului cum aceste menliuni sd fie eventual acceptate, pe bazd de dovezi qiiii4lfice sau bazate pe
ttllizarca tradilionald. Menlion[m faptul cd in prezent chestionarul pentru cet6]eni nu este
popularizat de loc Ai intrebdri cum sunt cele de la punctele 15, 16, 17 pot genere rlspuruuri aparent
*''
logice, dar care m.precizeazd consecin{ele acestor rdspunsuri. i
* . . ::.
Cunoaqtem c5 dovezile qtiinlifice depuse qi existente in prezenf au'fost toate respinse de
privind
EFSA, ei inteleg6nd prin dovezi qtiinlifice doar studii clini
acliunea produselor pe bazd de plante medicinale. Astfel de studii nu existd actual qi acceptarea
menlinnilor doar pebazd de astfel de dovezi implicd de fapt disparitia rnenfiunilor nuti{fionale qi de
sindtate de pe produse, cu consecinlele corespunzdtoare asupra informdrii populaliei privind efectul
',

acestor produse.

Ca aspect strategic comun precizdm faptul cil, pentru ca aceste produse sI rdminl in
continuare pe piafi este necesari acceptarea menfiunilor pe bazil de utilizare tradi{ionalI.
Chestionarul la care am f5cut referire duce persoananeavizatLlardspunsuri contrare acestei
solufii. Aqadar, bste foarte important ca link-ul cu chestionarul in limba romdnd sd ajungd la cdt mai
multe persoane, caro ar fi ideal sd cunoascd consecinlele rdspunsurilor pe care le dau qi astfel sd
rSspun{E in cuno;tin!5 de cauzL.
In cadrul acestei int6lnirii va fr prezentat qi dezbdtut felul in care aceste noi prevederi
europene vor influenla in foarte scurt timp qi poate chiar dramatic pia[a plantelor medicinale, a
'\'
produselor derivate qi a suplimentelor alimentare din Romdnia.
Yi invitlm sI participafi Ia aceastd intilnire de lucru cdmun5 d tuturor firmelor qi
organnafiilor din domeniul plantelor medicinale qi a suplimentelor alimentare in ziua de
miercuri, 10 mai 2017, in intervalul 12.00-15.00, la Centrul de evenimente gi conferinle din
Braqov, str. 13 decembrie nr. 96, in fosta clldire Rulmentul Braqov.
Menliondm cI la aceastS intdlnire ne dorim sd participe c6te un-reprezentant cu drept de
decizie din cadrul institutiei dumneavoastrS. care sd poatd lua decizii pe loc. datd fiind importanta si
urqenta problemelor semnalate. Fiecare reprezentant poate fi eventual inso{it qi de un expert sau de
un consultant pe probleme tehnice qi legislative.
Pentru buna organizare a acestei int6lniri de lucru vd rugdm sd confirma\i,la una dintre
adresele celor doua organizatil primirea acestei invitalii, pe cdt posibil in ziua recepliondrii acestui
mesaj. Vi rugdm totodata sd trimiteti nominal persoanele participante din delegalia dumneavoastrd
(formati din una sau doud persoane), prin email, pdn5 joi,4 mai 20l7,la orele 16:00 pentru a vd
putea comunica apoi agenda de lucru a acestei int6lniri comune qi aspectele organizatorice.
Vd mul{umim pentru participare qi colaborare!
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Silviu Socol,
preqedinte OIPMA
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