Azi dimineata au fost facute publice rezultatele Griupului pe trim I 2010 - vesti foarte bune dupa cum se vede in
documentul atasat:
Totodata in acelasi comunicat (pag 2, jos), Grupul informeaza ca 2 dintre dosarele depuse la EFSA au fost
retrase - pe baza urmatoarelor considerente :
o

Dificultati in implementarea Regulamentului European

Opiniile recent publicate de catre EFSA (Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentelor, insarcinata sa
evalueze dovezile stiintifice din dosarele mentiunilor de sanatate), ilustreaza complexitatea procesului de
implementare a Regulamentului. Numeroase aspecte ilustreaza aceste dificultati. De exemplu:
numeroase dosare retrase (numai anul acesta, 170 de aplicatii au fost retrase, la toate articolele prevazute
de regulament)
intirzierea acumulata in implementare, in raport cu termenele stabilite in Regulament
modificarea “din mers” a criteriilor de evaluare

EFSA insăşi este conştientă de aceste dificultati, iar vineri, 9 aprilie, a anuntat o noua reuniune cu toate
instituţiile si organizatiile interesate, destinata clarificarii cerintelor si formularii de recomandari aditionale privind
aplicarea Regulamentului. O reuniune similara a fost organizata si in iunie 2009, pentru a furniza mai multe
informatii entitatilor care depun dosare pentru autorizarea mentiunilor de sanatate.

o

Decizia Danone privind retragerea dosarelor este una logica si pragmatica

Ţinînd cont de lipsa de transparenţă in aplicarea regulamentului European privind mentiunile de nutritie
si sanatate asociate alimentelor, si de recentul anunt privind o noua reuniune organizata de EFSA la 1
iunie cu scopul clarificarii criteriilor si regulilor de evaluare, divizia de produse lactate proaspete a decis,
ca o urmare logică, să retragă 2 dosare depuse în condiţiile articolului 13.5 din regulament (pentru
Activia si Actimel), dosare pentru care opinia EFSA era asteptata in urmatoarele saptamini.
Un al treilea dosar, pentru Actimel, sub art. 14 din regulament, se afla în prezent in proces de analiza, in faza
“stop the clock” (completare la cererea EFSA). La momentul reuniunii EFSA din iunie, acest dosar va fi inca în
asteptarea analizei.
Această decizie este în concordanţă cu pozitia pragmatica a Danone faţă de implementarea Regulamentului
European. O situatie similara s-a produs in aprilie 2009, cind dosarele pentru Actimel si Activia au fost retrase ca
urmare a convocarii de catre EFSA a reuniunii din 15 iunie 2009.
Si alte companii precum Nestle , Unilever si Yakult au procedat similar prin retragerea temporara a dosarelor
pana la clarificarea mecanismului si criteriilor de evaluare.

o

Poziţia Danone privind procesul desfăşurat de EFSA :

Danone a susţinut principiile regulamentului European încă de la început. Decizia noastra de a ne retrage aceste
dosare nu afecteaza această susţinere; ea este doar un rezultat al dificultaţilor apărute în procesul de
implementare.
Danone speră că în perioada următoare se vor aduce clarificările necesare, ca şi stabilitatea în procesul de
autorizare a mentiunilor, pe care organizatiile interesate o asteapta.

Din necesitatea unei înţelegeri mai clare a cerinţelor legate de aplicarea regulamentului, Danone a cerut EFSA,
acum mai bine de un an, nu numai clarificarea unor criterii de evaluare, dar şi posibilitatea unor discutii directe
intre panelul EFSA însărcinat cu analiza şi experţii care alcătuiesc dosarele şi selectează dovezile ştiinţifice
incluse in acestea.
o

Danone nu estimează consecinţe semnificative

Această decizie nu produce efecte asupra vînzărilor noastre, iar maniera de comunicare pentru Activia şi Actimel
va fi adaptată cerinţelor ce vor fi formulate, astfel încît aceasta să fie conformă cu Regulamentul, pînă la sfîrşitul
perioadei de tranziţie, în sept 2010.
o
Danone atrage atentia asupra faptului ca adaptarile aduse comunicarii nu decurg din vreo indoiala privind
soliditatea dovezilor stiintifice privind beneficiile produselor. Efectele benefice al Activia si Actimel au fost
confirmate în zeci de studii stiintifice publicate in reviste internationale prestigioase, dupa ce au fost revizuite de
experti consacrati.
o
Danone si-a asumat misiunea de a adduce sanatate prin hrana cit mai multor oameni din întreaga lume, şi
este convinsă, la fel ca si partenerii săi ştiinţifici, ca alimentele si alimentatia exercită un rol important asupra
sănătăţii. Danone va continua să investească în cercetare, aşa cum o face de 20 de ani, şi îşi va menţine
strategia de colaborare cu institutii stiintifice reputate, în realizarea obiectivului de a oferi consumatorilor alimente
sigure şi binefăcătoare pentru sănătate.

