RESUM DE LES ALERTES ALIMENTÀRIES DE L’ANY 2015

El Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació és un sistema d’àmbit
europeu(*) dissenyat en forma de xarxa que permet una vigilància constant front
qualsevol risc o incidència relacionat amb els aliments.
L’objectiu principal d’aquest sistema és que els aliments que es troben en el mercat
siguin segurs pels consumidors i que no presentin riscs per a la seva salut.
A més de la “Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición”, que
actua de coordinadora a nivell nacional, participen d’aquest sistema les autoritats
competents en matèria de seguretat alimentària de cada Comunitat Autònoma.
Les informacions transmeses a través d’aquesta xarxa reben el nom de notificacions i
poden ser varis tipus:
-

Alertes: quan es tracta d’un risc greu i que necessita d’una actuació ràpida i
eficaç.
Informacions: quan el risc no es greu, o bé, quan sent greu no hi ha
probabilitat de trobar l’aliment afectat en el canal de comercialització
Varis: quan no es correspon en cap del dos casos anteriors

El nombre de notificacions tramitades a les Illes Balears ha estat de 58 distribuïdes
de la forma següent:
•
•
•

Alertes: 48
Informacions: 8
Varis: 2

Gràficament:
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Pel que fa als establiments afectats, aquestes 58 notificacions varen afectar
inicialment a 167 establiments, 35 dels quals havien distribuït el producte a altres
502 establiments, resultant que el número total d’establiments afectats durant l’any
2015 ha estat de 669.
En quan al número de productes implicats, les 58 notificacions han afectat a 128
productes diferents. Fet motivat perquè els incompliments han afectat a ingredients i
aquests ingredients s’han utilitzat per elaborar no tan sols lots diferents si no
productes totalment diferents
Per tipus d’aliment, distingint entre aliment d’origen animal, d’origen no animal i
d’altres, la distribució ha estat la següent:
ANIMAL

12

NO ANIMAL

39

ALTRES (*)

7

(*):

menjars preparats i aliments especials que no es poden incloure en cap dels
anteriors, i materials en contacte amb aliments

Gràficament:
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De manera detallada:
TIPUS ALIMENT

Nº

CARN I DERIVATS

5

PEIX , CRUSTACIS, MOL·LUSCS

5

LLET I DERIVATS

2

FARINES I DERIVATS

5

VEGETALS I DERIVATS

3

ESTIMULANTS I VEGETALS INFUSIÓ

3

CONDIMENTS I ESPECIES

12

MENJARS PREPARATS I ALIMENTS ESPECIALS

12

BEGUDES NO ALCOHOLIQUES

3

OLIS

3

GELATS

1

MATERIALS CONTACTE ALIMENTS

4

3

Per tipus de perill:
1

FÍSIC

11

QUÍMIC

12

BIOLÒGIC

28

AL·LERGÒGEN

6

ALTRES(*)

(*): ingredient no autoritzat (4), defecte etiquetat (1), reacció adversa (1)

Gràficament:
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AL·LERGOGEN
ALTRES

Els aspectes més destacables d’aquest any 2015 han estat tres:
-

-

-

(*)

La gran quantitat de notificacions relacionades amb al·lergògens, fruit de
l’entrada en vigor de nova normativa i conseqüentment de l’increment en els
controls. Concretament 28.
Les 58 notificacions han afectat a 128 productes. Aquest fet ha ocasionat una
càrrega de feina addicional tan pels operadors econòmics com pel control
oficial.
2 d’aquests expedients de notificacions han estat iniciats a la Comunitat
Autònoma d’Illes Balears

El Reglamento (CE) n o 178/2002 establece un Sistema de Alerta Rápida para los Productos Alimenticios y

los Alimentos para animales , gestionado por la Comisión y en el que participan los Estados miembros, la
Comisión y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), a fin de ofrecer a las autoridades de
control un instrumento eficaz de notificación de los riesgos para la salud humana derivados de los productos
alimenticios o los alimentos para animales. El artículo 50 de dicho Reglamento establece el ámbito de
aplicación y los requisitos de funcionamiento del Sistema de Alerta Rápida.
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