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Localitzen una partida de 50 quilos
d’ou amb fipronil a Catalunya
ACN - Barcelona - 18 agost 2017

Localitzen una partida de 50 quilos d’ou amb fipronil a Catalunya Foto: Arxiu.

El Sistema d’Alerta Ràpida per Aliments i Pinsos (RASFF) ha comunicat aquest dijous a l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat
Alimentària i Nutrició que s’havia localitzat una partida de 50 quilos d’ou en pols amb fipronil destinada a un establiment de Catalunya.
Els serveis de control han identificat la totalitat de la partida i han verificat que no s’hagués incorporat a la cadena alimentària.
La partida es va distribuir el 21 de juliol des dels Països Baixos. El passat 11 d’agost ja es va interceptar una partida d’ous amb
fipronil al País Basc, que tampoc s’havia incorporat en cap procés de fabricació. El fipronil és un producte no autoritzat per a animals de
producció d’aliments.
Amb tot, el ministeri de Sanitat ha reiterat que l’Estat continua sense estar afectat per la distribució d’ous contaminats i assegura que
el sistema de control existent permet la localització immediata i a la retirada de productes implicats.
Informació publicada al diari El Punt Avui. Divendres, 18 d´agost del 2017.

L'alerta pels ous contaminats amb
pesticida arriba al País Basc
El departament de Salut del govern basc immobilitza una partida de 20.000
unitats d'ou líquid contaminat en una empresa de Biscaia
EUROPA PRESS Bilbao 12/08/2017
Mig Europa en alerta pels ous contaminats
FRANÇOIS LENOIR / REUTERS

El departament de Salut del govern basc ha immobilitzat
una partida de 20.000 unitats d'ou líquid contaminat amb
l'insecticida Fipronil en una empresa de Biscaia. Segons
ha informat en un comunicat, ahir a la tarda va rebre una
notificació de la presència d'una partida de 20 tones d'ou
líquid pasteuritzat contaminat amb Fipronil procedent de
França, que havia arribat a una empresa basca per
elaborar productes que haurien arribat també a les
cadenes de distribució alimentària.
Els serveis d'inspecció del departament de Salut van
immobilitzar la partida contaminada i van evitar així que
entrés en cap procés de fabricació de productes i també
van eliminar tota mena de risc per a la salut pública.
Així doncs, el departament de Salut basc ha avisat que en els pròxims dies destruirà aquesta partida d'ous contaminada i que manté
activats tots els dispositius de vigilància per aquesta alerta, que ja ha afectat almenys set països europeus. El 20 de juliol Brussel·les va
advertir els seus socis comunitaris que havia detectat ous de gallina contaminats amb Fipronil, un cas que ara investiga la Comissió
Europea.
El Fipronil s'utilitza per combatre l'àcar vermell, un paràsit que afecta especialment les gallines, a les quals transmet malalties com la
salmonel·losi i el còlera aviari. També serveix per acabar amb plagues de puces, polls, paparres i paneroles. El seu ús, però, està
prohibit a la UE si els animals sobre els quals s'aplica són per al consum humà o, com en aquest cas, produeixen algun aliment.
Informació publicada al diari Ara. Dissabte, 12 d´agost del 2017.

Crisi alimentària

Tretze països europeus en alerta per
lots sospitosos d'ous tòxics
Les autoritats belgues i holandeses s'enfronten per l'origen de la
contaminació
Bèlgica assegura que els Països Baixos ja van detectar el fipronil el
novembre del 2016
Dimecres, 09/08/2017 / FILIP SINGER
Fins a 13 països europeus havien posat ahir en alerta els seus serveis de
seguretat alimentària per la crisi dels ous contaminats amb fipronil, dels quals
encara no s’ha aclarit l’origen.
El sistema d’alertes europeu va informar que ja eren 13 els estats membres
on han arribat lots sospitosos d’estar contaminats amb el tòxic: Àustria,
Bèlgica, Suïssa, Alemanya, Dinamarca, França, el Regne Unit, Irlanda, Itàlia,
Holanda, Polònia, Romania i Suècia.
A més, les autoritats sanitàries de Bèlgica i Holanda es van embrancar ahir
en una picabaralla després que el ministre belga d’Agricultura, Denis
Ducarme, assegurés al Parlament federal que Holanda havia detectat la

substància en les seves partides d’ous el novembre passat sense advertir els altres socis del sistema europeu d’alerta ràpida (RASFF).
Els Països Baixos van desmentir rotundament aquesta acusació en poques hores.
L’agència alimentària holandesa (NVWA) va negar que tingués coneixement ja el novembre del 2016 de partides d’ous contaminades
amb el pesticida fipronil, prohibit en la cadena alimentària europea. «No hi havia indicacions de la presència de fipronil en els ous ni
d’un potencial perill per a la salut», va declarar l’inspector general holandès Rob van Lint a la cadena RTL. Segons va explicar l’expert,
la NVWA va rebre informació sobre la utilització d’aquest insecticida en estables però no que estigués present en els ous.
Un frau a perseguir
En una compareixença d’urgència al Parlament federal, el ministre d’Agricultura havia afirmat al matí que l’agència alimentària de
Bèlgica, l’AFSCA, assegura que la seva homòloga holandesa va tenir coneixement d’ous contaminats amb fipronil des del novembre
passat. «Estem davant un frau. Fa falta que els autors siguin perseguits per la justícia, perquè per enriquir-se no han dubtat a exposar
la salut dels consumidors», va declarar Ducarme, durant el debat extraordinari.
El titular belga d’Agricultura va instar els eurodiputats i membres del Govern presents a «col·laborar amb la fiscalia» d’Anvers, que
investiga el cas, ja que, segons les primeres indagacions, va ser una empresa belga d’aquesta província la que va proporcionar la
substància a Holanda.
La fiscalia indaga si la companyia Poultry Vision coneixia el destí del seu producte, perquè, encara que el fipronil és il·legal per a ús
alimentari, sí que n’està permesa la comercialització i s’utilitza, per exemple, per al tractament contra els àcars en gossos i gats.
Informació publicada a El Periódico. Dimecres, 9 d´agost del 2017.

Amb l'insecticida friponil

Sanitat diu que no s'han distribuït ous
contaminats a Espanya
Facua havia denunciat el "silenci", fins ara, del ministeri
Dimecres, 09/08/2017
L'Agència Espanyola de Consum,
Seguretat Alimentària i Nutrició
(Aecosan), dependent del Ministeri de
Sanitat, ha assegurat aquest dimecres
que fins ara no s'han distribuït a
Espanya ous
contaminats
per
l'insecticida friponil. "De la informació
aportada per les autoritats europees, es
confirma que fins ara no s'han distribuït
productes implicats a Espanya", segons
informa l'Aecosan a la seva pàgina web.
La resposta arriba després de la petició
de Facua-Consumidors en Acció a
les autoritats sanitàries espanyoles que
aclarissin si s'havien detectat.
L'associació
ha
considerat
"inadmissible" el silenci del Ministeri de
Sanitat i de l'Agència Espanyola de
Seguretat
Alimentària (Aecosan)
respecte a aquesta qüestió, quan la mateixa Comissió Europea ha anunciat sancions contra països com Alemanya o Bèlgica, que no
van alertar "immediatament" de l'existència d'aquest insecticida.
En un comunicat, l'organització havia insistit que la falta d'informació podria generar una alarma social si les autoritats no ofereixen
respostes que tranquil·litzin els ciutadans o, almenys, els previngui davant el que pugui passar.
Per aquest motiu, Facua vol saber quins protocols d'inspecció es portaran a terme per part del Govern central per detectar els ous
contaminats, ja que hi ha cadenes de distribució de països, com Alemanya, que operen al nostre país.
Prohibit per a ús alimentari
La contaminació d'ous per l'insecticida friponil, prohibit per a ús alimentari a la Unió Europea (UE), va saltar als mitjans a primers
d'agost, però va ser al juny quan l'autoritat responsable de la seguretat alimentària a Bèlgica, l'Afsca, va detectar per primera vegada la
substància en algunes partides.
La Comissió Europea (CE) va decidir ahir obrir una investigació per analitzar si Bèlgica va reaccionar tard en l'escàndol dels ous
contaminats, que ja han sigut detectats a Alemanya, Bèlgica, França, Holanda, el Regne Unit, Suècia i Suïssa.
Informació publicada a El Periódico. Dimecres, 9 d´agost del 2017.

Alerta alimentària a europa

L'escàndol dels ous contaminats ja
afecta set països
Milions d'ous amb el pesticida fipronil han arribat a Holanda, Bèlgica,
Alemanya, França, el Regne Unit, Suïssa i Suècia
La Comissió Europea investiga si Bèlgica va reaccionar tard davant la crisi
Dimarts, 08/08/2017 |
Holanda destrueix la seva producció. França, el Regne Unit, Suïssa i Suècia
analitzen ous pel cas del fiproni. / EFE

L'escàndol dels ous contaminats amb fipronil, un insecticida
prohibit per a ús alimentari a la Unió Europea (UE), ja afecta set
països del continent. Per ara, Alemanya, Bèlgica, Holanda, França,
el Regne Unit, Suïssa i Suècia han detectat la presència al seu
territori d'ous amb traces d'aquest tòxic.
¿L'origen de la contaminació? Segons les anàlisis publicades, va
ser l'empresa holandesa Chick Friends la que va distribuir a
granges avícoles un producte antiparasitari amb fipronil, si bé va
ser Poultry Vision, una empresa belga de la província d'Anvers, la
que va proporcionar la substància. Des de les granges que van
utilitzar el tractament, segons sembla limitades a Holanda i Bèlgica, milions d'ous contaminats amb fipronil han arribat als citats països.
Des del juny
La crisi va saltar als mitjans de comunicació a principis d'aquest agost, però es remunta al juny, quan l'autoritat responsable de la
seguretat alimentària a Bèlgica, l'Afsca, va detectar per primera vegada la substància en partides d'ous. No va ser, no obstant, fins al 20
de juliol quan Bèlgica va informar les autoritats comunitàries a través del sistema d'alerta ràpida europeu (Rasff).
Després de la notificació per part de Bèlgica, Holanda i Alemanya van informar la UE sobre l'existència al seu territori d'ous
contaminats amb friponil. El cap de setmana passat Amsterdam va notificar la distribució d'ous contaminats a Suècia i Suïssa, i Berlín a
França i el Regne Unit.
La Comissió Europea (CE) ha decidit avui obrir una investigació per analitzar si Bèlgica va reaccionar tard en l'escàndol. "Hi ha una
investigació en marxa per establir amb precisió quan ho van saber les autoritats belgues, així que de moment no tenim cap confirmació
sobre si es van infringir les normes", ha indicat la portaveu comunitària Mina Andreeva durant la roda de premsa diària de la CE.
Límit superat
Fins avui, l'Afsca belga ha intentat tranquil·litzar els consumidors i ha assegurat que els nivells detectats a les granges del país no
han superat límits de risc, mentre que 51 granges continuen bloquejades. Però en una sèrie d'anàlisis complementàries, l'Afsca
conclou que les mostres d'una de les 86 empreses analitzades, que en una primera anàlisi contenien 0,076 mg/kg de fipronil, han
sobrepassat el límit "segur", amb una taxa de 0,92 mg/kg.
A Holanda, amb 200 granges bloquejades, ja es xifren en diversos milions d'euros les pèrdues per als avicultors. L'autoritat holandesa
de seguretat alimentària (NVWA) inspecciona avui la cria de pollastres d'engreix per saber si es veu afectada per l'escàndol, davant el
temor que Chick Friend distribuís també a les càrnies.
Informació publicada a El Periódico. Dimarts, 8 d´agost del 2017.
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