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Per comprendre el paper que re-

presenta el forum FLEP en el con-

trol oficial d'aliments a Europa, es

necessari, en primer Iloc, fer una

serie de reflexions sobre el context

en clue va sorgir el forum.

La Directriu del Consell 89/397/CEE

relativa al control dels productes

alimentaris va marcar una fita de

gran transcendencia en el desen-

volupament legislatiu sobre el con-

trol d'aliments a la Comunitat Eu-

ropea. Amb aquesta directriu s'es-

querdava la politica de desenvolu-

pament exhaustiu de regulacions

sectorials que, a mes de tenir un

proces laborios fins a la seva apro-

vacio, resultaven complexes i, de

vegades, contradictories en la seva

aplicacio practica.

Tambe incorporava a un text

legal nous conceptes en el control

alimentari, com ara els plans de

formacio d'inspectors, els progra-

mer coordinate de control dins la

Comunitat Europea, els intercanvis

d'informacio, la possibilitat de crear

un servei d'inspecci6 comunitaria,

les normes de qualitat per als labo-

ratoris, la necessitat d'identificar els

laboratoris oficials...

Per tot aixo, no va sorprendre la

gran expectaci6 que va despertar

entre les organitzacions responsa-

bles del control oficial dels aliments

el simposi que va organitzar la

Comissio Europea, el desembre de

1989 a Roma, per a la presentacio

i debat d'aquesta directriu.

A aquesta reunio va assistir-hi

una important representacio dels

diversos sectors i disciplines rela-

cionats amb el control dels ali-

ments (inspeccio, laboratori, indus-

tria, universitat...). En el decurs del

simposi es van celebrar nombro-

ses trobades sectorials i entre els

implicats en el control oficial dels

aliments a Europa, davant el repte

de la implantacio del mercat unic,

es va identificar la necessitat de

crear una organitzacio que per-

metes coneixer-se i intercanviar

informacio a mes d'assenyalar i

corregir les inconsistencies i difi-

cultats en la practica del control ali-

mentari.

El Servei d'Inspeccio i Proteccib

de la Salut holandes va respondre

a aquesta necessitat prenent la ini-

ciativa de convidar representants

de diversos estaments de control

europeus a una reunio a I'Haia I'oc-

tubre de 1990. Hi van acudir repre-

sentants de catorze paisos euro-

peus que van acordar establir un

forum de responsables del compli-

ment de la legislacio alimentaria a

la Comunitat Europea i a I'Area

Europea de Lliure Comerc que va

passar a denominar-se FLEP (Food

Law Enforcement Practitioners).

La declaracio d'intencions apro-

vada per consens en aquella reunio

va ser la segOent: «Els signants,

reunits a Scheveningen/'s-Gra-

venhage (I'Haia, Holanda) el 19

d'octubre de 1990, van acordar

cooperar en un forum denominat
Forum Europeu de Responsables

del Compliment de la Legislacio

Alimentaria (FLEP-RECLA)>>.

El forum es un agrupament infor-

mal dels responsables europeus

del compliment de la legislaci6 ali-

mentaria, els membres del qual no

representen els seus governs.

Entre les seves finalitats s'in-

clouen el foment de les relations,

I'intercanvi d ' informacio i la coopera-

cio entre col • legues europeus amb

I'objectiu de promoure la confianca

mutua en la resoluci6 dels proble-

mes practics de control , i afavorir la

realitzacio d'un treball de qualitat.

La Secretaria del forum es va

establir a Holanda i va ser financa-

da pel govern holandes fins a I'any

1995. Aquell any es va modificar el

sistema de financament i des d'a-

leshores tots els participants al

FLEP contribueixen al seu mante-

niment. Es va escollir un Grup

Directiu, presidit per Holanda, amb

representants a Franca, la Gran

Bretanya, Noruega i Espanya. A

partir de la reunio de novembre de

1998 a Dublin, el grup s'ha ampliat

a sis membres. Aquest grup s'en-

carrega, entre d'altres temes, de

I'establiment de les propostes d'ob-

jectius, estatuts, programes de reu-

nions i temes per a la discussio.

Actualment hi ha persones de con-

tacte del FLEP a divuit paisos.

El forum preten afavorir I'adopcio

de les bones practiques d'inspec-



cio, abonar el principi de I'«autori-

tat domestica » europea i oferir a

les parts interessades una pers-

pectiva comuna d'execuci6 de les

directrius , reglaments , normes i

pautes.

Les activitats del FLEP es desen-

volupen mitjangant les reunions

plenaries i els grups de treball. En

les reunions plenaries , que se cele-

bren cada nou mesos , s'han pre-

sentat conferencies i debats amb la

participacio de representants d'or-

ganitzacions i institucions relacio-

nades amb el control alimentari a

Europa : Centre Europeu de Nor-

malitzaci6 (CEN), Associa -cions de

Consumidors (BEUC), Direccions

Generals III i XXIV de la Comissio

Europea , Associacio d'Analistes

Oficials (AOAC), Associacio d'In-

dustries de I'Alimentaci6 (CIAA),

Institut Internacional de Ciencies

de la Vida (ILSI), etc. A aquestes

reunions plenaries assisteixen com

a observadors representants de

diverses organitzacions : OMS, ILSI,

AOAC , Comissi6 Europea, etc.

Els grups de treball constitueixen

el principal focus del forum. Sor-

geixen a petici6 raonada dels parti-

cipants i en els plenaris se ' n deci-

deix la creaci6, els objectius i els

integrants , que habitualment son

entre tres i sis persones . El presi-

dent d ' un grup de treball sempre ha

de ser membre del FLEP. Els parti-

cipants determinen el procediment

de treball , els sistemes de comuni-

cacio , les consultes a fer amb

experts , les reunions, etc.

Als ultims anys s'han creat grups

de treball que han tractat diversos

temes:

- El principi de I'«autoritat

domestica» (home authority).

- El control dels controls.
Formacio d ' inspectors per a la
supervisio del control basat en els
principis de la garantia de qualitat.

- Qualitat en els laboratoris ofi-
cials. Desenvolupament de la
Directriu 93 /99/CEE de mesures

addicionals relativa al control oficial
dels productes alimentaris.

- Importacions / exportacions.
Programa d'inspecci6 d'aliments
importats de pa'isos tercers. Impor-

taci6 des de pa'isos de Pest d'Eu-

ropa.

- Temes sobre diversos aspec-

tes del frau alimentari: definicions

de Ilet i productes lactis, carp i pro-

ductes carnis, peix i productes de la

pesca. Utilitzaci6 del terme light en

I'etiquetatge dels aliments.

- Metodes de control alimentari

(caracter, frequencia...).

- Politiques del compliment de

la legislacio i sancions.

- Posicio internacional sobre el

paper del laboratori en el control

alimentari.

Actualment, entre d'altres, exis-

teixen grups de treball referits a:

- Organismes modificats geneti-

cament.

- Reptes de futur en el control

alimentari.

- Programes d'assaigs d'aptitud

de laboratoris.

- E. coli 0157:H7.

- Vendes de productes alimen-

taris a traves d'Internet.

- Residus de plaguicides.

- Aplicaci6 practica del principi

de I'aautoritat domestica» (home

authority).

3.1. Activitats dels grups de
treball

Entre les activitats dels grups de
treball que poden ressaltar-se hi

hauria, en primer Iloc, la introducci6
del principi de I'«autoritat domesti-

ca». Aquest concepte ha estat
creat per promoure la cooperaci6 i
el respecte mutu entre tots els res-
ponsables del compliment de la
legislacio alimentaria dins I'Area
Economica Europea. La seva im-
plantaci6 haura de contribuir a mini-
mitzar els riscs alimentaris, a aug-
mentar I'eficiencia del control i a
proporcionar un mecanisme efectiu
que faciliti la resoluci6 de les quei-
xes i de les investigacions trans-

frontereres. El principi es aplicable
als responsables del compliment

de la legislacio alimentaria tant
d'ambit nacional com regional o
local i permet disposar d'un sistema

rapid i eficaq per atendre els inci-

dents i la transmissio d'informacio

relativa al control oficial d'aliments.

El grup de treball sobre <<Me-

todes de control alimentari» va ela-

borar un estudi per coneixer, entre

d'altres aspectes, el caracter i la

frequencia d'aquests metodes de

control. Per a aixo, es van plantejar

als participants una serie de possi-

bilitats sobre problemes de qualitat

i seguretat alimentaria, i es va

sol-licitar que informessin sobre

com actuarien les autoritats d'ins-

peccio davant cadascun d'ells.

Els casos que es van presentar

van ser:

1. Problemes de qualitat

a) Un pa que es fabrica i es ven

en un pais determinat, esta emboli-

cat en una bossa de paper on apa-

reix un logotip que fa pensar en un

altre pais.

b) Un assortiment de regalessies

en el paquet de les quals figura la

bandera nacional d'un pais, pero

no el nom del fabricant; I'unica

identificaci6 que s'hi inclou es la del

distribu'idor, que es d'un pais dife-
rent.

c) Una crema de bolets envasa-

da en un bossa coberta completa-

ment per la fotografia d'una crema

amb trossos sencers de bolets, tot i

que la bossa Conte realment bolets

en pols.

d) Un xampany fals fet amb suc

de poma.

2. Problemes de seguretat

a) Ous que han estat mostrejats
en el punt de venda i que presenten
contaminacio per salmonella.

b) El mateix que el cas anterior,
pero en pastissos de nata.

c) Cacauets contaminats per
aflatoxines.

d) Un restaurant infringeix la
legislacio sanitaria.

Les conclusions d'aquest treball
poden resumir-se de la manera
seguent:

Existeix una profunda harmonia
entre els punts de vista dels partici-
pants pel que fa a la filosofia dels
controls i a la forma de tractar els
problemes. S'aprecien diferencies
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en l'organitzacio dels controls, en

les atribucions de les autoritats res-

ponsables del compliment de la

legislacio i , probablement tambe,

en el grau de control.

Les recomanacions, amb vista a

portar a terme una aplicacio homo-

genia de la (lei en el gran mercat

unic europeu, van ser:

- Organitzar un intercanvi d'ins-

pectors entre les autoritats respon-

sables del compliment de la legisla-

cio.

- Una formacio comuna dels

inspectors sobre diversos temes

(per exemple , l'us del sistema

HACCP).

En el cas del grup de treball so-

traves d'un desguas trencat. Hi ha

cereals a dojo emmagatzemats en

sacs de paper i galledes per a la

brossa de plastic sense tapa.

Es va sol•licitar als participants

que contestessin les preguntes

seguents:

- Son les circumstancies descri-

tes constitutives de delicte?

- Quina acci6 durien a terme les

autoritats responsables del compli-

ment de la legislacio?

-Quina es la multa maxima

possible?

- Quina multa seria probable-

ment imposada a la practica?

Les conclusions van ser:

re utilitzen els tribunal4

les sancions administratives per penalitz
les infraccions a les normes alimentarir,

bre aPolitiques del compliment de

la legislacio i sancions», es van

presentar a estudi quatre casos:

a) Descripcio erronia lleu d'un ali-

ment. Una gamma de productes a

base de xocolata produ'its en un

Estat membre vei mostra de forma

ben visible a I'etiqueta la bandera

del teu pals. La persona responsa-

ble de la importacio al teu pals

rebutja portar a terme cap accio

correctora.

b) Descripcio errdnia important

d'un aliment. Es descobreix que un

producte venut com a xampany en

bars i restaurants es vi escum6s

importat i reetiquetat pel distribu'i-

dor. El valor de la remesa es de

10.000 ecus.

c) Problema lieu d'higiene. Una

inspecci6 rutinaria d'una cuina

revela que, tot i que les eines i les

superficies de treball estan netes,

les unions paret-terra i altres arees

tenen taques i estan molt brutes.

Tambe hi ha galledes de la brossa

obertes amb residus d'aliments.

d) Problema greu d'higiene. Els

consumidors informen sobre la

presencia d'excrements de rata en

paquets de muesli. Una inspeccio

revela una infestaci6 significativa

de rata marr6 que s'ha produ'it a

Hi havia un estat d'opini6 genera-

litzat en el sentit de considerar que

s'havien comes infraccions de les

normes alimentaries.

Es van apreciar amplies varia-

cions en el tipus de multa maxima

(de 300 a 500 ecus).

Els estats membre utilitzen tant

els tribunals corn les sancions

administratives. En general, el sis-

tema de sancions administratives

preveu que la multa sigui imposada

per I'autoritat encarregada del com-

pliment de la legislacio, i que I'afer

sigui remes als tribunals si ('infrac-

tor recusa la decisi6.

Els estats membre procedirien

d'acord amb pautes molt similars:

- Inicialment, amb advertencies

o consells a ('infractor.

- Assegurant-se despres que

els defectes o errades s'havien

corregit.

- Procedint a una sanci6 econo-

mica nomes quan el provefdor

actues amb engany o negligencia

davant els avisos rebuts.

El grup de treball sobre <<La posi-

ci6 internacional sobre el paper del

laboratori en el control alimentari»

va elaborar un document relatiu als

laboratoris oficials de control ali-

mentari que va ser aprovat al marg

de 1998. En aquest text, es tracta

d'identificar els aspectes conside-

rats importants per jutjar el paper

dels laboratoris. El document ha

estat considerat de gran interes per

diversos pa'isos, ates que ajuda al

debat que avui existeix sobre els

aspectes de reorganitzaci6 de

laboratoris, externalitzaci6/subcon-

tractaci6 de serveis, etc.

3.2. Consulta i assessorament
a la Comissio

El FLEP ha respost tambe a

consultes realitzades per la Comis-

sio. Aixi, va elaborar un informe so-

bre el Servei d'Inspeccio Comunita-

ria (CIS). En el document s'aporta-

ven criteris per establir les priori-

tats, atribucions i programes de tre-

ball, i tambe informacio sobre el re-

clutament d'inspectors i la impor-

tancia de feines especifiques com

I'acreditacid. En el mateix sentit,

mes resentment, el forum va elabo-

rar una resposta al Green Paper de

la Comissio relatiu als principis ge-

nerals de la legislacio alimentaria i

a la comunicacio de la Comissio so-

bre la salut del consumidor i la se-

guretat alimentaria. En ('informe del

FLEP es posava emfasi en les ac-

tuacions coordinades de la Comis-

sio i la unitat d'avaluaci6 de riscos.

3.3. Programes coordinats

Els programes coordinats son

unes activitats que proposa la

Comissio, per al conjunt de la Unio

Europea, en compliment amb ('arti-

cle 14.3 de la Directiva 89/397/CEE

i d'acord amb els estats membre.

Aixi, tots els anys des del 1994,

el FLEP ha presentat a la Comissio

Europea unes recomanacions de-

tallades per als programes coordi-

nats de control d'aliments. En

aquests documents s'exposa la

rellevancia dels problemes, els

metodes d'analisi o els nivells de

mostreig. Els criteris que el FLEP

aplica per formular les propostes

segueixen les mateixes guies que

utilitza la Comissio: amplia difusib

dels productes, metodes d'analisi

aplicables a tots els estats mem-

bre, atencio a problemes de salut

publica o de Iliure comerg...
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Un indicador de I'impacte del
forum FLEP en les propostes de
programes coordinats per a la Unib
Europea, es que la gran majoria

dels programes coordinats que han
estat aprovats per la Comissio
havien estat previament debatuts i
proposats pet FLEP.

Aixi, podem citar els programes

coordinats que durant els ultims
anys s'han portat a terme en el
si de la UE i que corresponen a
propostes aprovades pet forum
FLEP:

-Determinacio del bacil Listeria
en embotits envasats al buit.

- Determinacio d'aflatoxines en
cremes de fruits secs (avellana,
cacauet, festuc) i en productes pre-
parats.

-Determinacio del percentatge

de greix lactic de vacs en formatge

d'ovella.

-Control de temperatures en
camions refrigerats.

- Determinacio de benzopire en
port fumat.

- Estat microbiolbgic d'embotits
dessecats i fermentats.

- Migracio global de plastifi-
cants.

- Determinacio d'aflatoxines en
pebrots picants, chile i chile en pots.
- Control d'aliments importats

des de pa'isos tercers: cacauet i

festuc (mostreig per al control d'a-

flatoxines).

EI mes de marq passat van ser

aprovades pet FLEP les recomana-

cions que es van remetre a la

Comissio per a la seva considera-

cib com a programes coordinats de

I'any 1999. Les propostes aprova-

des son:

- Control del grau de compli-
ment de les directrius relatives als
additius.

-Aflatoxina M, en Ilet per alac-

tants i en Ilets de continuacib i

Aflatoxina B, en aliments elaborats

a base de cereals per a lactants i

Hens de curta edat.

- Control de I'aplicacib de la

Directriu 90/496, relativa a I'etique-

tatge nutritional, i de I'adequacib

de les mentions fetes a allb que

estableix la Directriu 79/112.

-Control microbiolbgic de pro-

ductes tactics elaborats a partir de
la Ilet crua, i de la mateixa Ilet crua
si la seva comercialitzacib esta per-
mesa.

La Comissio ha aprovat dos pro-
grames coordinats per al 1999, un
dels quals ha estat el proposat pet
FLEP sobre el control del grau de
compliment de les directrius relati-
ves aadditius.

aspectes socials, economics i tec-
nolbgics sobre els sistemes de con-
trol oficial.

Amb totes aquestes feines que
s'han descrit, es preten complir
I'objectiu del FLEP d'oferir un nivell
mes alt i de suscitar mes confianga
envers les feines de control oficial
d'aliments. Aixi, les possibles
diferencies en els sistemes de con-

s butlletins del FLEP recullen
" ^s mes destacats de les feines
^^fectuades cel far^am

3.4. Difusio de la informacio
Els butlletins del FLEP recullen

els aspectes mes destacats de les
feines fetes pet forum. Fins ara,
s'han publicat sis butlletins en els
quals es recullen les conclusions
dels grups de treball, les ponencies
del simposi sobre HACCP, la guia
per a consulter i queixes transfron-
tereres, el directori d'agencies
europees de control alimentari, etc.

3.5. Altres activitats
EI forum va organitzar el 1995 un

simposi sobre HACCP al qual van
assistir 225 professionals de divuit
paisos. EI motiu principal del seu
exit va ser, precisament, el fet de
donar una gran importancia al
debat, efectuat en grups de treball
de caracter eminentment practic,
sobre la problematica de I'aplicacib
de la Directriu 93/43.

L'ultim plenari del forum va apro-
var la celebracib d'un simposi
sobre «Reptes de futur per al con-
trol alimentari», que tindra Iloc a
Brussel les el novembre del 1999.
Sera organitzat pet FLEP en
collaboraci6 amb I'ILSI i la DG
XXIV de la Comissio. Estara es-
tructurat en quatre sessions:
«Tendencies de futur», «Tecnologia
alimentaria, oportunitats i riscos»,
«Comportaments i preocupacions
dels consumidors» i «Reptes de
futur per al control alimentari». En
definitiva, aquest simposi preten
donar I'oportunitat de coneixer i
debatre la influencia que exerciran
els canvis futurs previsibles en els

trot o la implantacib de les normes
no conduiran a barreres indesitja-
bles per al comerg i menys encara
a riscos per a la salut publics.
Durant I'ultima reunib del Comite

Coordinador del Codex per a
Europa, que va tenir Iloc a Madrid
el mes de maig passat, diversos
paisos van posar en relleu la
importancia que el FLEP havia tin-
gut durant els ultims anys per aug-
mentar la confian^a mutua entre
els diversos sistemes de control ali-
mentari, com tambe la utilitat del
FLEP en el funcionament del mer-
cat unic gracies al fet que facilita
enormement I'intercanvi d'opinions
i d'informacib, a mes de I'adopci6
de bones practiques.

EI desenvolupament del mercat

unic ha establert un nou escenari

en les relations del control d'ali-

ments. Es important que es cone-

gui que existeix el FLEP, els seus

punts de contacte, i que hi ha pos-

sibilitats d'encarrilar o de solucio-

nar problemes d'una manera infor-

mal i efficient. Del coneixement d'e-

xemples de les activitats del FLEP

podran sorgir idees i actituds que

millorin I'eficiencia de les organitza-

cions que, amb diferent nivell admi-

nistratiu de responsabilitat, partici-

pen en el control oficial d'aliments

dins la Unio Europea.


