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Senyor,

Us faig arribar la nostra resposta al vostre escrit en relació amb les actuacions respecte ais

productes que poden contenir OMG, tot demanant-vos disculpes peí retard de la mateixa.

Com ja sabeu, l'Agéncia Catalana del Consum (ACC), en el marc de la campanya de control

sistemátic de productes alimentaris, revisa anualment productes envasáis i destináis

directament a persones consumidores.

En relació amb els aüments modificats genéticament, I'ACC procedeix a la presa de mostres

reglamentaria de productes susceptibles de contenir o d'haver-se produ'ít a partir d'organismes

modificats genéticament (OMG). Els aliments modificats genéticament han de portar a

l'etiqueta una referencia clara d'aquesta condició. Aquesta exigencia no es obligatoria quan la

presencia sigui accidental o técnicament inevitable ¡ el contingut d'OMG no superi el límit del

0,9%.

D'aquesta manera, l'Agéncia verifica el compliment deis Reglaments comunitaris:

- Reglament (CE) núm. 1829/2003 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de setembre

de 2003, sobre aliments i pinsos modificats genéticament. (DO L 268 del 18/10/2003).

- Reglament (CE) núm. 1830/2003 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de setembre

de 2003, relatiu a la tragabilitat i a l'etiquetatge d'organismes modificats genéticament i a la

tragabilitat deis aliments i pinsos produ'íts a partir d'aquests, i peí qual es modifica la

Directiva 2001/18/CE (DO L 268 del 18/10/2003).
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Peí que fa a la informado que sol-liciteu en el vostre escrit, us comunico el següent:

1. Durant el 2009, I'ACC va procedir a la presa de mostres reglamentaria de 50 productes

alimentaris, deis quals 7 van donar positiu quant a l'análisi qualitativa ¡ quantitativa d'OMG

(sis d'aqüestes mostres positives son de productes importáis de paísos tercers) i en

aquests 7 casos s'ha proposat la incoació d'expedients sancionadors.

2. Els productes alimentaris que es preveuen per fer la presa de mostres reglamentaria

s'obtenen a l'atzar, en punts de venda directa al consumidor, i son de diferents sectors

alimentaris i de diferents marques comerciáis. No obstant aixó, en tots aquests darrers

anys s'ha dut a terme control de diferents productes d'algun deis fabricants que esmenteu,

com ara: El Corte Inglés, Hacendado/Mercadona, Knorr/UnileverEspaña, Hipercor, Dia,

Consum. Així mateix, per aquest any ¡ dintre de la nostra programació tindrem en compte

les marques deis fabricants que feu referencia en el vostre escrit en una previsió de presa

de mostres reglamentaria de 50 nous productes.

Tot agra¡nJL¿in cop mes la vostra col-laborado, us saludo ben cordialment.
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