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Hírek a külföldi élelmiszer-minõségszabályozás eseményeirõl

25/94 Genf - A FAO és a WHO egészségesebb táplálkozásra szólít fel

Az 1993. október 19-26. között megtartott közös tanácskozáson az
Egészségügyi Világszervezet (WHO), illetve az ENSZ Élelmezési és
Mezõgazdasági Szervezete (FAO) elmarasztalta különösen a fejlõdõ
országok kormányait és közegészségügyi hatóságait, mivel nem hívják
fel kellõképpen a lakosság figyelmét a telített zsírsavak fogyasztásának
veszélyeire. A résztvevõk egyetértettek abban is, hogy az élelmiszer-
készítmények jelölése gyakran téves meghatározásokat tüntet fel a zsír-
és olajtartalommal kapcsolatban. Négy kontinens 20 szakértõje közös
jelentésben hívta fel a figyelmet arra, hogy az élelmiszer-gyártóknak
nem csak a reklámpolitikájuk kialakításához van szükségük hatékonyabb
irányelvekre, hanem a zsírok és olajok feldolgozása területén is, különös
tekintettel a telítetlen zsírsavak megfelelõ szintjének megõrzésére. A
közös értekezlet összehívását az tette szükségessé, hogy az utóbbi egy-
két évtizedben számottevõ tudományos eredmények születtek a zsírok és
olajok emberi táplálkozásban betöltött szerepét illetõen, így többek
között sikerült kimutatni a specifikus zsírsavak szerepét számos szív- és
érrendszeri betegség (trombózis, atherosclerosis, magas vérnyomás),
továbbá az emlõ- és a prosztatarák, az elhízás, az epekõ, valamint a
cukorbetegség kialakulásában. A konferencián ajánlásokat fogalmaztak
meg a zsírok és olajok fogyasztásával kapcsolatban, rámutatva a
különféle specifikus zsírsavak jelentõségére az emberi agyvelõ, illetve
az értelmi és a vizuális képességek kifejlõdésében. A jelentés sejtetni
engedi azt is, hogy a zsírsavak minden bizonnyal szerepet játszanak az
immunrendszer funkcióiban, a gyermekek növekedésében és az agyvelõ
fejlõdésében. Emellett a zsírban oldható antioxidánsok (pl.
karotinoidok) és az E-vitamin védelmet nyújthat a szervezetben az
anyagcserefolyamatok során keletkezõ mérgezõ anyagok ellen. A napi
energia szükséglet legalább 15-20%-át a zsíroknak kellene fedezniük, de
ez a fejlõdõ országokban egyáltalán nem jellemzõ. A jelentés arra
ösztönzi az érdekelteket, hogy lehetõség szerint folyékony olajokat és
lágy zsírokat fogyasszanak, de kerülni kell az állati zsírok nagy
mennyiségben történõ felhasználását élelmezési célra. Az A-vitaminban
hiányos területeken a vörös pálmaolaj fogyasztása ajánlott. A témával
kapcsolatban további információ kérhetõ az alábbi címen: Dr. Ratko
Buzina, WHO Táplálkozási Részleg, Genf, telefon: 41-22 791-3316, fax:
41-22 791-0746. (World Food Regulation Review, 1994. február, 10.
old.)
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26/94 Ausztrália - Javaslat-tervezet az Élelmiszer Szabványkódex
módosítására

A Nemzeti Élelmiszer Hatóság (NFA) kiadta a már régóta várt
javaslattervezetet az Élelmiszer Szabványkódex módosítására annak
érdekében, hogy beépítésre kerüljön az "A16-Feldolgozási
segédanyagok" címû szabvány. Élelmiszeripari berkekben az a
meggyõzõdés alakult ki, hogy a technológiai segédanyagok
alkalmazásának szabályozása széleskörû hatást gyakorol majd általában
véve az élelmezésre, de arra nézve is, hogyan lehet a jelölés területén
különbséget tenni a feldolgozási (technológiai) segédanyagok, illetve az
élelmiszeradalékok között. (World Food Regulation Review, 1994.
február, 4.

27/94 A Parlament elhalasztja a szavazást az ízesítõszerekrõl

Az Európai Parlament 1994. január 19-én megállapodott abban, hogy
elhalasztja a tervezett szavazást az Európai Bizottság azon javaslatáról,
amely EU-eljárást határoz meg az élelmiszerekben felhasznált
ízesítõszerekkel kapcsolatban. A képviselõk ellenzik a törvényhozási
folyamat jóváhagyására elõirányzott eljárásokat, mivel a javaslat ún.
"jelentés nélküli szabályzat" formájában került elõterjesztésre, amely
nem biztosít a Parlament számára lehetõséget a teljes plenáris ülésen
való megvitatásra. A képviselõk ezért egyhangúan úgy foglaltak állást,
hogy a javaslatot — ellenvetéseikkel egyetemben — visszaküldik a
Parlament Közegészségügyi, Környezet- és Fogyasztóvédelmi
Bizottságához. A szóbanforgó javaslat egyébként általános, európai
szintû kritériumokat állapít meg az ízesítõszerek élelmiszerekben való
felhasználására vonatkozóan. Az Élelmiszertudományi Bizottság által
kidolgozott általános kritériumokra és szakértõi véleményekre
támaszkodva a Bizottság végsõ soron a jóváhagyott ízesítõszerek EU-
jegyzékének összeállítását tervezi. (World Food Regulation Review,
1994. február, 5-6. old.)

28/94 Különmelléklet: peszticidek és élelmezés biztonság az USÁ-
ban

Az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatalának (EPA)
tisztségviselõi elmondották, hogy az ezévi peszticid program
szempontjából az élelmezés biztonsággal kapcsolatos reform feltétlen
elsõbbséget élvez. A reformcsomag — amelyet a Clinton-adminisztráció
1993. szeptember 21-én hozott nyilvánosságra — igyekszik feloldani a
Szövetségi Élelmiszer, Gyógyszer és Kozmetikum Törvény (FFDCA),
valamint a Szövetségi Rovar-, Gomba- és Rágcsálóirtó-szer Törvény
(FIFRA) közötti nyilvánvaló ellentmondásokat. A reform két vitatható
változtatást javasol, amelyek megpróbálják közös nevezõre hozni
egyfelõl az ipar, másfelõl pedig a környezetvédõk érdekeit. Így például
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javasolják az ún. Delaney Clause (az FFDCA azon záradéka, amely
megtiltja a rákkeltõ anyagok jelenlétét a feldolgozott élelmiszerekben)
hatályon kívül helyezését, de mindenképpen korlátozni kívánják a
peszticidmaradványok mennyiségét az élelmiszerekben. Az említett
reformcsomag várhatóan 1994. tavaszán jelenik meg törvényhozási
javaslat formájában.

29/94 A német tisztviselõk elutasítják a csomagolási hulladékok
felhasználására irányuló kompromisszumos javaslatot

A Német Környezetvédelmi Minisztérium arra számít, hogy az Európai
Parlament nem hagyja jóvá az EU környezetvédelmi minisztereknek az
egyre növekvõ csomagolóanyag-hulladékok kezelésével kapcsolatban
kialakított kompromisszumát. Az ügy elõzménye, hogy a hulladékok
újrafelhasználását szabályzó, rendkívül ambíciózus német elõírások
következtében más tagállamokat "szemét dömping" fenyeget. Az Európai
Unió vezetése éppen ezért az egyes nemzeti hulladék kezelési politikák
harmonizálására törekszik. A Maastrichti Szerzõdés értelmében a végsõ
szót a Parlamentnek kell kimondania, amely azonban — hírek szerint —
egyelõre szintén vonakodik a kompromisszum ratifikálásától. (World
Food Regulation Review, 1994. február, 7. old.)

30/94 Japán felajánlotta mezõgazdasági piacai megnyitását

A december végén kiadott kormányközlemény szerint — az Általános
Kereskedelmi és Vámtarifa Egyezmény (GATT) felé tett legutóbbi
ajánlatot követõen — Japán nem csak a rizs, hanem mintegy húszféle
más termék elõtt is megnyitja mezõgazdasági piacait. Ez a fejlemény
elõsegítheti a Japánba irányuló amerikai export növekedését is. Az 1995.
áprilisában kezdõdõ új pénzügyi évben Japán a rizs behozatali kvótát az
éves fogyasztás 4%-ában, azaz 379 ezer tonnában szándékozik
megállapítani. (World Food Regulation Review, 1994. február, 6-7. old.)

31/94 UK - MAFF folytatja a szükségtelen korlátozások feloldását

Gillian Shephard mezõgazdasági, halászati és élelmezésügyi miniszter
elkötelezte magát a mezõgazdasági és élelmiszer ágazat szükségtelen
terheinek további enyhítése mellett. A miniszter asszony elmondotta,
hogy a MAFF olyan új szemlélet kialakítására törekszik, amely érzékeny
az ágazat szükségletei iránt, és csak végsõ eszközként folyamodik a
szabályozáshoz. A minisztérium alá tartozó összes területet
megvizsgálják abból a szempontból, hogy van-e mód a jogi terhek
enyhítésére. A jövõben a MAFF szabványokat kíván kialakítani
elsõsorban ott, ahol a közegészségügy és népjólét, az állategészségügy
szempontjai, illetve az adófizetõk pénzének megkímélése indokolja.
(World Food Regulation Review, 1994. február, 11-12. old.)
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32/94 USA - Az élelmiszer-kiegészítõk új szabályozása

Az Élelmiszer és Gyógyszer Adminisztráció (FDA) bejelentette, hogy az
1993. december 29-én nyilvánosságra hozott szabályozás biztosítja az
étrendi hatású kiegészítõ anyagok "igazságos és tudományosan
helytálló" jelölését. A júniusban életbe lépõ új elõírások elsõsorban arra
irányulnak, hogy az étrendi kiegészítõk címkéjén megjelenjék ugyanaz
az alapvetõ, tápértékkel kapcsolatos információ, ami általában
valamennyi hagyományos élelmiszer címkéjén feltüntetésre kerül. Az új
elõírások szerint ugyanaz a szabvány vonatkozik az élelmiszer-
kiegészítõk egészségügyi jellegû információinak feltüntetésére, mint a
többi élelmiszer esetében. Az élelmiszer-kiegészítõk fogyasztók által
történõ hozzáférhetõségét az új rendelkezések nem befolyásolják.
(World Food Regulation Review, 1994. február, 13. old.)

33/94 Hollandia - A kormány új agro-környezeti címke bevezetését
tervezi

A holland kormány azt fontolgatja, hogy a környezetbarát (ökológiai)
módon elõállított mezõgazdasági termények már meglevõ ún. ECO-
címkéje mellett — az integrált kultúrákból származó termékekre —
bevezet egy újfajta, agro-környezeti címkét. A hírt a Mezõgazdasági és
Környezeti Központ (CLM) egyik szakértõje közölte. Az integrált
mezõgazdaság kialakítása — amely a hagyományoshoz képest jóval
kevesebb növényvédõszert és mûtrágyát használ — a holland kormány
1990-es Termékvédelmi Programjával vette kezdetét. (World Food
Regulation Review, 1994. február, 8-9. old.)

34/94 USA - Mit tartogat az élelmiszeripar számára az 1994-es
esztendõ?

Az Élelmiszer Feldolgozók Országos Szövetségének (NFPA)
elõrejelzése szerint 1994-ben az élelmezés területén elsõsorban a
következõ irányzatok erõsödésére lehet számítani:

— növekvõ kereslet az "áttetszõ" készítmények, pl. a tiszta italok, a
zselatinok és a mártások iránt;

— az élelmiszer biztonsági rendszerek magas technológiai szintre
való emelése a kórokozók elleni hatékonyabb küzdelem jegyében;

— olyan sokféle konyhai célra felhasználható élelmiszer
készítmények elõállítása, amelyek két vagy még több országból
származó alkotórészek, illetve receptek kombinációjából állnak,
így hozva létre az ízek és a struktúrák új kreációját;

— május 8-tól új tápérték jelölési elõírások vonatkoznak minden
csomagolt élelmiszerre.

A több mint 500 feldolgozott és csomagolt élelmiszert, italt és
gyümölcslevet elõállító vállalatot reprezentáló NFPA a fenti
elõrejelzéseket tudományosan megalapozottnak tartja, mivel számos
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szakértõ, politikus és kereskedõ véleményét vették figyelembe. (World
Food Regulation Review, 1994. február, 16. old.)

35/94 London - Az Egészségügyi Minisztérium közleménye az
élelmiszer-higiéniáról szóló direktíva kapcsán

Az Egyesült Királyság Egészségügyi Minisztériuma most elõször
jelentette meg azt a kommünikét, melynek feladata az érdekeltek
folyamatos tájékoztatása az élelmiszerek higiéniájára vonatkozó
93/43/EEC számú direktívával kapcsolatban, különös tekintettel annak
hazai végrehajtására. Ez az irányelv olyan általános jellegû higiéniai
alapelveket és feltételeket fogalmaz meg, amelyek - a mezõgazdasági
termelés kivételével - az egész élelmiszerláncra kiterjednek. Várható
tehát, hogy a tagállamokban legkésõbb 1995 végéig esedékes honosítás
alapjaiban átalakítja a jelenleg érvényes élelmiszer-higiéniai
törvényhozást. Az Egészségügyi Minisztérium 1993. augusztus 13-án
konzultációs körlevélben kérte az érdekeltek véleményét a honosítás
javasolt idõrendjérõl, kiemelve a minél gyorsabb lebonyolítás
szükségességét. A kapott visszajelzések azonban arra utalnak, hogy a
felmerülõ problémák leküzdéséhez hosszabb idõre lesz szükség. A most
megjelent kommüniké kérdés-felelet formájában igyekszik részletesebb
tájékoztatást adni a direktívában foglaltakról. Hangsúlyozza többek
között az új irányelvnek a kockázati tényezõk felderítésére és azok
kiemelt kezelésére összpontosító erõfeszítéseit, a termelõk és a
feldolgozók új higiéniai elkötelezettségét, valamint az oktatás-
szakképzés elsõrendû fontosságát. (World Food Regulation Review,
1994. március, 15. old.)

36/94 London - Kismértékben csökkennek a háztartási élelmiszer
vásárlások

Az Országos Élelmiszerfigyelõ Szolgálat által végzett felmérések azt
mutatják, hogy az Egyesült Királyság területén 1993 harmadik
negyedévében az élelmiszerekre fordított háztartási kiadások összege
átlagosan 13,04 £/fõ/hét volt. Ez az érték a megelõzõ negyedévhez
viszonyítva 47 pennyvel (3,5%-kal) alacsonyabb, de 18 pennyvel (1,4%-
kal) több, mint 1992 harmadik negyedévében. Fejenként és hetenként
további 1,61 £-ot költöttek üdítõ- és alkoholtartalmú italok, valamint
cukrászsütemények otthoni fogyasztására. A felmérések eredményei arra
utalnak, hogy a háztartások fogyasztásának szerkezete nem sokat
változott az elmúlt év hasonló idõszakához viszonyítva. Általában véve
változatlan maradt a hús- és hústermékek, a tej, a sajt, a hal, a tojás, a
kenyér és az italok fogyasztása, bár az említett termékek között
megfigyelhetõ bizonyos átcsoportosulás. Míg a zsírok, a zöldségfélék és
a cukor fogyasztása visszaesett, addig a friss gyümölcsök területén némi
növekedés volt tapasztalható. Külön figyelmet érdemel, hogy a
mennyiséget tekintve változatlan tejfogyasztáson belül a teljes tejjel
szemben a félzsíros tej felé tolódik el az arány. (World Food Regulation
Review, 1994. március, 6-7. old.)

Élelmiszervizsgálati Közlemények, 40, 1994/2



150

37/94 OECD-jelentés a genetikailag módosított növények környezeti
hatásairól

A párizsi székhelyû Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet
januárban kiadott jelentése szerint 1986 óta "semmi meglepõt" nem
észleltek a genetikailag módosított és a "hagyományos" növények
egymásra gyakorolt hatását illetõen. A nemzeti biotechnológia-
biztonsági szakértõk által készített OECD-jelentés ugyanakkor
hangsúlyozza, hogy még korai lenne végleges következtetéseket levonni
egyrészt a rendelkezésre álló információk korlátozott jellege, másrészt a
vizsgált környezet szennyezettsége miatt. (World Food Regulation
Review, 1994. március, 5. old.)

38/94 EU - A Parlament elõzetesen jóváhagyta az extrakciós
oldószerekkel kapcsolatos javaslatot

Az Európai Parlament február 9-én megadta az elõzetes jóváhagyást a
tagállamok élelmiszerekben felhasznált extrakciós oldószerekre
vonatkozó jogszabályai harmonizálásáról szóló 88/344 számú Tanácsi
Direktívát módosító bizottsági javaslathoz. A módosítás többek között
rendezi a ciklohexán státuszát, amelyet az Európai Unió
Élelmiszertudományi Bizottsága 1981-ben csupán feltételesen
engedélyezett. A jövõben a ciklohexán jóváhagyott oldószernek minõsül,
1 mg/kg maximális maradvány értékkel. (World Food Regulation
Review, 1994. március, 4. old.)

39/94 Washington - USDA-tervek a hús ellenõrzési rendszer javítására

Patricia Jensen, az Egyesült Államok Mezõgazdasági Minisztériumának
(USDA) marketing szolgáltatásokban illetékes ügyvezetõ titkára február
10-én a Szenátus "Agrárkutatások és Általános Törvényhozás"
elnevezésû albizottsága elõtt körvonalazott egy stratégiai tervet, amely a
szövetségi hús ellenõrzési rendszer fejlesztésére irányul, és a kórokozók
kiküszöbölésének elõsegítését tûzi ki célul. Várható, hogy az új stratégia
– amely elsõsorban az oktatásra, a mikrobiológiai vizsgálatokra, a
kutatásokra és az alkalmazásra koncentrál – jelentõs mértékben javítja
majd a húskészítmények biztonságosságát. Erre igen nagy szükség van,
hiszen jelenleg évente mintegy 30 millió amerikai betegszik meg a
szennyezett élelmiszerek miatt. A vázolt új stratégia megvalósítására az
USDA eddig már mintegy 70 kezdeményezést tett.  (World Food
Regulation Review, 1994. március, 8. old.)

40/94 EU - Megállapodás az USÁ-val az italok elnevezésének
védelmérõl

Az utolsó akadály is elhárult a Transzatlanti Italmegállapodás útjából
február 8-án, amikor az Európai Unió külügyminisztereinek jóváhagyása
pontot tett az Egyesült Államokkal bizonyos, korlátozott számú
szeszesital védett elnevezésének használatáról folytatott végnélküli vita
után. A 60 napon belül érvénybe lépõ megállapodás lehetõvé teszi az
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USA számára, hogy értékesítés céljából Tennessee whiskyt és
gabonapálinkát (bourbont) exportáljon Európába, ezzel szemben az
Európai Unió exportvédelmet kap a következõ hat italra: ír és skót
whisky, calvados, konyak, armagnac, valamint a Jirez spanyol brandy. A
megállapodás értelmében "a felek elismerik a másik fél által a nemzeti
vagy regionális italok megkülönböztetésére használatos neveket, és
kötelezik magukat, hogy a hazai termelésben nem alkalmazzák a
szóbanforgó elnevezéseket" (World Food Regulation Review, 1994.
március, 4. old.)

41/94 London - Deregulációs javaslatok az EU Élelmiszerhigiéniai
Irányelv alkalmazása kapcsán

Cumberlege bárónõ, az Egészségügyi Minisztérium parlamenti titkára
február 21-én deregulációs javaslatokat terjesztett elõ az Európai Unió
Élelmiszerhigiéniai Irányelvében foglaltak honosítására. A javaslatok a
Mezõgazdasági, Halászati és Élelmezésügyi Minisztériummal (MAFF),
valamint a megfelelõ skóciai és wales-i hivatalokkal folytatott
konzultációk során kristályosodtak ki. Az Egyesült Királyság korábban
nagy szerepet vállalt az Élelmiszerhigiéniai Irányelv
megszövegezésében, amely alapvetõen megváltoztatja a vonatkozó
közösségi törvényhozás szemléletét. Így a jövõben nagyobb hangsúly
esik a rizikófaktorokkal kapcsolatos követelményekre és szankciókra.
Cumberlege bárónõ szerint az új javaslatok nagymértékben elõsegítik a
deregulációt az élelmiszerhigiéniával kapcsolatos jogszabályok
vonatkozásában, részben helyettesítve és egyszerûsítve az immár több
mint húsz éve érvényben levõ élelmiszerhigiéniai elõírásokat. (World
Food Regulation Review, 1994. március, 5-6. old.)

42/94 London - A kormány biztonságosnak nyilvánította az új
sörélesztõt

Az Egyesült Királyság kormánya elfogadta az Újszerû Élelmiszerek és
Eljárások Tanácsadó Bizottságának (ACNFP) álláspontját, miszerint az
új, genetikai technológia segítségével kifejlesztett sörélesztõ-törzs
biztonságosan alkalmazható. Bár az összehasonlító vizsgálatok arra
utalnak, hogy a hagyományos sörélesztõhöz viszonyítva az új
élesztõtörzs jóval kisebb változásokat indukál, sok reményt fûznek a sör
habzóképességének javítása terén felmutatható eredményekhez, továbbá
a sörgyártás folyamatának egyszerûbbé tételéhez és a kapcsolódó
költségmegtakarításhoz is. Mindezeket a hatásokat az új élesztõ azáltal
hozza létre, hogy a keményítõ bontására alkalmas enzimet termel,
fölöslegessé téve ezáltal a szóbanforgó enzim fermentációs szakaszban
történõ hozzáadását. Ez a tulajdonság elméletileg a természetes
sörélesztõk párosítása útján is kialakítható, ám az így kapott sör ízetlen.
A genetikai módosítás azonban lehetõvé tette a szükséges változtatások
korlátozott mértékû végrehajtását, ugyanakkor azt is sikerült megoldani,
hogy az új törzs kizárólag olyan géneket tartalmazzon, amelyek a
Saccharomyces  cerevisiae  természetes sörélesztõben megtalálhatók. Az
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új törzs használatával kapcsolatban nincs szükség semmilyen speciális
jelölési elõírásra. (World Food Regulation Review, 1994. március, 6.
old.)

43/94 Észrevételek az újszerû élelmiszerekrõl, illetve azok
összetevõirõl szóló EU bizottsági javaslattal kapcsolatban

A Bizottság újszerû élelmiszerekrõl és azok összetevõirõl szóló
módosított javaslata 1994. január 19-én jelent meg az Official Journal
C/16. számában. Az 1992. július 29-i, egy Tanácsi Rendelet
kidolgozására tett eredeti javaslata módosításakor a Bizottság
figyelembe vette az Európai Parlament, valamint a Gazdasági és
Szociális Bizottság véleményét.
Az élelmiszerek, illetve az élelmiszer-összetevõk újszerûségét a tervezet
kétféleképpen közelíti meg: egyrészt a fogyasztás ("olyan élelmiszerek,
amelyeket eddig általában nem használtak emberi fogyasztásra"), másrészt
pedig az új, az összetételben, a tápértékben, illetve az alkalmazási
lehetõségekben gyökeres változást eredményezõ termelési eljárások
oldaláról. Ha egy élelmiszer genetikailag módosított szervezeteket (GMOs)
tartalmaz, vagy azokból épül fel, akkor feltétlenül a tervezet hatálya alá
esik. A rendelet ezen túlmenõen kiterjed a módosított elsõdleges
molekuláris struktúrával és az egy-sejt fehérjékkel rendelkezõ, valamint az
újszerû módszerek felhasználásával elõállított bizonyos élelmiszerekre és
élelmiszer-összetevõkre is. Az Európai Parlament véleményével ellentétben
viszont nem vonatkozik a módosított javaslat az élelmiszer-adalékokra, az
ízesítõszerekre, az extrakciós oldószerekre és a besugárzott élelmiszerekre
olyan meggondolás alapján, hogy az azokkal kapcsolatos direktívák jól
lefedik az adott területet.
A rendelet 3. cikkelye szigorúan megállapítja, hogy kizárólag azok az
újszerû élelmiszerek forgalmazhatók az Európai Unió piacain, amelyek
biztonságosan fogyaszthatók, nem vezetik félre a vásárlót, és táplálkozás-
élettani szempontból nem károsak. A kritériumoknak való megfelelést a
tagállamok illetékes testületeinek bevonásával vizsgálják. Annak
biztosítása érdekében, hogy az újszerû élelmiszerekben felhasznált
genetikailag módosított szervezetek ne jelenthessenek veszélyt az emberi
szervezetre és a környezetre, az 5. cikkely – hivatkozva a 90/220/EEc
számú direktívára – a forgalomba hozatal engedélyezéséhez az alábbi
kiegészítõ információ közlését írja elõ:
— az illetékes hatóság írásos hozzájárulása az adott GMOs kutatás-

fejlesztési célokra történõ felhsználásához,
— esetleges közegészségügyi és környezetvédelmi kockázat,
— a teljes mûszaki-technikai dokumentáció a fenti direktíva I. és II.

melléklete szerint,
— a kapcsolódó kutatások eredményei.
A Bizottság módosított javaslata számos problémát vet fel. Sokan irreálisan
rövidnek tartják az értékelési és ellenõrzési eljárás lebonyolítására
biztosított idõt. Bonyolulttá teszi a folyamatot a tagállamok számos
intézményének bevonása, melyek közül egyesek tevõlegesen is részt
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vesznek az engedélyezési eljárásban, míg mások csupán szaktanácsadási
joggal rendelkeznek. Az élelmiszer-adalékok kivonása a rendelet hatálya
alól feltételezi a 88/107/EEC számú, a Tagállamok élelmiszerekben történõ
felhasználásra engedélyezett adalékokkal kapcsolatos jogszabályai
harmonizálásáról szóló tanácsi direktívával való összhangot. Ez a direktíva
azonban nem tartalmaz olyan értékelési kritériumokat, amelyek kellõ
mértékben figyelembe vehetnék az új technológiák felhasználását, s ezáltal
nincs biztosítva, hogy az új eljárások segítségével elõállított adalékok
megfeleljenek bizonyos olyan "alapvetõ követelményeknek", amelyekre
pedig a tervezet hivatkozik. Ez a feltétel csak akkor teljesül, ha a
szóbanforgó új adalék genetikailag módosított szervezeteket tartalmaz
(lásd: 90/220/EEC sz. direktíva). Mindez oda vezethet, hogy a specifikus
eljárások megsokszorozódása átfedéseket és konfliktusokat eredményez
egymással, illetve az egyébként általános érvényû szabályzatokkal. (World
Food Regulation Review, 1994. március, 13-14. old.)

44/94 USA - Új javaslatok a baromfiipari termékek biztonságának
javítására

Az Egyesült Államok Mezõgazdasági Minisztériuma március 9-én új
javaslatokat terjesztett elõ a baromfi ágazat higiéniai ellenõrzésének és
felügyeletének további szigorítása érdekében. Mike Espy mezõgazdasági
miniszter kijelentette: Az USDA prioritásként kezeli a baromfi- és
általában a húsipar ellenõrzését, és a jövõben – a legújabb tudományos
eredmények felhasználásával – tovább kívánják azt finomítani. A
mostani javaslatok fontosabb követelményei a következõk:
— a nyerstermékeken nem lehet semmiféle, ürülékbõl származó

szennyezõdés;
— a baromfihús-feldolgozóknak rendszeres mikrobiológiai

tesztvizsgálatokat kell eszközölniük a baktériumos szennyezõdések
felderítése érdekében;

— a termelõk kötelesek elvégezni az Élelmiszer és Gyógyszer
Adminisztráció (FDA) által jóváhagyott öblítéseket és lemosásokat,
hogy csökkenjék a készítmények baktériumos szennyezettsége;

— a jelenlegi gyakorlattal szemben nem csak a belsõ szervek
eltávolítása elõtt, hanem azt követõen is állatorvosi ellenõrzést kell
végezni;

— amennyiben a bélsár okozta szennyezõdés hatékonyan eltávolítható,
elegendõ lehet a lemosás is, amit azonban – a feldolgozás egyes
fázisaihoz hasonlóan – ismételt ellenõrzésnek kell követnie.

A Nemzeti Broiler Tanács úgy nyilatkozott, hogy a fenti javaslatok
gondos áttanulmányozásához és véleményezéséhez idõre van szüksége.
(World Food Regulation Review, 1994. április, 11. old.)

45/94 EU - Fókuszban az adalékok, a színezékek és az édesítõszerek

Március 9-én az Európai Parlament másodszor is jóváhagyását adta az
Európai Unió Bizottságának az édesítõszerek, a színezékek és az
adalékanyagok élelmiszerekben történõ felhasználását szabályozó
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javaslataira. A széles politikai palettát reprezentáló képviselõk
megelégedettségüknek adtak hangot az új törvényjavaslatok
tekintetében, melyek fõ célja a fogyasztói biztonság garantálása és a
megfelelõ élelmiszer-választék fenntartása. A Parlament minden
változtatás nélkül jóváhagyta a tagállamok élelmiszer-adalékokra
vonatkozó elõírásai harmonizálásáról szóló, 89/107/EEC számú
direktívát módosító bizottsági javaslatot, amely bizonyos adalékanyagok
vonatkozásában megkötéseket és szigorításokat is tartalmaz. Az Európai
Parlament ugyancsak jóváhagyta a tagállamoknak a színezékek
élelmiszerekben történõ alkalmazására vonatkozó elõírásait harmonizáló
bizottsági direktíva tervezetet, amely kilátásba helyezi az
Élelmiszertudományi Bizottság (SCF) által biztonságosnak ítélt és
jegyzékbe foglalt színezékekkel készített élelmiszerek szabad
forgalmazhatóságát a Közösség egész területén. Végezetül elfogadta a
Parlament az édesítõszerek élelmiszerekben történõ alkalmazásának
harmonizált elõírásait tartalmazó bizottsági direktíva-tervezetet is. A
miniszterek közös álláspontját figyelembe véve a Parlament olyan irányú
módosítást eszközölt, amely nem tiltaná meg az édesítõszerek vitamin-
és diétás készítményekben történõ felhasználását. Az EU ipari ügyekben
illetékes vezetõje, Martin Bangemann ugyanakkor annak a véleményének
adott hangot, hogy az édesítõszerek vitamin- és diétás készítményekben
való alkalmazását illetõen legkésõbb 1995 elejéig a Bizottságnak egy
külön módosító direktívát kellene kidolgoznia. (World Food Regulation
Review, 1994. április, 17. old.)

46/94 WHO - Nem veszélyes az ivóvíz azbeszt tartalma

Az Ivóvíz-Minõség Irányelvei címû kiadvány 2. kötete – amely
valószínûleg az év vége felé lát napvilágot – felhívja a figyelmet arra,
hogy a kémiai anyagok a igen eltérõ hatást gyakorolhatnak az emberi
egészségre. Az azbeszt vonatkozásában az orvoskísérleti és az
epidemiológiai adatok egyaránt arra utalnak, hogy míg az azbeszt
belélegzése rákkeltõ hatású, addig semmilyen bizonyíték sincs arra,
hogy az ivóvízzel fogyasztott azbeszt bármilyen káros egészségügyi
hatással rendelkezik. Ezáltal nincs szükség az ivóvíz azbeszt tartalmával
kapcsolatos egészségügyi irányérték meghatározására sem. Az
Egészségügyi Világszervezet fenti állásfoglalása alkalmas az azbeszt-
cementbõl készült vízvezetékek kapcsán legutóbb felmerült aggodalmak
eloszlatására. Olyan lehetõség azonban elképzelhetõ – figyelmeztetnek a
WHO szakemberei –, hogy zuhanyozáskor vagy nagymennyiségû csapvíz
elpárologtatásakor azbesztrostok kerülhetnek a levegõbe, amelyek
belélegezve azbesztózist eredményezhetnek vagy különféle rákos
elváltozásokat okozhatnak a tüdõben és a légutakban. Az eddigi
vizsgálatok szerint azonban a levegõbe jutó azbeszt mennyisége
elhanyagolhatóan csekély. Azokon a területeken, ahol azbeszt-cementbõl
készült vízvezetékeket alkalmaznak (így például az USA, Kanada és az
Egyesült Királyság bizonyos régióiban), az ivóvízben találhatók ugyan
azbesztrostok, ám azok mennyisége szignifikánsan nem magasabb, mint
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amit a természetes eróziós folyamatok indokolnak. Mindezek alapján a
WHO a fogyasztó egészségére nézve veszélytelennek tartja az azbeszt-
cementbõl készült vízvezetékeket, de felhívja a figyelmet az ilyen
csöveket elõállító dolgozók fokozott egészségvédelmének
szükségességére. (World Food Regulation Review, 1994. április, 16.
old.)

47/94 Az orosz kormány emeli az importvámokat és illetékeket

A hazai termelõk fokozottabb védelme és az államháztartás bevételeinek
növelése érdekében az orosz kormány általában megduplázza az
importvámokat, és bizonyos behozatali relációkban 100%-ra emeli az
illetékeket. Az importált gabonafélékre, húsra, tejre, vajra, cukorra és
más élelmiszerekre kivetett illetékek a megállapított ár 10-25%-ára
növekednek, ezzel szemben a személygépkocsik és a repülõgépek
importvámja 40-50% lesz. Az Állami Vámbizottság szerint az új adók az
Egyesült Államokból és az Európai Unió országaiból származó
behozatalra vonatkoznak, mivel ezen államok "preferenciális
kereskedelmi rendszert" élveznek Oroszországgal szemben. A többi
országból (Kína, Közel-Kelet) származó import illetékei kétszeresére
emelkednek, míg néhány fejlõdõ ország kedvezményre jogosult. (World
Food Regulation Review, 1994. április, 7-8. old.)

48/94 Az élelmiszer-csomagolás helyzete Európában

A World Food Regulation Review április havi különmelléklete
részletesen áttekinti az élelmiszerek csomagolásával, illetve a
csomagolási hulladékokkal kapcsolatos jogi szabályozás fejlõdésének
fõbb állomásait az Európai Unió szervezetén belül, de külön az egyes
tagállamokban, sõt a kontinens többi, "kívülálló" országában is. A
tanulmány külön figyelmet szentel a csomagolóanyagok visszavételének,
a termékszabványoknak és a környezetvédelmi jellegû adóknak.
Részletesen ismertetésre kerül az 1993. december 15-én a miniszterek
minõsített többsége által elfogadott EU Csomagolási és Csomagolási
Hulladék Direktíva tervezete, amely az egységes megközelítést, s ezáltal
a kereskedelmi akadályok további lebontását hivatott szolgálni.

49/94 EU - Új alapokra kell helyezni az európai táplálkozás-
politikát

Az élelmiszerekkel kapcsolatos egészségügyi kockázatok csökkentése
érdekében új, európai szintû táplálkozási és élelmezési politikára van
szükség – olvasható a strassburgi Európa Tanács által márciusban
készített jelentéstervezetben. Javítani kell a fogyasztó tájékoztatását is,
fõleg a kiegyensúlyozott napi étrend elõnyös hatásait illetõen. A
címkézés-jelölés fejlesztése mellett az élelmiszer-biztonsági normákat
jobban hozzá kellene igazítani az európai népesség szükségleteihez, ezen
kívül – a toxikológiai vizsgálatok alapján – európai szintû, elfogadható
koncentrációs határértékeket kell megállapítani az egyes élelmiszer
összetevõkre. (World Food Regulation Review, 1994. április, 4. old.)
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50/94 OECD - Milyen kihatásai lesznek a mezõgazdaságra az
Uruguay-i Megállapodásnak?

A Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet messzemenõ
prioritást biztosít a GATT Uruguay-i Kerekasztal Megállapodás
mezõgazdaságra gyakorolt hatásai kiértékelésének. Az OECD
Mezõgazdasági Bizottságának március 1-én kiadott nyilatkozata
megállapítja, hogy a reformfolyamat alapját a támogatások és a
protekcionista intézkedések progresszív leépítése képezi. Az OECD a
mindenkor aktuális politika elemzésével, továbbá a jövõbe mutató piaci
vizsgálatokkal és a strukturális irányzatok kidolgozásával kívánja
elõsegíteni ezt a reformfolyamatot. (World Food Regulation Review,
1994. április, 7. old.)

51/94 USA - Az ún. használati díjak az élelmiszeripar
megadóztatását jelentik

Az Élelmiszer és Gyógyszer Adminisztráció (FDA) által az
élelmiszeriparban javasolt "használati díjak" tulajdonképpen iparági
szintû adónak minõsülnek, és magasabb fogyasztói árakat fognak
eredményezni – jelentette ki John Cady, az Élelmiszer-feldolgozók
Nemzeti Szövetségének elnöke a Képviselõház Költségvetési Bizottsága
elõtt. – A "használati díjak" által reprezentált adóban az élelmiszeripar
végsõ soron az FDA által történõ saját szabályozásának és
felügyeletének költségeit fizeti meg. (World Food Regulation Review,
1994. április, 10. old.)

52/94 Új-Zéland: A kormány az élelmiszerszabályozás kereteinek
megreformálására készül

A kormány döntést hozott Új-Zéland élelmiszerszabályozási
keretrendszerének felülvizsgálatáról, a következõ prioritások szem elõtt
tartásával:

a) Az élelmiszerek és a melléktermékek biztonságának javítása 
közegészségügyi, valamint növény- és állategészségügyi 
szempontból egyaránt;

b) Az élelmiszerek piacra jutásának megkönnyítése.

A reformokat indokolja egyrészt, hogy a táplálkozással összefüggõ
megbetegedések évente mintegy 59 millió dollár veszteséget okoznak az
ország gazdaságában. Másrészt – kereskedelmi szempontból vizsgálva a
kérdést – Új-Zéland tengerentúlról származó bevételének több mint fele
a szabályozás hatékonyságától, illetve a nemzetközi követelmények
teljesítését igazoló kormánygaranciák szavahihetõségétõl függ. (World
Food Regulation Review, 1994. április, 6-7. old.)
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53/94 Egyesült Királyság - Felmérés a szív- és érrendszeri
megbetegedésekrõl

Minden idõk legszélesebb körû és legrészletesebb egészségügyi
felmérését végezték Angliában a szívkoszorúér-megbetegedések és a
szívinfarktus kapcsán. Nyilvánvalóvá vált, hogy ezen betegségek
leküzdése nemzeti összefogást igényel. A felmérés tanúsága szerint a
szigetországban tavaly a férfiak mindössze 12, a nõk 11%-a volt mentes
a négy fõ rizikófaktortól: a dohányzástól, a magas vérnyomástól, a vér
magas koleszterin szintjétõl, illetve a fizikai aktivitás hiányától. Az
emberek egészségének javítására kidolgozott 20 jótanács közül 8 az
élelmiszer- és az alkoholfogyasztással kapcsolatos. (World Food
Regulation Review, 1994. április, 8-9. old.)

54/94 GATT - Éves jelentés a nemzetközi húspiacokról

Az Általános Vámtarifa- és Kereskedelmi Egyezménynek a nemzetközi
húspiacokról készített éves jelentése szerint 1993-ban a marhahús
termelése és fogyasztása Európában és Észak-Amerikában egyaránt
csökkent, ezzel szemben az ázsiaiak több marhahúst fogyasztottak. A
világ egészét tekintve az elmúlt évben kb. 1%-kal csökkent a marha- és
borjúhús termelés, ami elsõsorban annak tudható be, hogy az Európai
Unió országai, a volt Szovjetunió, továbbá a kelet-közép-európai
államok kevesebb szarvasmarhát tartanak. (World Food Regulation
Review, 1994. április, 5-6. old.)

55/94 USA - Törvényjavaslat az egészségügyi kockázattal járó
peszticidek kiküszöbölésére

A Henry Waxman képviselõ által március 18-án elõterjesztett
törvényjavaslat 5 éven belül lehetõvé tenné minden karcinogén vagy az
emberi egészségre nézve egyéb kockázatot jelentõ peszticid használatból
való kivonását. Elsõsorban azok a növényvédõszerek tartoznak ide,
amelyeket a Nemzetközi Közös Bizottság perzisztens toxikus
vegyületekként definiált, illetve amelyek a Környezetvédelmi Hivatal
(EPA) meghatározása szerint a szervezetben felhalmozódó, mérgezõ
anyagokat tartalmaznak. (World Food Regulation Review, 1994. április,
10-11. old.)

56/94 EU - Az Európai Parlament elõtt a csomagolási direktíva

Nem valószínû, hogy az Európai Parlament nagyobb változtatásokat
eszközölne a decemberben a Környezetvédelmi Tanács által feltételesen
jóváhagyott csomagolási direktíván. A Parlament Környezeti
Bizottságának március 14-én megtartott fórumán azonban némi vitára
adtak okot a csomagolóanyagok visszanyerésére és újrafeldolgozására
megadott százalékos határértékek, valamint a hulladékok kezelésének
megelõzésére teendõ intézkedések. (World Food Regulation Review,
1994. április, 4-5. old.)
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57/94 USA - Az Acetochlor herbicid regisztrálása feltételekkel

A Környezetvédelmi Hivatal (EPA) – a környezetvédõktõl kapott számos
ellenvetés dacára – beleegyezését adta a feltehetõen rákkeltõ hatású új
gyomirtószer, az Acetochlor regisztrálásához, miután a gyártók
hajlandónak mutatkoztak számos kikötés teljesítésére. Így például a
kukorica gyomirtására felhasználandó Acetochlor automatikus
felfüggesztését vonja maga után, ha a talajvízben található maradványok
mennyisége egy bizonyos szintet meghalad. (World Food Regulation
Review, 1994. április, 13. old.)

58/94 Canberra - Elvi egyetértés a közös ausztrál-új-zélandi
élelmiszerszabványokról

Az új-zélandi kormány elvben egyetért az élelmiszerszabványok közös
ausztrál-új-zélandi rendszerének kidolgozásával, hogy elõsegítse ezzel a
kereskedelmi kapcsolatok fejlõdését a Tasmán térségben. A harmonizált
szabványok mindkét országban fellendíthetik a feldolgozott élelmiszerek
piacát. Az illetékes hatóságok június végéig kaptak határidõt a közös
szabványrendszer funkcionálásának részletes kimunkálására. (World
Food Regulation Review, 1994. április, 7. old.)

A hírekben közöltek háttéranyagai a megadott számok
alapján a KÉKI-ÉLMINFO-nál megrendelhetõk.
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(Nemzetközi Élelmiszer Információs Szolgálat) és a
SilverPlatten által megjelentetett FSTA (Élelmiszer
Tudomány és Technológiai Kivonatok) adatait tartalmazó
CD ROM-al, amely a világ legnevesebb és
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