
256

Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet Élelmiszer Minõségügyi Információs Centrum hírei

1536 Budapest, Pf.: 393. KÉKI-ÉLMINFO Tel: 1565082 / Fax: 2741005

Hírek a külföldi élelmiszer-minõségszabályozás eseményeirõl

59/94 GATT - 108 ország képviselõi tették le a voksot a világkeres-
kedelem korlátainak lebontása mellett

Az Egyesült Államok, az Európai Bizottság és még több mint száz ország
képviselõi látták el kézjegyükkel 1994. április 15-én Marokkóban azt a
történelmi jelentõségû okmányt, melynek célja a javak és a szolgáltatások
világméretû kereskedelmét akadályozó vám- és egyéb korlátok lebontása,
továbbá – a jövõ évtõl kezdõdõen – egy új Világkereskedelmi Szervezet
(WTO) létrehozása az Általános Kereskedelmi és Vámtarifa Egyezmény
(GATT) helyett. A megállapodás aláírásával hivatalosan is befejezést nyert
az Uruguay-i Kerekasztalnak nevezett multilaterális kereskedelmi
tárgyalás-sorozat, amely 1986 szeptemberétõl 1993 végéig tartott. Az új,
durván 22.000 oldalra terjedõ megállapodástól azt várják, hogy stabilabb,
kiegyensúlyozottabb és kiszámíthatóbb feltételeket teremt egy nyitott
piacokon és tisztességes versenyszabályokon alapuló nemzetközi
kereskedelem számára. A közgazdászok elõrejelzései szerint 1995-tõl, az
egyezmény hatályba lépésétõl kezdõdõen – az egész világgazdaságra
vetítve – évente mintegy 2-300 milliárd dollár többletbevételre lehet
számítani, ami – más szavakkal – a Világ Bruttó Termelés (GDP) több mint
1%-os növekedésének felel meg. A GATT Titkársága által kiadott
tanulmány szerzõi úgy vélik, hogy 2005-re az éves nyereség szintje 235
milliárd dollár körül fog stabilizálódni. Mindezek a gazdasági elõnyök a
globális vámtarifák mintegy 40%-os átlagos csökkenésének, illetve az így
elõálló új világgazdasági helyzet stabilizálódásának tulajdoníthatók majd.
A most aláírt egyezmény rendelkezései igen széles körre terjednek ki,
úgymint: a mezõgazdaság és a szolgáltatási szféra (e két szektorra eddig
még soha nem dolgoztak ki világkereskedelmi jellegû elõírásokat!),
textíliák és ruházat, szubvenciók, antidömping, garanciák, a
kereskedelemmel kapcsolatos beruházások, valamint a vitás kérdések
kezelése. Az Uruguay-i Kerekasztal kereskedelmi tárgyalásain résztvevõ
124 ország és az Európai Közösség automatikusan tagja lesz az új
Világkereskedelmi Szervezetnek. 21 további ország – köztük Oroszország
és Kína – kérte felvételét a WTO-ba, amelynek hatásköre és felelõssége
megegyezik a Nemzetközi Valuta Alapéval és a Világbankéval. 1994.
április 15-én egyébként a következõ 5, az Uruguay-i Kerekasztal
kereskedelmi megbeszélésein egyeztetett dokumentumot írhatták alá a
résztvevõk: 1) Az Uruguay-i Kerekasztal Multilaterális Kereskedelmi
Tárgyalásai eredményeit rögzítõ Végsõ Határozat, 2) A Világkereskedelmi
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Szervezet Alapító Egyezménye, 3) Megállapodás a kormányszintû
felvásárlásokról, 4) Nemzetközi Tejgazdasági Megállapodás, és 5)
Nemzetközi Marhahús Egyezmény. (World Food Regulation Review, 1994.
május, 5-6. old.)

60/94 EU - Nyelvhasználat az élelmiszerek jelölésében

1993 végén az Európai Bizottság – az ún. Peeters-ügy kapcsán (OJ No C
345, December 23, 1993, p.3.) – értelmezõ kommünikét fogadott el az
élelmiszerek Európai Unión belüli forgalmazásával összefüggõ
nyelvhasználatról. A kommünikében a Bizottság rendkívül figyelemre
méltó megkülönböztetést tesz "a könnyen érthetõ nyelv, valamint a
könnyen érthetõ szavak és kifejezések" között. Ez a megállapítás két
különféle jelölés együttes meglétét tételezi fel: egyrészt az értékesítõ
tagállam hivatalos nyelvén, másrészt az egyéb nyelvekbõl átvett,
"könnyen érthetõ" kifejezésekbõl alkotott nyelven írt jelölések
használatát törvényesíti a címkézésben. Így például "könnyen
érthetõnek" minõsülnek azok a kifejezések, amelyek:

a) a fogyasztók számára általánosan ismertek;
b) lefordíthatatlanok az értékesítõ tagállam hivatalos nyelvére, illetve

nincsen ott megfelelõjük;
c) a leírás hasonlóságának köszönhetõen megérthetõk.

Mindamellett nem felejthetõ el a több nyelven történõ jelölés sem,
amelynél a következõ követelményeket kell szem elõtt tartani:

a) a kötelezõen feltüntetésre kerülõ információnak minden nyelven
szóról szóra azonosnak kell lennie;

b) a többnyelvû jelölések nagyobb térigénye pl. a csomagolóanyagon
nem mehet a könnyû olvashatóság rovására;

c) a fogyasztó félrevezetésének még a lehetõsége sem merülhet fel.
Az Európai Unión belül a többnyelvû jelölés látszik a
legalkalmasabbnak arra, hogy a vásárlót megfelelõ információval lássa
el, amellett a termelõk számára is a lehetõ leggazdaságosabb megoldás
abban az esetben, ha több tagállamba, vagy ha olyan országba
exportálnak, ahol több hivatalos nyelv van. A könnyû érthetõség
követelménye azonban mindenkor fönnáll! (A cikkben foglalt
valamennyi megállapítás Luis González Vaqué, az Európai Bizottság
XV. Fõigazgatósága munkatársának magánvéleményét tükrözi.) (World
Food Regulation Review, 1994. május, 16-17. old.)

61/94 London - 1995-ben lépnek érvénybe az új tápérték-jelölési
elõírások

Az élelmiszerek tápértékének jelölésére vonatkozó új szabályokat
terjesztettek 1994. március 28-án az Egyesült Királyság parlamentje elé,
amelyek várhatóan 1995. március 1-én lépnek majd hatályba. Az új
elõírások célja kettõs: egyrészt a fogyasztók jobb tájékoztatása a
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megvásárolni szándékozott élelmiszerek összetételérõl, lehetõvé téve
számukra az okszerû választást; másrészt az egységes rendelkezések
nagy segítséget jelentenek az élelmiszeripar számára is a termékek
címkéjének helyes kialakításához. Az említett új elõírások módosítják az
1984. évi Élelmiszer Jelölési Szabályzatot, és egyben végrehajtják az
EK Tápérték Jelölési Irányelvet (lásd: 90/496/EGK számú Tanácsi
Direktíva). Nem válik ugyan kötelezõvé a tápérték-jelölés, de ahol ezzel
kapcsolatos információt tüntetnek fel, ott feltétlenül az elõírt formát kell
alkalmazni. Kötelezõ a tápérték-jelölés abban az esetben, ha az adott
élelmiszer sajátosságaira vonatkozóan különféle megállapításokat
tesznek (pl. "alacsony zsírtartalmú", "magas rosttartalom"). Az új
szabályok életbe léptetését követõen elõször csak az energia-, a fehérje-,
a szénhidrát- és a zsírtartalmat kell majd feltüntetni. 1995 októberétõl
kezdõdõen azonban már sokkal részletesebb információra lesz szükség,
beleértve a cukor-, a telített zsírsav-, a rost- és a nátrium tartalmat is,
sõt ugyancsak lehetõség nyílik az egyes vitamin- és ásványi anyag
komponensek feltüntetésére. A Mezõgazdasági, Halászati és
Élelmezésügyi Minisztériumtól (MAFF) kapott tájékoztatás szerint az
élelmiszergyártók nagy része – a kormány ösztönzésének megfelelõen –
már magáévá tette az új elõírásokat. Az egységes értelmezés
megkönnyítése érdekében a MAFF irányelveket adott ki a gyártók, a
kiskereskedõk és a fogyasztók részére, amelyek megrendelhetõk. (World
Food Regulation Review, 1994. május, 8. old.)

62/94 Az USDA vitára bocsátja a HACCP-rendszer hús- és
baromfiipari alkalmazását

Az USA Mezõgazdasági Minisztériumának (USDA) egyik vezetõ
tisztviselõje kijelentette, hogy a HACCP-rendszer alkalmazásának
kötelezõvé tételével kapcsolatban nincsenek elõzetesen írásba foglalt
javaslatok, hanem a hús- és baromfiipar képviselõinek széleskörû
közremûködésére számítanak. Patricia Jensen, az USDA ügyvezetõ
titkára 1994. március 30-án egy kerekasztal-konferencián beszélt, ahol a
HACCP-rendszer minden, szövetségi szinten felügyelt vágóhídon és
egyéb hús- és baromfifeldolgozó üzemben való kötelezõ bevezetésérõl
volt szó. A rizikófaktorok elõzetes felmérésére, illetve azok
kiküszöbölésére irányuló HACCP-rendszert mintegy 20 évvel ezelõtt – a
NASÁ-val együttmûködve – a Pillsbury Company fejlesztette ki. Ma már
széles körben alkalmazzák az élelmiszer-feldolgozás területén a
fogyasztó biztonsága érdekében. Mike Espy mezõgazdasági miniszter
igen nagy hangsúlyt fektet a HACCP-rendszer kidolgozására a hús- és
baromfiiparban. Ennek fõ oka, hogy 1993 januárjában, mikor átvette
hivatalát, egy E. coli fertõzés 4 gyermek halálát okozta az Egyesült
Államokban. Egyáltalán nem tekinthetõ kielégítõnek tehát a jelenlegi
ellenõrzési gyakorlat, ami fõként az érzékszervi vizsgálatokon (külsõ
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megjelenés, íz, illat) alapul, és nem veszi kellõen figyelembe a
baktériumos szennyezõdést. Az USDA ezért kiemelten kezeli a hús- és
baromfiipar felügyeleti rendszerének HACCP alapon történõ
újjászervezését. A márciusi kerekasztal megbeszélésen 33-an vettek
részt, köztük a tudományos szervezetek, az érdekvédelmi csoportok, a
közegészségügyi hatóságok, a hús- és baromfiipar, valamint a szövetségi
és a helyi kormányok képviselõi. A következõ fontosabb témákat
vitatták meg: a program jóváhagyása, szakképzés és tanúsítás, a
hatékonyság mérése, valamint a HACCP és a mostani felügyeleti
rendszer összefüggése. Kiemelt helyet kapott a HACCP oktatása az
ország valamennyi egyetemén. (World Food Regulation Review, 1994.
május, 12. old.)

63/94 USA - Biztonságosnak találták a genetikailag módosított
paradicsomot

Az Élelmiszer és Gyógyszer Adminisztráció (FDA) szakértõi 1994.
április elején bejelentették, hogy vizsgálataik tanúsága szerint a
genetikailag módosított Flavr Savr paradicsom ugyanolyan biztonságos,
mint a hagyományos fajták. A Flavr Savr paradicsom – ami a zamatát és
érett állapotát hosszabb ideig megõrzi – az elsõ olyan élelmiszer, amely
teljes egészében az FDA a biotechnológiai eljárásokkal elõállított
termékekre vonatkozó új engedélyezése szerint valósul meg. Eszerint
minden genetikai vagy egyéb hasonló manipulációk útján elõállított
élelmiszerre ugyanazok a biztonsági szabványok vonatkoznak, mint a
konvencionális készítményekre. A Flavr Savr paradicsom értékelésére
alkalmazott FDA-módszer azért érdemel különös figyelmet, mivel a
genetikailag módosított élelmiszerekre vonatkozó pontozásos rendszer
most van kialakítás alatt. (World Food Regulation Review, 1994. május,
20-21. old.)

64/94 Az A-vitamin és a β-karotin hatástalannak bizonyult a rákos
megbetegedésekkel szemben

Egy nagy figyelemmel kísért finnországi orvosi kutatóprogram
eredményei azt a meghökkentõ következtetést látszanak alátámasztani,
miszerint az A-vitamin és a β-karotin fokozott fogyasztása sokkal
inkább növeli a rák kockázatát, mintsem csökkentené azt. A tekintélyes
New England Orvosi Közlönyben április 14-én publikált tanulmány
szerint a kutatók nagyobb gyakorisággal találkoztak tüdõrákkal és
szélütéssel azon személyek körében, akik rendszeres kiegészítõként
fogyasztották az A-vitamint és a β-karotint, mint a csak placebót
(közömbös látszatgyógyszert) szedõ kontroll csoportnál. Az USA
Nemzeti Onkológiai Intézete és a Finn Közegészségügyi Intézet által
közösen végzett kutatás az antioxidánsok rákellenes hatásának
kimutatására irányult, különös tekintettel az erõs dohányos férfiak
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tüdõrákos megbetegedéseinek csökkentésére. (World Food Regulation
Review, 1994. május, 9-10. old.)

65/94 Új-Zéland: Megtartotta alakuló ülését az élelmiszeripar új
érdekképviseleti szervezete

Február 23-án Wellingtonban megtartotta elsõ hivatalos ülését az
"Élelmiszeripari Fórum", ahol a termeléstõl és feldolgozástól kezdve a
kiskereskedelmen keresztül egészen a vendéglátóiparig az élelmiszer-
ágazat valamennyi szektora képviseltette magát. A megbeszélések
középpontjában az élelmiszerszabványok Ausztráliával való
harmonizálása állt,  valamint az a kérdés, hogyan befolyásolja ez az új-
zélandi élelmiszeripar fejlõdését. A téma nagy jelentõsége alátámasztja
az "Élelmiszeripari Fórum" azon törekvését, hogy fokozottan vonják be
a közös élelmiszerszabványok kidolgozásába. Megtárgyalták ezen kívül
az élelmiszer törvényhozással, valamint a rendelkezések végrehajtásának
finanszírozásával kapcsolatos kérdéseket is. (World Food Regulation
Review, 1994. május, 8. old.)

66/94 USA - Megkövetelhetõ-e törvényesen a BST-kezelés címkén
való feltüntetése?

Howard B. Dean, Vermont kormányzója április 13-án aláírta azt a
törvényjavaslatot, amely megköveteli a BST növekedési hormonnal való
kezelés feltüntetését azon termékek címkéjén, amelyeket ilyen
hormonnal kezelt tehenektõl származó tej felhasználásával készítettek és
a kiskereskedelem forgalomba hozott. Az aláírást megelõzõ
sajtókonferencián sokan kétségbe vonták a szóbanforgó törvényjavaslat
alkotmányos voltát. (World Food Regulation Review, 1994. május, 22.
old.)

67/94 USA - Bevezetésre kerül az élelmiszerek tápértékének újfajta
jelölése

Az Élelmiszer és Gyógyszer Adminisztráció (FDA) 1994. május 2-án
hatalmas kampányt inditott el az új tápérték-jelölési elõírások
széleskörû megismertetése és népszerûsítése érdekében. Az 1990. évi
Tápérték Jelölési Törvény értelmében minden, május 8-a után elõállított
és az Egyesült Államok területén forgalomba hozott élelmiszert új
címkével kell ellátni. Elõzetes becslések szerint mintegy 300 millió
feldolgozott élelmiszer-készítmény esik az új rendelkezések hatálya alá
és az áruk újracímkézése nem kevesebb, mint 2 milliárd dollár
többletköltséget jelent az élelmiszeripar számára. A közegészségügyi
célokkal indokolt új címke lehetõve teszi, hogy a fogyasztók végre teljes
mértékben tudatában legyenek annak, mit is fogyasztanak. Az új címkén
fel kell tüntetni az adott kiszerelési egység teljes zsír-, telített zsír-,
koleszterin-, nátrium-, teljes szénhidrát- és emészthetõ rosttartalmát
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grammban, illetve milligrammban. Emellett százalékosan jelölni kell az
említett komponensek 2000 kalóriás napi étrendre vetített megoszlási
értékeit is ("napi %"), ami azt mutatja, hogy valamely tápanyag ajánlott
napi szükségletének hány százalékát fedezi az illetõ élelmiszer
elfogyasztása. Ha például a teljes zsírtartalom napi értéke 5% vagy
annál kevesebb, akkor az adott élelmiszer zsírszegénynek minõsül, és a
fogyasztó más forrásból fedezheti napi zsírszükségletének fennmaradó
részét, illetve bátran fogyaszthat zsírban sokkal gazdagabb
élelmiszereket is anélkül, hogy aggódnia kéne a túlzott zsírfogyasztás
miatt. Ha azonban valamely élelmiszer az ajánlott napi zsírfelvétel 50%-
át nyújtja, akkor már a fogyasztónak igen körültekintõen kell
összeállítania egészséges napi étrendjét. A címkén feltüntetésre kerül
továbbá az adott egység teljes kalóriatartalma, illetve – azon belül – a
zsírtartalomból származtatott kalória-mennyiség; a grammban kifejezett
cukor- és fehérjetartalom; valamint az A és a C vitamin, továbbá a
kalcium és a vas százalékos értékei, amelyek ugyancsak az ajánlott napi
fogyasztáshoz viszonyított részarányt fejezik ki. A címke fejrészén
meghatározzák az adott kiszerelési egység méretét, méghozzá nem csak
metrikusan (legtöbbször grammban), hanem hagyományos "háztartási
mértékben" is (pl.  fél csésze, 1 evõkanálnyi, stb.). Feltüntetik továbbá,
hogy egy-egy nagyobb gyûjtõcsomagban – pl. konténerben – hány
kisebb kiszerelési egység található. Amerikai megfigyelõk különös
jelentõséget tulajdonítanak a százalékos napi értékek bevezetésének, ami
mindenki számára elérhetõvé teszi az egészséges táplálkozást. (World
Food Regulation Review, 1994. június, 18-19. oldal)

68/94 USA - Az élelmiszer-biztonsági rendelkezések reformját célzó,
1994. április 26-i törvényjavaslat

A Clinton-adminisztráció egy, már régóta várt törvényjavaslatot
készített elõ a peszticidekkel és az élelmiszer-biztonsággal foglalkozó
elõírások megreformálására, ami lényegét tekintve nem nagyon
különbözik a tavaly õsszel körvonalazott reform-elképzelésektõl. A
törvényjavaslat szigorú, közegészségügyi szempontból megalapozott
szabvány kialakítását sürgeti, az élelmiszerekben található peszticid
maradványok mennyiségének törvényes korlátozására. Ezt a
követelményt Carol Browner, a Környezetvédelmi Hivatal (EPA)
munkatársa az élelmiszer-adalékanyagok küszöbértékeinek
megállapításával azonos horderejûnek nevezte. Az új törvényjavaslatban
visszatükrözõdnek a peszticideket gyártó ipar, valamint a
környezetvédelmi csoportok homlokegyenest ellenkezõ érdekei.
Hajlandóság mutatkozik ugyanis a Delaney Clause hatályon kívül
helyezésére (a Szövetségi Élelmiszer, Gyógyszer és Kozmetikum
Törvénynek ez az a sokat vitatott rendelkezése, amely megtiltja a
rákkeltõ anyagok jelenlétét a feldolgozott élelmiszerekben). Másrészt az
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élelmiszerekben levõ peszticid maradványok törvényes korlátainak
megállapításánál a javaslat figyelmen kívül hagyja a növényvédõszerek
alkalmazásával kapcsolatos közgazdasági megfontolásokat, ami viszont
– az iparral szemben – a környezetvédõk számára adott gesztusként
értékelhetõ. (World Food Regulation Review, 1994. június, 20-22. oldal)

69/94 London - MAFF-jelentés az élelmiszerek felügyeletének kémiai
vonatkozásairól

A Mezõgazdasági, Halászati és Élelmezésügyi Minisztérium (MAFF)
1994. április 19-én közzétette az élelmiszerek kémiai jellemzõinek
felügyeletével foglalkozó operatív csoport éves jelentését. A több
különálló részre osztott dokumentum igen széles területet ölel fel:
természetes mérgezõ anyagok, az élelmiszerek megbízhatósága, étrendi
hatások, szennyezõdések, továbbá peszticid- és állatgyógyászati
szermaradványok. Megtalálható ezen kívül a jelentésben az operatív
csoport egyes teamjei által vezetett ellenõrzési tevékenységek és
kutatási projektek rövid leírása, valamint a fõbb célkitûzések is. Az
élelmiszer-felügyelet gyakorlása révén a MAFF azt kívánja biztosítani,
hogy a vevõk tápláló, hatóságilag ellenõrzött és megbízható
élelmiszereket fogyaszthassanak. Ennek megfelelõen a kémiai
biztonsággal összefüggõ potenciális problémák feltárása és értékelése
elsõsorban mintavétel és elemzés útján történik. Az említett kiadvány
(ára: £11,50) az alábbi címen szerezhetõ be: HMSO Publications Centre,
PO Box 276, London SW8 5DT, tel: 071-873-9090, ISBN 0 11 242970 X
(World Food Regulation Review, 1994. június, 7-8. oldal)

70/94 Hollandia - A miniszter nincs elragadtatva az új Európai
Csomagolási Direktívától

Hans Alders holland környezetvédelmi miniszter csalódottságának adott
hangot amiatt, hogy az Európai Parlament  által május 4-én elfogadott, a
csomagolásról és a csomagolási hulladékokról szóló direktíva nem veszi
figyelembe a hasonló témájú holland elõírások szigorúbb célkitûzéseit.
Az 1991 júniusában elfogadott holland ún. Csomagolási Egyezmény
ugyanis 2000-re a csomagolási hulladék jelentõs csökkentését irányozza
elõ részben újrahasznosítás, részben pedig preventív intézkedések által.
Az ipar bele is egyezett abba, hogy az új csomagolóanyagok
felhasználása 2000-ben ugyanolyan nagyságú, vagy még inkább 10%-kal
kevesebb lesz, mint 1986-ban volt. Alders most rendkívül sajnálatosnak
tartja, hogy az új európai irányelv egyáltalán nem beszél prevencióról,
és az újrahasznosítás arányát is 25-45%-ban határozza meg, szemben a
holland 60%-os elõirányzattal. Julian Carroll, az Európai Csomagolási
és Környezetvédelmi szervezet (EUROPEN) fóigazgatója viszont
rámutatott arra, hogy az új direktíva elsõdleges célja a tagállamok
csomagolással kapcsolatos elõírásainak harmonizálása, mert a belsõ piac
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csak így funkcionálhat megfelelõen. (World Food Regulation Review,
1994. június, 6. oldal)

71/94 London - Új élelmiszeripari kutatási programot finanszíroz a
MAFF

Az élelmiszeripar technológiai bázisának megerõsítésére az Egyesült
Királyság kormánya 194. április 27-én új kutatási programot hirdetett
meg. A Mezõgazdasági, Halászati és Élelmezésügyi Minisztérium
(MAFF) által korábban finanszírozott kutatási program olyan jól
sikerült, hogy az elkövetkezendõ 5 év folyamán további 7 millió font
rendelkezésére bocsátását tervezik. Michael Jack, a MAFF
államminisztere bejelentette, hogy ez az új terv, a „Magas
Feldolgozottságú és Higiénikus Élelmiszerek Elõállításának Programja”
elsõsorban a versenyképességet és a hatékonyságot növelõ modern
technológiák (szenzorok, robotok, automatizálás) alkalmazására irányul.
A konkrét kutatási területek kijelölése magától az ipartól jövõ
kezdeményezések és javaslatok alapján történik majd. A legfõbb
célkitûzések – hatékonyabb feldolgozás, jobb minõség, táplálóbb és
biztonságosabb termékek, kevesebb hulladék, alacsonyabb árak –
elérését az a jó együttmûködés biztosítja, amely az említett évek során
alakult ki a MAFF és az iparág között az 1986-ban indított ún. LINK
program keretében. (World Food Regulation Review, 1994. június, 23.
oldal)

72/94 London - A miniszter asszony elégedett az új higiéniai
elõírásokkal

A Brit Baromfi Szövetség éves közgyûlésén Gillian Shephard
mezõgazdasági miniszter örömmel jelentette be, hogy 1994. május 1-én
hatályba lép az 1976. évi Baromfihús Higiéniai Szabályzatot felváltó új
elõíráscsomag, amely a baromfin kívül a tenyésztett szárnyas vad, valamint
a házinyúl húsára is vonatkozik. Az új rendelkezések bevezetésével sor
kerül a 91/495/EEC, valamint a 92/116/EEC számú Tanácsi Direktívák
bevezetésére is. Új higiéniai és strukturális követelmények lépnek életbe,
és más rendszer szerint végzik a vágás elõtti ellenõrzést is. A független
ellenõrök jelenlegi monopolhelyzetével szemben most elõször nyílik majd
alkalom arra, hogy az un. post-mortem vizsgálatokat a vágóhíd megfelelõen
képzett alkalmazottjai is végrahajthassák. A legfontosabb követelmény az
eddigi felügyeleti rendszer világosabbá, átláthatóbbá tétele anélkül, hogy
az a termékbiztonság és így a közegészségügy rovására menne. (World
Food Regulation Review, 1994. június, 6-7. oldal)

73/94 London - Jelentés a természetes toxinokról

Az "Élelmiszer Felügyeleti Jelentések" címû sorozat 42. számaként a
Mezõgazdasági, Halászati és Élelmezésügyi Minisztérium (MAFF)
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tanulmányt jelentetett meg az élelmiszerekben természetes körülmények
között elõforduló toxikus anyagokról. Még az eddigi, hasonló tárgyú
jelentések kizárólag a mikotoxinokkal foglalkoztak, a mostani
tanulmány három különbözõ területre terjed ki: 1) a különféle kagyló
megbetegedéseket okozó vízi biotoxinok, 2) a pirrolizidin és más
növényi alkaloidák, végül 3) a feldolgozás során keletkezõ etilkarbamát
szennyezõdés. Ez utóbbival kapcsolatban a MAFF hangsúlyozza, hogy
az etilkarbamát a szeszes italok és más élelmiszerek (kenyér, sajt,
joghurt) elõállításának erjesztési fázisában keletkezik. A kiadvány
eredeti címe: "Naturally Occurring Toxicants in Food", Food
Surveillance Paper No. 42, ára: £8.50, megrendelhetõ: HMSO
Publications Centre, PO Box 276, London SW8 5DT (tel: 071-873-909).
(World Food Regulation Review, 1994. június, 7. oldal)

74/94 Élelmiszeripar és jelölés - vannak még megoldandó problémák

Bernard A. de Vet, a WFRR Tanácsadó Testületének tagja, az
UNILEVER Élelmiszer Osztályának külsõ kapcsolatokért felelõs
vezetõje részletes tanulmányban foglalkozik a címkézés-jelölés hármas
funkciójával, úgymint: 1) tájékoztatás a fogyasztó részére, 2) vonzó
megjelenés, és 3) szerves kapcsolat az információ-feldolgozási
rendszerekkel, ami biztosítja az állandó továbbfejlesztés lehetõségét.
Mindez természetesen nem csak a fogyasztó, hanem az élelmiszer-
gyártók szemszögébõl is rendkívüli jelentõséggel bír. A szerzõ szerint
ugyanis "döntõ fontosságú a fogyasztók meghallgatása, és elvárásaik
megértése". Külön figyelmet kell szentelni a félrevezetõ jelölések
elkerülésének, illetve a tápanyagtartalommal és az étrendi hatásokkal
kapcsolatos, helytálló információk maradéktalan feltüntetésének
(konkrét példával alátámasztva). Ami a biotechnológia és a jelölés
kapcsolatát illeti, a fõ feladat az, hogy a közvéleménnyel elfogadtassuk
a genetikai manipulációk szerepét az élelmiszerek elõállításában, azaz a
várható elõnyök hangsúlyozásával kifogni a szelet a vélt vagy valódi
kockázatokat hangoztatók vitorlájából. Ezt nagymértékben elõsegíti,
hogy az Európai Unió újszerû élelmiszerekkel kapcsolatos szabályozása
éppen a biztonság kérdését helyezi elõtérbe. (World Food Regulation
Review, 1994. július, 19-21. oldal)

75/94 EU - Nincs végsõ megállapodás a csomagolási direktíva
vonatkozásában

A Környezetvédelmi Miniszterek Tanácsának június elején
Luxemburgban megtartott értekezletén Belgium – Németországgal,
Dániával és Hollandiával közösen – megakadályozta a javasolt
csomagolási direktívával kapcsolatos egyetértés létrejöttét. Belgium
ugyanis visszautasította az Európai Parlament által az elõterjesztett
irányelv 15. cikkelyéhez tett módosítás elfogadását, amely korlátozta
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volna a közgazdasági eszközök alkalmazásának lehetõségét a direktíva
célkitûzéseinek (pl. újrafelhasználás) elõmozdítása érdekében. Jacques
Santkin belga környezetvédelmi miniszter kijelentette, hogy országa
fenntartja magának a jogot saját környezeti adók kivetésére a
csomagolási hulladékanyagok tekintetében. Ezzel a megállapítással
Belgium és Luxemburg is csatlakozott azokhoz az országokhoz, amelyek
kezdettõl fogva ellenezték az új csomagolási direktívát. A háttérben az a
félelem húzódik meg, hogy a direktíva könnyen alááshatná azt a
törékeny kompromisszumot, amit a Tanácsnak 1993 decemberében a
kereskedelem és a környezetvédõ csoportok között sikerült elérnie.
(World Food Regulation Review, 1994. július, 17-18. oldal)

76/94 USA - A GATT-megállapodás nem megy az élelmiszer-
biztonság rovására

Az Egyesült Államok Kereskedelmi Hivatala által június 9-én kiadott
jelentés hangsúlyozza, hogy az Uruguay-i Kerekasztal Tárgyalásokon
született multilaterális kereskedelmi megállapodás továbbra is lehetõvé
teszi a magasszintû élelmiszer-biztonsági szabványok fenntartását. Az
idézett jelentés, melynek kidolgozásában többek között az Élelmiszer és
Gyógyszer Adminisztráció (FDA), a Környezetvédelmi Hivatal (EPA) és
a Mezõgazdasági Minisztérium (USDA) munkatársai is részt vettek, a
megkötött megállapodással kapcsolatban külön kiemeli a következõket:

— az USA a jövõben sem kényszerül rá arra, hogy alacsonyabb szintû
nemzetközi élelmiszer-biztonsági szabványokat fogadjon el;

— továbbra is lehetõség lesz az olyan élelmiszerek behozatalának
megakadályozására, amelyeket az USA hatóságai nem tartanak
biztonságosnak;

— lehetõvé válik az USA tagállamai számára, hogy akár szigorúbb
élelmiszer-biztonsági szabványokat is kialakíthassanak, mint a
szövetségi kormány.

A szóbanforgó megállapodás, amelyet az Általános Kereskedelmi és
Vámtarifa Egyezmény (GATT) égisze alatt több mint hét éven keresztül
folytatott tárgyalás-sorozat befejezéseként decemberben kötöttek meg, a
nemzetközi kereskedelem szabályozására egy új Világkereskedelmi
Szervezetet hoz létre. A megállapodást április 15-én Marokkóban több
mint száz ország írta alá. (World Food Regulation Review, 1994. július,
9. oldal)

77/94 USA - Egy konkrét bûnügy ráirányítja a figyelmet a
laboratóriumokkal kapcsolatos jogalkalmazás hiányosságaira

Február 25-én egy szövetségi bíróság 5 év börtönbüntetésre ítélte Don
Allen Craven tesztlaboratórium-tulajdonost (Austin, Texas), miután
bûnösnek találtatott a vállalatok számára végzett, a peszticid
maradványokkal kapcsolatos vizsgálati erdmények meghamisításában,
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illetve a nyomozás akadályozásában. A per elõkészítése és lefolytatása
során azonban számos, a jelenlegi jogi szabályozással összefüggõ
problémára derült fény. Így például – habár a szükséges vizsgálatokat
szerzõdés alapján külsõ laboratóriumok végzik a megbízó fizikai
hatáskörén kívül –, mégis, a jelenleg érvényes szövetségi törvények
értelmében végsõ soron a megbízó viseli az anyagi és jogi felelõsséget,
ha az elvégzett tesztvizsgálatok nem felenek meg maradéktalanul a Jó
Laboratóriumi Gyakorlat (GLP) követelményeinek. A GLP alapját
viszont azok a szövetségi jogszabályokban elõírt eljárások képezik,
amelyek szerint tesztvizsgálatokat kell végezni ahhoz, hogy a
Környezetvédelmi Hivatal (EPA) elbírálhassa a peszticid
maradványokkal kapcsolatos követelményeket, illetve az emberi
egészségre és a környezetre vonatkozó általános biztonsági
szempontokat. További jelentõs probléma, hogy a Szövetségi Rovar-,
Gomba- és Rágcsáló-ölõszer Törvény (FIFRA) értelmében a jogi
elõírások elsõ alkalommal történõ megsértése esetén csak a
regisztrálásért folyamodókat, vagy a megbízókat szankcionálják, míg
maguk a laboratóriumok csupán figyelmeztetésben részesülnek. (World
Food Regulation Review, 1994. július, 22-26. oldal)

78/94 USA - Véget ért a genetikailag módosított paradicsom
kálváriája

A Calgene Inc. által genetikai úton elõállított Flavr Savr paradicsom
szövetségi szintû felülvizsgálásának befejeztével az Élelmiszer és
Gyógyszer Adminisztráció (FDA) 1994. május 23-án kiadott hivatalos
jelentése leszögezi: "az új termék ugyanolyan biztonságos, mint bármely
más, hagyományos módon elõállított paradicsom". A jelentéshez
csatolták az FDA-nek a Calgene-hez intézett levelét is, amely
jóváhagyja a Flavr Savr paradicsom kereskedelmi forgalmazását. A
paradicsom genetikai módosítását a Calgene annak idején azért
kezdeményezte, hogy csökkenthetõ legyen a poligalakturonáz szintje (ez
a természetes enzim végzi a sejtfalat alkotó pektin lebontását). Ezáltal
lehetõvé válik, hogy leszedés elõtt a paradicsom tovább érjen a saját
tövén, de ízét is hosszabb ideig megtartja. Figyelemre méltó, hogy az
FDA bejelentésével egyidejûleg elfogadtak egy olyan elõírást, amely a
paradicsomban engedélyezi egy indikátor gén által kódolt enzim
felhasználását. A témával kapcsolatban további információ szerezhetõ be
az alábbi címen: Linda S. Kahl, Center for Food Safety and Applied
Nutrition (HFS-206) FDA, 200 C St. S.W., Washington, D.C. 20204
(World Food Regulation Review, 1994. július, 10. oldal)

79/94 USA - Mi számít "friss" baromfinak?

Az Egyesült Államok Mezõgazdasági Minisztériuma (USDA) a
következõképpen definiálja a friss baromfi-készítményeket: olyan
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termékek, amelyeket 0-40 Fahrenheit hõmérsékleten tartanak. Ezzel
kapcsolatban 1994. június 16-án két képviselõházi albizottság
törvényhozói is bírálták az USDÁ-t, mivel az idézett definíció szerint a
címkén "friss" szóval illethetõk azok a baromfi-készítmények is,
amelyeket mélyfagyasztott állapotban nagy távolságokra szállítottak,
majd értékesítés elõtt felolvasztottak. (World Food Regulation Review,
1994. július, 27. oldal)

80/94 EU - Az Európai Parlament elutasította a Bizottság
bioélelmiszerekkel kapcsolatos tervezetét

1994. április 19-én az Európai Parlament elutasította azt a bizottsági
tervezetet, amely engedélyezte volna a "bioélelmiszer" elnevezés
használatát a címkén, ha egy feldolgozott élelmiszer 70%-nál több
bioélelmiszert tartalmaz. Az elutasítás annál inkább meglepõ, mivel a
Bizottság szakértõi korábban már egyezségre jutottak a Parlament
Mezõgazdasági Bizottságával, azzal a szervvel, amely felügyelte volna a
jelzett élelmiszerek "biocímkéjét" olyan kikötéssel, hogy pontosan
feltüntetésre kerül a bioélelmiszer tényleges százalékos aránya. Mégsem
kell attól tartani, hogy a parlamenti elutasítás perdöntõ hatást gyakorolna
a bioélelmiszerek jelölésével kapcsolatos végsõ szabályozás kialakítására.
A Bizottság szóbanforgó javaslata ugyanis már átment az elõírt
konzultációs fázison, és az Európai Parlamentnek csupán véleményezési
joga van. A végsõ szót az EU Miniszteri Tanácsa mondja majd ki. A
bizottsági javaslat egyébként azáltal módosítaná a bioélelmiszerek
elõállítására és jelölésére vonatkozó, 1991. évi közösségi szabályozást,
hogy a mostani 95% helyett már a legalább 70% bioterméket tartalmazó
élelmiszerek is bioélelmiszereknek minõsülnének, s ez megjelenhetne a
címkéjükön is. Az alkotórészek jegyzéke mellett, attól elkülönítve,
feltüntetnék továbbá a biotermelés módjára utaló jelzéseket. (World Food
Regulation Review, 1994. július, 5-6. oldal)

81/94 EU - Vita az Európai Parlamentben a csomagolóanyag-
direktíváról

A csomagolási hulladékok visszanyerésére vonatkozó, sokat vitatott és
ellentmondásosnak tartott tervezet egy lépéssel közelebb került a
hivatalos elfogadáshoz, miután 1994. május 4-én az Európai
Parlamentben másodszor is zöld utat kapott. A direktíva-tervezet
értelmében az Európai Unió országainak a bevezetést követõ 5 éven
belül a súly szerint számított összes csomagolóanyaguk 50-65%-át kell
visszanyerniük, illetve 25-45%-át ismét visszavezetniük a termelési
folyamatba. (World Food Regulation Review, 1994. június, 16. oldal)

A hírekben közöltek háttéranyagai a megadott számok
alapján a KÉKI-ÉLMINFO-nál megrendelhetõk.

Élelmiszervizsgálati Közlemények, 40, 1994/3


