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Hírek a külföldi élelmiszer-minõségszabályozás eseményeirõl

1/96 Szingapúr – Nemzetközi Konferencia a funkcionális
élelmiszerekrõl

Keleten már õsidõk óta ismert bizonyos növények fogyasztásának
gyógyító hatása, amit a gyakorló orvostudomány mindig is igyekezett
felhasználni. A szélesebb körû kutatómunka azonban még csak a
kezdeteknél tart. Ezen a helyzeten kívánt változtatni az ún. funkcionális
élelmiszerek alkalmazásának perspektíváival foglalkozó elsõ
világméretû konferencia, amely az ILSI (az Élettani Tudományok
Nemzetközi Szervezete) Délkelet-ázsiai Tagozatának védnöksége alatt,
Szingapúrban került megrendezésre. Általában valamennyi élelmiszer
tartalmaz az egészségmegõrzés szempontjából alapvetõ fontosságú
(esszenciális) tápanyagokat, de a funkcionális élelmiszerek hatása több
ennél: olyan fiziológiailag aktív komponensekkel rendelkeznek, amelyek
az optimális egészségi állapot fenntartása mellett betegségek
megelõzésére, sõt gyógyítására is alkalmasak. A fogyasztók, az
élelmiszer- és a gyógyszeripar egyre intenzívebben érdeklõdnek irántuk,
ami nem tekinthetõ merõ véletlenségnek éppen a mi korunkban, amikor
egyre meredekebb ütemben növekednek a kormányok egészségügyi
kiadásai. A funkcionális élelmiszerek fokozott használata természetesen
sok jogi, szabályozási, etikai és orvosi problémát vet fel, ami
szükségessé teszi az egységes megközelítést, valamint a nemzetközileg
elfogadott szabványok kidolgozását. Ehhez próbált segítséget adni a
szingapúri konferencia, amelyen mintegy 50, a világ minden tájáról
érkezett szakember fejtette ki véleményét és ismertette kutatási
eredményeit. (World Food Regulation Review, 1996. január, 17-19.
oldal)

2/96 USA – Alternatív termékeket kell fogyasztani a peszticidekkel
leginkább szennyezett zöldség- és gyümölcsfélék helyett

A Környezetvédelmi munkacsoport (EWG) által a vásárlóközönség
tájékoztatására kiadott útmutató szerint a következõ 12 zöldség- és
gyümölcsféle tartalmazza a legtöbb peszticid-szennyezõdést: szamóca,
zöldpaprika, spenót, cseresznye, õszibarack, a mexikói sárgadinnye,
zeller, alma, kajszibarack, zöldbab, a chilei szõlõ és az uborka. Az EWG
a fenti csökkenõ sorrendet az Élelmiszer és Gyógyszer Adminisztráció
(FDA) vizsgálataira támaszkodva állapította meg. Így például a
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leginkább szennyezett szamócában mintegy harmincféle peszticid
maradványt mutattak ki. Nem elhanyagolható tehát a közegészségügyi
kockázat, amelyet a tanulmány szerzõi – a napi táplálékadag koleszterin-
és zsírtartalmának csökkentését célzó fogyasztói törekvések analógiájára
– alternatív friss termékek révén látnak a legkézenfekvõbb módon
leküzdhetõnek. Itt azonban nem a biotermékekre, hanem a
hagyományosan elõállított zöldség- és gyümölcsfélékre gondolnak,
figyelembe véve a biotermékek egyelõre csak igen korlátozott mértékben
rendelkezésre álló volumenét az Egyesült Államokban. (World Food
Regulation Review, 1996. január, 14-15. oldal)

3/96 Japán – A kiskereskedõknek ezentúl fel kell tüntetniük a
zöldség és a gyümölcs származási helyét

A jelenlegi politika arra ösztönzi a nagybani értékesítõket (pl.
szupermarketek), hogy a zöldségek és gyümölcsök esetében önként
kövessék a jelölési elõírásokat (a név, a származási hely, a mennyiség és
a minõség feltüntetése a címkén). De nem vonatkozik mindez a
kiskereskedelmi egységekre, mivel az eladó és a vásárló személyes
kapcsolata megfelelõ információ-áramlást biztosíthat. Az utóbbi idõben
megnövekedett fogyasztói elvárások azonban arra késztetik a
Mezõgazdasági, Erdészeti és Halászati Minisztériumot (MAFF), hogy
ezentúl szigorúan követelje meg az importált és a hazai zöldség-
gyümölcs származási helyének feltüntetését tekintet nélkül az elárusító
helyek nagyságára. A döntés már november végén megszületett, és az új
követelményt – a Japán Mezõgazdasági Szabványokba beépítve –
fokozatosan terjesztik majd ki az egyes zöldség- és gyümölcsfélékre.
(World Food Regulation Review, 1996. január, 8. oldal)

4/96 Részletes tanulmány az EU-USA kapcsolatok fejlesztési
lehetõségeirõl

Miközben szívósan tartja magát az aggodalom, miszerint az Európai
Unió és az Egyesült Államok kapcsolatai könnyen ingoványos és
feltérképezetlen talajra tévedhetnek, egy most megjelent EU-tanulmány
3 alapvetõ forgatókönyvet dolgozott ki a jövõbeli perspektívák
lehetséges alakulását illetõen:

1. a kapcsolatok leépülése;
2. USA-dominancia – az amerikai érdekek erõszakos elõtérbe helyezése

miatt a kapcsolatok kiegyensúlyozatlanok maradnak;
3. partneri viszony kialakulása, tartós és harmonikus kapcsolatok.

A tanulmány nem tesz konkrét javaslatokat, de felhívja a figyelmet a
jelenlegi tendenciák folytatódásának veszélyeire, nevezetesen arra, hogy
a Kongresszus elszigetelõdési politikája a két fél eltávolodását vonhatja
maga után. Végezetül a tanulmány a hagyományos és az újonnan
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jelentkezõ kihívások (pl. kereskedelem, biztonság, környezetvédelem)
kezelésére különféle stratégiai opciókat vázol fel. (World Food
Regulation Review, 1996. január, 20. oldal)

5/96 Az Egyesült Államok állat- és növényegészségügyi irodát
nyitott Pekingben

Kína egyre növekvõ mennyiségben importál amerikai mezõgazdasági
termékeket, de az USA farmerek már korábban jelezték, hogy nem
hajlandók a végletekig tolerálni az indokolatlan kereskedelmi
korlátozásokat. Az amerikai termelõk jobb érdekérvényesítése céljából
az USA Mezõgazdasági Minisztériuma november végén megnyitotta az
Állat- és Növényegészségügyi Ellenõrzõ Szolgálat (APHIS) pekingi
irodáját. Eddig még nem volt példa rá, hogy Kína valamelyik nyugati
partnere hasonló lépésre szánta volna rá magát, ám az amerikaiak így
akarják kikényszeríteni a nemzetközileg elfogadott kereskedelmi normák
betartását annál is inkább, mivel Kína csatlakozni kíván a Kereskedelmi
Világszervezethez (WTO). Le kell bontani tehát az agrárexport útjában
álló olyan, nem vámjellegû akadályokat, mint például a citrusfélék
behozatalának tilalma mindazon országokból, ahol a mediterrán
gyümölcslégy elõfordul. (World Food Regulation Review, 1996. január,
4-5. oldal)

6/96 London – Új munkacsoport alakult a lakosság táplálkozási
körülményeinek tanulmányozására

Nemrégiben megalakult a Gyógyászati Hatásokat Vizsgáló Bizottság
(COMA) új, Élelmiszerpolitikai Munkacsoportja, amely a következõ
feladatokat tûzte ki maga elé:

– az étrendi és táplálkozási szokásokkal kapcsolatban eddig gyûjtött
adatok kritikus áttekintése, különös figyelemmel a liszthez és a
zsiradékokhoz törvényesen hozzáadott tápanyagokra (vas, kalcium,
thiamin, A és D vitamin, folsav);

– a lakosság megfelelõ élelmiszerekkel való ellátását elõsegítõ
mechanizmusok vizsgálata, beleértve az élelmiszerek tápértékének
és biztonságosságának fokozását;

ajánlások és új munkaprogramok kidolgozása a rendszeres
megfigyelések körének szélesítésére. (World Food Regulation Review,
1996. január, 11. oldal)

7/96 London – Rákkeltõ hatású lehet a karbaril

A laboratóriumi állatkísérletek során nyert egyes adatok arra utalnak,
hogy a karbaril nagy koncentrációban és hosszabb idõ alatt kifejtve
hatását megnöveli a rosszindulatú daganatok kifejlõdésének

Élelmiszervizsgálati Közlemények, 42, 1996/1



60

valószínûségét. A karbarilt kiterjedten alkalmazzák rovarölõszerek és
állatgyógyászati készítmények hatóanyagaként, de bizonyos samponok
és tetvek elleni humán fertõtlenítõszerek aktív komponenseként is
gyakran használják. Az új tudományos eredmények alapján a Peszticid
Tanácsadó Testület (ACP) arra a meggyõzõdésre jutott, hogy valamiképp
gondoskodni kell a karbarilt tartalmazó növényvédõszerek
felhasználóinak védelmérõl. Az élelmiszerekben található karbaril
maradványok mennyisége viszont oly csekély, hogy külön
fogyasztóvédelmi intézkedésekre nincs szükség. (World Food Regulation
Review, 1996. január, 12-13. oldal)

8/96 A közeljövõben nem számíthatunk átfogó EU-USA
szabadkereskedelmi egyezményre

Az Egyesült Államok és az Európai Unió jelenleg nem tervezi, hogy
konzultációkat kezd egy Transzatlanti Szabadkereskedelmi
Megállapodás (TAFTA) elõkészítésérõl, sõt még hosszabb távon sem
foglalkoznak ezzel a gondolattal. Egy felelõs amerikai
kormánytisztviselõ azonban úgy vélekedett, hogy a kétoldalú
kereskedelmi kapcsolatok javítására irányuló folyamatos megbeszélések
hivatottak az Uruguay Forduló szellemében azonosítani és lebontani a
meglevõ akadályokat. Az Atlanti-óceán mindkét oldalán olyan konkrét
javaslatokat tanulmányoznak, mint például a termékek ellenõrzésével és
tanúsításával kapcsolatos megállapodások a kölcsönös elismerésrõl.
Ezekbe a megbeszélésekbe azonban egyelõre nem vonják be a két másik
NAFTA-tagállamot, Kanadát és Mexikót sem.  (World Food Regulation
Review, 1996. január, 6. oldal)

9/96 EU – Parlamenti szavazás az élelmiszerek jelölésérõl

Az Európai Bizottság még 1992 májusában kidolgozott egy direktíva-
javaslatot az élelmiszerek jelölésével, kiszerelésével és reklámozásával
kapcsolatos EU-törvényhozás reformjáról. Az ádáz viták 3 éves idõszakát
követõen most a javaslat végre a Miniszteri Tanács elé kerül. A második
olvasat során nem kaptak megfelelõ többséget az Európai Parlament azon
elképzelései, miszerint az élelmiszerek vagy azok egyes komponensei
genetikai módosítását fel kell tüntetni a címkén. Az euro-képviselõk nem
támogatták azt az indítványt sem, hogy az alkoholos italok címkéjén
sorolják fel az összetevõket, illetve helyezzenek el egészségügyi
figyelmeztetést. Más javaslatok viszont – pl. a gluténtartalom jelölésével,
ill. a termék elnevezésével kapcsolatban – megkapták a szükséges
többséget. (World Food Regulation Review, 1996. január, 6. oldal)
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10/96 London – A deregulációs intézkedések egyszerûsítik az
élelmiszer-törvényhozást

Január 1-én hatályba léptek a mezõgazdasági, halászati és élelmezésügyi
miniszter által korábban kilátásba helyezett deregulációs intézkedések,
amelyek az élelmiszer-törvényhozás egyszerûsítésére és az idejétmúlt,
régi korlátozások kiküszöbölésére irányulnak. Az új intézkedések
megkönnyítik az innovációt, egyszersmind lehetõvé téve a fogyasztók
számára a biztonságos, élvezetes és egészséges étrend összeállítását. Az
élelmiszerek összetételével kapcsolatban például nem kevesebb, mint 18
korábbi rendelkezést töröltek el (közöttük volt még 1944-bõl származó
is!), de jelentõs mértékben egyszerûsítették a megnevezésre és a
jelölésre vonatkozó elõírásokat is. Hét korábbi rendeletet azért
helyeztek hatályon kívül, hogy eleget tehessenek az Európai Unió
színezékekkel, édesítõszerekkel és más élelmiszer-adalékokkal
kapcsolatos követelményeinek. Ugyancsak eltörölték az egyes
enzimkészítményekre vonatkozó, indokolatlan megkötéseket. Ezentúl
nem lesz kötelezõ az alkoholos erõsség feltüntetése az italboltokban és a
szállodák bárjában forgalmazott szeszes italokon, viszont lehetõvé válik
a telítetlen zsírsavak mennyiségének deklarálása a halkészítményeken, a
margarinon, a vajon és a kenhetõ zsírokon. Tim Boswell, a deregulációs
ügyekért felelõs miniszter kijelentette, hogy 1996-ban további
egyszerûsítéseket készülnek bevezetni elsõsorban az élelmiszerek
jelölése terén.  (World Food Regulation Review, 1996. február, 9-10.
oldal)

11/96 EU – A madridi csúcstalálkozón megállapodás született a
pénzügyi és kereskedelmi kulcskérdésekrõl

Több mint 30 állam- és kormányfõ (köztük 12 csatlakozásra váró kelet-
európai ország miniszterelnöke) vett részt az Európai Unió vezetõinek
1995 december közepén Madridban megtartott kétnapos
csúcstalálkozóján. A konferencia – amelyet a résztvevõk sikeres
eseményként könyveltek el – olyan lényegbe vágó kérdésekkel
foglalkozott, mint az Európai Monetáris Unió, a bõvítés, a
munkanélküliség leküzdése, a szervezett bûnözés és kábítószer-
kereskedelem elleni harc, valamint a dél-amerikai MERCOSUR
tagállamokkal folytatott együttmûködés. Ezek a problémák alapvetõ
jelentõséggel bírnak az EU immár 21. század felé mutató fejlõdése
szempontjából. Nagy vitát kavart az EU tervezett kibõvítése: míg
ugyanis Németország képviselõje azt javasolta, hogy a Cseh
Köztársaság, Magyar- és Lengyelország felvételi kérelme kapjon
prioritást a Balti államokkal, Romániával és Bulgáriával szemben, addig
az északiak inkább Észtország, Lettország és Litvánia érdekeiért emeltek
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szót. Végül kompromisszum született, miszerint "minden jelentkezõ
azonos megítélés alá esik". A bõvítés szükségszerûségét általában
mindenki elismeri, de mint John Major brit miniszterelnök mondotta,
ehhez költségvetési reformokra, valamint a Közös Mezõgazdasági
Politika (CAP) jelentõs átalakítására lesz szükség. (World Food
Regulation Review, 1996. február, 19. oldal)

12/96 Közös Ausztrál–Új-zélandi Élelmiszer Hatóság alakul

Egyedülálló és történelmi jelentõségû megállapodás aláírására került sor
1995. december 5-én Wellingtonban egy közös Ausztrál–Új-zélandi
Élelmiszer Hatóság létrehozásáról a következõ feladatokkal:
– szorosabb együttmûködés megteremtése a két ország között az

élelmiszer-termeléssel és forgalmazással összefüggõ területeken,
– az élelmiszer-ágazat versenyképességét és növekedését elõsegítõ

reformok végrehajtása,
– a szabad kereskedelmet korlátozó akadályok eltávolítása, végül
– az élelmiszer-szabványosítás rendszerének összehangolása.

A közös hatóság felállítása további ösztönzést ad a már most is jelentõs
kétoldalú kereskedelem fejlõdésének, amellett – a korábbi nemzetközi és
egyéb kötelezettségek érintetlenül hagyása mellett – mindkét ország
élelmiszer-szabályozásának centrális intézményeként is funkcionál. A
végsõ cél az egységes ausztrál–új-zélandi élelmiszer szabványosítási
rendszer létrehozása. (World Food Regulation Review, 1996. február, 8.
oldal)

13/96 London – Milyen tevékenységet folytat a Központi Tudományos
Laboratórium?

December 11-én kiadta nagy érdeklõdésre számot tartó éves jelentését a
Központi Tudományos Laboratórium (CSL), amelyet 1992-ben
alapítottak, majd 2 évvel késõbb összevonták a Mezõgazdasági,
Halászati és Élelmezésügyi Minisztérium (MAFF) élelmiszertudományi
laboratóriumaival. A megerõsített és kibõvített CSL számos tudományos
szolgáltatást teljesít a MAFF részére elsõsorban az élelmiszer-ellátás
biztosítása és a környezet hatékonyabb védelme érdekében. A most
kiadott éves jelentés részletes áttekintést tartalmaz a CSL fontosabb
projektjeirõl. Ezek közül kiemelkedik a bakteriofágok
biolumineszcencia jelenségének tanulmányozása az élelmiszerek
mikrobiológiai szennyezettségének kimutathatóságára, a peszticidek
kiváltása természetes eredetû vegyi anyagokkal, valamint a mézelõ
méhpopulációk részére nyújtott komplex állategészségügyi szolgáltatás.
(World Food Regulation Review, 1996. február, 11. oldal)
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14/96 USA – Szükségesnek látszik az FDA átfogó reformja

Sok panasz merül fel az utóbbi idõkben az Élelmiszer és Gyógyszer
Hatóság (FDA) tevékenységével kapcsolatban. A vállalatok, a fogyasztói
érdekképviseletek és más érintettek egybehangzóan úgy vélekednek,
hogy az FDA bürokratikus intézkedései szükségtelenül késlelteteik az új
termékek (élelmiszer-adalékok, gyógyszerek, gyógyászati készülékek)
gyakorlati bevezetését. A Képviselõház befolyásos Kereskedelmi
Bizottságának elnöke szerint mindenképpen átfogó reformcsomagra,
esetleg az FDA "szétdarabolására" van szükség. A fogyasztók megóvása
az esetleges kockázati tényezõktõl elengedhetetlen fontosságú, de az
FDA hatáskörébe jelenleg az egymástól gyökeresen különbözõ termékek
átláthatatlanul széles skálája tartozik – jelentette ki a bizottság elnöke.
(World Food Regulation Review, 1996. február, 11-12. oldal)

15/96 London – Új szabványok húskészítmények elõállítására

December 22-én életbe léptek azok a rendelkezések, amelyek higiéniai,
strukturális és ellenõrzési szabványokat állapítanak meg a darált húst és
húskészítményeket elõállító üzemek részére. Ezek a rendelkezések –
amelyek a 657/88/EC számú direktíva elõírásait ültetik át a gyakorlatba
– nem vonatkoznak a kistermelõkre (pl. mészárszékek), mivel õk
továbbra is az általános élelmiszer-higiéniai törvénykezés alá esnek. Az
új rendelkezések elismerik a húskészítmények gyakorlatilag meglevõ két
kategóriáját, így a nyersen fogyasztható termékeket és azokat, amelyeket
tradicionálisan csak alapos fõzés után fogyasztanak el. Most mindkét
termékkategóriára külön megfelelõ szabványokat állapítottak meg.
(World Food Regulation Review, 1996. február, 10-11. oldal)

16/96 USA – Új étkezési irányelvek

Élelmiszeripari és fogyasztói csoportok egyaránt pozitívan értékelik a
szövetségi kormány által januárban kiadott étkezési irányelveket,
amelyek felhívják a figyelmet a kiegyensúlyozott, mértékletes és
változatos táplálkozás fontosságára, külön is kiemelve a
gabonakészítményeket, valamint a zöldség- és gyümölcsféléket. Az
egészséges étrend kevés telített zsírsavat, koleszterint és cukrot
tartalmaz, de káros a sok só és nátrium is. Különleges mértékletességet
kell tanúsítani a szeszes italok fogyasztása terén is. Az ajánlások
elsõsorban az emberek elhízását hivatottak megelõzni tekintettel arra,
hogy a felnõtt amerikai polgárok egyharmada túlsúlyos. (World Food
Regulation Review, 1996. február, 21. oldal)

17/96 USA – Túlságosan elhúzódik az élelmiszer-adalékok
engedélyezése

Egy 6 hónapos vizsgálati idõszakot követõen Christopher Shays, az
Emberi Erõforrások és Kormányközi Kapcsolatok Albizottságának
elnöke jelentést terjesztett elõ, amelyben felkéri az Élelmiszer és
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Gyógyszer Hatóságot (FDA): tartsa be a 180 napos határidõt az
élelmiszer-adalékok iránti kérelmek elbírálására (komplex kérvények
esetében a határidõ 360 nap). Az említett jelentés ajánlást tartalmaz arra
nézve is, hogy az FDA külsõ szakértõk segítségének igénybe vételével
legkésõbb 1 éven belül igyekezzék felszámolni minden restanciáját.
(World Food Regulation Review, 1996. február, 12. oldal)

18/96 USA — A HACCP rendszeren fog alapulni az új
élelmiszerszabályozás

Az élelmiszerszabályozás átalakításáról szóló, január 18-án napvilágot
látott kormányjelentésben az Élelmiszer és Gyógyszer Hatóság (FDA),
valamint a Mezõgazdasági Minisztérium Élelmezés Biztonsági és
Ellenõrzõ Szolgálata (FSIS) elkötelezte magát amellett, hogy a jogi
szabályozás reformját a tudományosan megalapozott HACCP rendszerre
(Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok) építik. A reform célja
az elavult szabályozók okozta indokolatlan terhek csökkentése, illetve
az élelmiszeripar területén az utóbbi években végbement változások
fogyelembe vétele. Legfontosabb szempont az élelmiszerek biztonsága,
ezért ragaszkodik a két hatóság a prevenciót szolgáló HACCP rendszer
alkalmazásához. A tervek szerint a tengeri eredetû élelmiszerek
feldolgozói számára 2 éven belül kötelezõvé válik a HACCP rendszeren
alapuló szabályozás. Következõ lépés a hús- és baromfiipar területén
való bevezetés lesz, de az FDA felkérte az élelmiszeripari vállalatokat,
hogy aktívan mûködjenek közre a HACCP rendszer megvalósításában. A
meghirdetett reformok másik fõ célja a nemzetközi szabványokkal való
harmonizálás a rendkívül magas amerikai biztonsági követelmények
fenntartása mellett. (World Food Regulation Review, 1996. március, 22.
oldal)

19/96 USA — Megsemmisíthetõ-e a határon feltartóztatott
élelmiszer-szállítmány?

A szövetségi törvényszékeknek joguk van ahhoz, hogy az Élelmiszer,
Gyógyszer és Kozmetikum Törvény elõírásainak szellemében elrendeljék
az olyan importált javak megsemmisítését, amelyeket nem engedtek be
az Egyesült Államokba. A törvényszék azonban minden korlátozás
nélkül dönthet úgy is, hogy engedélyezi a szóbanforgó javak exportját.
Az ügy elõzménye, hogy a Tai Wing Hong Importer Inc. cég (Brooklyn)
hamisított és félrevezetõ címkével ellátott gomba- és halszállítmányt
kapott, amely veszedelmes Staphylococcus toxinokkal volt fertõzve. Az
árut ideiglenesen vámszabad raktárban helyezték el. Éppen ez a
körülmény teszi lehetõvé a törvény elõírásainak betû szerinti
alkalmazását, mivel a be nem léptetett áru tulajdonképpen az "államok
közötti forgalmazás" állapotában van.  (World Food Regulation Review,
1996. március, 14. oldal)
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20/96 London — Biztonságosnak találták a genetikailag módosított
repceolajat

A brit kormány – elfogadva az Újszerû Élelmiszerek és Technológiai
Eljárások Tanácsadó Testületének (ACNFP) január 25-én tett javaslatát
– engedélyezte a genetikailag módosított repcébõl készült étolaj
használatát. Az említett genetikai módosítás azt célozta, hogy a repce
ellenálló legyen a glifoszfát nevû, igen széles körben használt
herbiciddel szemben. Két baktérium eredetû gént építettek be a
növénybe, amelyek – egymással kombinálódva – biztosítják a kívánt
rezisztenciát. A módosított repcébõl származó olaj összetételét tekintve
nem különbözik a hagyományostól, ezáltal humán élelmiszerként való
felhasználása teljesen biztonságos. Ezt az is alátámasztja, hogy a
beépített gének egyetlen származéka sem mutatható ki akész olajban. A
repcemag technológiai sajátosságaiban sem történt változás. Mindezeket
figyelembe véve az Élelmiszer Tanácsadó Bizottság (FAC) úgy döntött,
hogy ebben az esetben nincs szükség speciális jelölési elõírásokra.
(World Food Regulation Review, 1996. március, 11. oldal)

21/96 Izrael — Könnyítik a feldolgozott élelmiszerek behozatalát

Egy most kezdõdõ, az összes élelmiszer-import egységesítésére törekvõ
7 éves program keretében a jeruzsálemi kormány január 1-tõl
megszüntetett minden, a feldolgozott élelmiszerek behozatalára
vonatkozó kvótát és egyéb megszorítást, vámokkal helyettesítve azokat.
A kereskedelem liberalizálását tartva szem elõtt, az Izraelben általában
nem elõállított termékekre kivetett adókat már korábban csökkentették.
A Pénzügyminisztérium közlése szerint a nemzetközi verseny által
érintett javakra kivetett vámok egyelõre meglehetõsen magasak (a CIF ár
30%-a). A vám mellett ún. fix adót is kell fizetni az áruba bedolgozott
friss termékek mennyisége után, ami tulajdonképpen nem más, mint a
nyersanyagok helyi elõállítási költsége, illetve azok nagykereskedelmi
ára közötti különbség az Izraellel versengõ idegen országban. Ehhez jön
még hozzá az importtal járó minden egyéb költségtényezõ, ám az adók
összege nem haladhatja meg az adott termék teljes elõállítási
alapköltségeit. A 7 éves idõszak végére ezek a pénzügyi terhek akár
50%-al is csökkenhetnek. A CIF ár alapján számított adó maximális
nagysága a tervek szerint 12% lesz. (World Food Regulation Review,
1996. március, 6. oldal)

22/96 EU — Rendelet-tervezet az újszerû élelmiszerekrõl

Az Európai Unió fogyasztóvédelmi szervezeteit képviselõ Bureau
Europeen des Unions de Consommateurs (BEUC) felszólította az
Európai Parlamentet: vesse latba tekintélyét az újszerû élelmiszerekrõl
szóló rendelet-tervezet mielõbbi véglegesítése érdekében. Az immár 4
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éve folyó viták leginkább a genetikailag módosított alkotórészeket is
tartalmazó élelmiszerek különleges jelölési követelményei körül
csúcsosodnak ki. Ausztria, Dánia, Görög-, Német és Svédország szigorú
jelölési elõírásokat sürget, a BEUC azonban nem tartja ezt
elengedhetetlenül szükségesnek, ezért a mentességek körének
kiszélesítését szorgalmazza. Szeretné továbbá elérni, hogy a majdani
rendelet hatálya – a könnyítésekkel együtt – terjedjen ki a genetikailag
módosított szervezeteket tartalmazó adalékanyagokra, ízesítõszerekre,
extrakciós oldószerekre és technológiai segédanyagokra is. (World Food
Regulation Review, 1996. március, 4. oldal)

23/96 Németország — A vállalatok ezentúl szabadon dönthetnek a
hulladékok hasznosításáról

A német Környezetvédelmi Minisztérium kidolgozta az ország
csomagolóanyagokkal kapcsolatos rendelkezéseinek tervezett
módosítását. A cél az, hogy – számos vállalat kezdeményezésére –
megszûnjék végre a Duales System Deutschland GmbH (DSD)
monopolhelyzete, mivel õk üzemeltetik az egyetlen államilag elismert és
támogatott újrahasznosítási (recirkulációs) rendszert, a Green Dot-ot. A
most kidolgozott új rendelkezések lehetõvé teszik, hogy a német
vállalatok alternatív megoldásokat keressenek a hulladékok
hasznosítására, amirõl ezután minden évben kötelezõ jelentés
formájában kell számot adniuk a Környezetvédelmi Minisztérium felé.
1997-ben állami szinten már az összes használt csomagolóanyag 60%-
ának újrahasznosítását tervezik. (World Food Regulation Review, 1996.
március, 5-6. oldal)

24/96 EU — Adalékanyagok használata a hagyományos
élelmiszerekben

Az Európai Parlament január 16-án elsõ olvasatban jóváhagyta az
adalékanyagoknak a hagyományos élelmiszerekben történõ
felhasználásáról szóló törvényjavaslatot. A tervezet célja, hogy az
Európai Bizottság engedélyezze a tagállamok részére a nemzeti tilalmak
fenntartását az adalékanyagok használatát illetõen bizonyos speciális
élelmiszerekben (az ezzel kapcsolatos viták már több éve folynak). Az
intézkedés valószínûleg csak igen kevés terméket érintene. A
törvényjavaslat a szokásos eljárási gyakorlat szerint a Miniszteri Tanács
elé kerül közös állásfoglalás kialakítására. (World Food Regulation
Review, 1996. március, 18. oldal)

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