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Hírek a külföldi élelmiszer-minõségszabályozás eseményeirõl

23/97 USA −  A zabból származó élelmi rost hozzájárulhat a
szívbetegségek megelõzéséhez

Az Élelmiszer és Gyógyszer Adminisztráció (FDA) most elõször
engedélyezte a 1997. január 23-án publikált rendelkezésében, hogy
élelmiszerek egy bizonyos csoportja egészségre utaló állításokat viseljen
a címkéjén. Konkrétan arról van szó, hogy a zabkorpán és más
zabkészítményeken feltüntethetõ a szívbetegségeket megelõzõ pozitív
hatás pl. az alábbi módon:

– "Zabkorpából származó, vízoldható élelmi rostot tartalmaz. Részét
képezheti a telített zsírban és koleszterinben szegény étrendnek, s
mint ilyen, hozzájárul a szívbetegségek kockázatának csökkenté-
séhez."

– "A telített zsírban és koleszterinben szegény, de a zabkészítményekbõl
származó, vízoldható rostot tartalmazó étrend csökkentheti a
szívbetegségek kockázatát."

A fenti megfogalmazásokkal az FDA arra törekszik, hogy eleve kizárja a
fogyasztók bármiféle megtévesztését. A szóbanforgó zabkészítményeket
elõállító cég, a The Quaker Oats Co. azonban nem csak az élelmiszerek
címkéjén, hanem számos kiadványon és az Interneten keresztül is fel
kívánja hívni a fogyasztók figyelmét a szívbarát táplálkozásra. (World
Food Regulation Review, 1997. március, 16-17. oldal)

24/97 London −  Gyökeres felülvizsgálatot igényel az élelmiszerek
biztonsága

Az utóbbi idõben megszaporodott bejelentések nyomán Douglas Hogg
mezõgazdasági miniszter úgy nyilatkozott, hogy az egész élelmiszer-
biztonságpolitika felülvizsgálatra szorul. Ennek érdekében létrehoznak
egy tudósokból és a fogyasztók képviselõibõl álló Élelmiszer Biztonsági
Tanácsot, amely a mezõgazdasági termeléstõl kiindulva egészen a
higiéniai szabványokig felülvizsgálja az élelmiszerek biztonságának
minden vonatkozását. Feladatai közé fog tartozni a meglevõ
egészségügyi és mezõgazdasági tanácsadó bizottságok munkájának
koordinálása a tágabban vett élelmiszerbiztonság területén, így beleértve
az újszerû élelmiszereket és folyamatokat, valamint a BSE-t
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(szarvasmarhák szivacsos agysorvadása) is. A Tanács évente jelentést
tesz a Parlament részére, míg az elõterjesztett javaslatok végrehajtásáról
az Egészségügyi és a Mezõgazdasági Minisztérium gondoskodik. (World
Food Regulation Review, 1997. március, 11-12. oldal)

25/97 Kína −  Az élelmiszer-importõröknek dokumentumokkal kell
igazolniuk árujuk minõségét

A kínai Ipari és Kereskedelmi Adminisztráció bejelentette, hogy az
1997. február 1-én hatályba lépõ új rendelkezések értelmében az
importált élelmiszereket hivatalos dokumentumokkal és a médiának
szóló reklámszövegekkel kell ellátni. A fõ hangsúly itt a termékek
minõségének biztosítására esik, mivel az említett kísérõ dokumentumok
között szerepel az exportáló országban vagy régióban kiállított hatósági
engedély, az élelmiszerimportot felügyelõ kínai hivatal egészségügyi
bizonyítványa, valamint a kínai nyelvre fordított termékleírás.
Megtiltják az olyan "abszolút kifejezések" használatát az élelmiszer-
reklámokban, mint pl. "legmodernebb technológia" vagy "legfejlettebb
feldolgozási módszerek". Mindezen elõírások vonatkoznak a
funkcionális vagy az egészségügyszempontjából elõnyös élelmiszerekre
is, melyekre nézve több új szövetségi szabvány bevezetését tervezik az
ipari gyakorlat egységessé tétele és a minõségjavítás érdekében. (World
Food Regulation Review, 1997. március, 3-4. oldal)

26/97 USA ⎯  Nyilvános vitára bocsájtják az élelmiszerbiztonsági
téziseket

A Clinton elnök élelmiszerbiztonsági kezdeményezéseinek
megvalósításáért felelõs tisztségviselõk 1997. március 5-én
felszólították a mezõgazdasági és az élelmiszeripari termelõket, továbbá
a felsõoktatási intézményeket és az egész társadalmat, hogy
véleményezzék a táplálkozással összefüggõ betegségek elõfordulásának
csökkentését célzó munkaokmányt. Az új kezdeményezések
középpontjában a következõ 6 elem áll:

• a táplálkozással összefüggõ megbetegedések figyelemmel kísérése a
lehetséges okok meghatározása érdekében;

• olyan országos adatbázis és elektronikus hálózat létrehozása, amely
lehetõvé teszi a kórokozó mikrobák azonosítását (kommunikáció,
koordináció);

• adatgyûjtés a kockázatfelméréshez;
• új vizsgálati módszerek kifejlesztése a mikrobiológiai és a vegyi

eredetû szennyezõdések megállapítására;
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• az élelmiszerek által közvetített kórokozók kimutatására szolgáló
tökéletesített eljárások;

• kölcsönös elismerési egyezmények megkötése minél több országgal,
hogy az egységes eljárások alkalmazásával hatékonyabbá váljék az
élelmiszerexportõrök ellenõrzése.

(World Food Regulation Review, 1997. április, 14. oldal)

27/97 London −  Genetikailag módosított szervezet által termelt
riboflavin engedélyezése

1997. január 14-én az Egyesült Királyság kormánya jóváhagyta a
genetikailag módosított Bacillus subtilis  által elõállított riboflavin (B2

vitamin) fermentációs célú felhasználását. A döntés alapját az Újszerû
Élelmiszerek és Folyamatok Tanácsadó Testületének (ACNFP) azon
véleménye képezte, miszerint az ilyen riboflavin nem veszélyezteti az
élelmiszerek biztonságát. A B. subtilis  genetikai módosítása 2 irányban
történt: egyrészt szabályozatlanná tették a riboflavin szintézist; másrészt
megváltoztatták az abban résztvevõ enzimek kódját tartalmazó gének
sorrendjét. A felsorolt intézkedések a riboflavin-termelés mennyiségi
növelését célozták. A hagyományos kémiai módszerekkel elõállított és
az újféle riboflavin −  amelyet feldolgozott élelmiszerek pl.
gabonapehely és üdítõitalok vitaminozására kívánnak alkalmazni −
teljesen azonosak egymással. (World Food Regulation Review, 1997.
március, 12-13. oldal)

28/97 EU −  Figyelmeztetés az áruk szabad forgalmának
akadályozása miatt

Az egységes Európai Piac védelmében 1997. január 28-án a Bizottság
figyelmeztetésben részesítette Belgiumot, továbbá Francia-, Német-,
Olasz- és Spanyolországot, mivel jogszabályi úton akadályozzák a más
EU tagállamokból származó különféle termékek kereskedelmi forgalmát.
A Bizottság hivatalos dokumentuma szerint a következõ árucikkek
importjának akadályozásáról van szó:

– dúsított tápanyag-tartalmú élelmiszerek (Belgium);
– szeszes italok és az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülõ gumiáruk

(Franciaország);
– csecsemõtápszerek (Németország);
– egyes élelmiszeradalékok és leveles tea (Spanyolország).

Az érintett tagállamok 2 hónapot kaptak arra, hogy megfelelõ módon
módosítsák nemzeti szabályozásukat, ellenkezõ esetben a Bizottság az
Európai Bírósághoz fordul. (World Food Regulation Review, 1997.
március, 29-30. oldal)
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29/97 Moszkva −  Kötelezõvé válik az import élelmiszerek orosz
nyelvû jelölése

A miniszterelnök által aláírt kormányhatározat elrendelte, hogy 1997.
május 1-tõl kezdõdõen minden, Oroszország területére behozott
élelmiszer-készítményt orosz nyelvû címkével kell ellátni. A
fogyasztóvédelmi szempontokkal indokolt intézkedéseknek különös
jelentõséget kölcsönöz, hogy az ország −  elsõsorban Moszkva és más
nagyvárosok −  igen sok Európából, Ázsiából és az Egyesült Államokból
származó import-élelmiszert fogyaszt. Az új kormányhatározat azonban
nem ad eligazítást arra nézve, hogy ki a felelõs −  a termelõ, az importõr
vagy a forgalmazó −  az orosz nyelvû címkék felhelyezéséért. A külföldi
termelõket az új rendelkezés nem érinti hátrányosan, mivel a nagyobb
piaci részesedés reményében eddig is igyekeztek készítményeiket orosz
nyelvû címkével ellátni. (World Food Regulation Review, 1997.
március, 11. oldal)

30/97 EU −  A Bizottság irányelvek kibocsátását tervezi a
biotechnológiai úton elõállított termékek jelöléséhez

Az európai közvélemény részérõl egyre nagyobb nyomás tapasztalható a
genetikailag módosított termékek megkülönböztetõ jelölése érdekében.
Néhány, az Egyesült Államokból érkezett szállítmány már most is
francia és holland kikötõkben vesztegel, mivel az amerikai exportõr nem
nyilatkozik azok tartalmát illetõen. Az Európai Bizottság 1997. február
5-én bejelentette, hogy március hónap folyamán irányelveket bocsát ki a
biotechnológiai úton elõállított termékek jelölésére, ugyanis fennáll a
veszélye annak, hogy egyes amerikai szállítmányok genetikailag
manipulált kukoricából elõállított árukat tartalmaznak. Az új irányelvek
kapcsán bizonyos kereskedelmi vitákat okozhatnak az USA és az
Európai Unió között. (World Food Regulation Review, 1997. március, 4.
oldal)

31/97 USA −  Clinton elnök tervei az élelmiszer-biztonság javítására
Clinton elnök 1997. január 25-én kijelentette: az élelmiszerek
biztonsága nagymértékben függ az új technológiáktól, amelyek képesek
a kórokozó baktériumok észlelésére és kiszûrésére. Ezért az elnök
további 43 millió dollár kiegészítõ forrás biztosítását kéri az 1998.
pénzügyi évre, amely a következõ 3 hivatal között oszlana meg:
Élelmiszer és Gyógyszer Adminisztráció, a Betegség Megelõzési és
Kontroll Központok, valamint a Mezõgazdasági Minisztérium Élelmiszer
Biztonsági és Ellenõrzõ Szolgálata. A pótlólagos juttatás a felsorolt
intézményeknél egyrészt a felügyeleti-ellenõrzõ tevékenység
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megszigorítását, másrészt az élelmiszerekkel kapcsolatos kockázati
tényezõk meghatározása új módszereinek kifejlesztését szolgálná.
(World Food Regulation Review, 1997. március, 14-15. oldal)

32/97 EU −  A Bizottság betiltotta az avoparcin alkalmazását a
takarmányozásban

Az Európai Bizottság 1997. április 1-tõl kezdõdõen betiltja az avoparcin
nevû, mikrobaölõ hatású antibiotikum takarmányozási célú
felhasználását az Unió egész területén, amíg minden kétséget kizáróan
be nem bizonyosodik annak teljesen biztonságos volta. Az avoparcint
jelenleg széleskörûen alkalmazzák a baromfiak, a sertések, a
szarvasmarhák és a juhok takarmányában. Dánia és Németország viszont
már korábban betiltotta annak használatát, mivel felmerült a gyanú,
hogy elõsegíti a rezisztencia kialakulását bizonyos, a humán
gyógyászatban alkalmazott antibiotikumokkal szemben. (World Food
Regulation Review, 1997. március, 6. oldal)

33/97 EU −  Ajánlás az élelmiszerek 1997. évi ellenõrzésének
koordinálására

Tekintettel arra, hogy az egységes belsõ piac mûködése, a tisztességes
kereskedelem biztosítása, továbbá a közegészségügy és a fogyasztói
érdekvédelem egyaránt megköveteli az élelmiszer-ellenõrzési programok
közösségi szintû koordinálását, a Bizottság január 8-án ajánlást adott ki
az élelmiszerek aflatoxin tartalmának kontrolljáról. Eszerint 1997-ben a
tagállamoknak emelt számú laboratóriumi vizsgálatokkal kell
meghatározniuk a fûszerekben (bors, chilli,  szerecsendió, õrölt paprika)
levõ aflatoxinok mennyiségét, illetve az élelmiszer-allergiában vagy
túlérzékenységben szenvedõ személyek által leginkább fogyasztott
élelmiszerek szennyezettségét. (World Food Regulation Review, 1997.
március, 30-31. oldal)

34/97 EU ⎯  Rendelet az újszerû élelmiszerekrõl és élelmiszer-
összetevõkrõl

A közegészségügy fokozott védelme szükségessé teszi, hogy az újszerû
élelmiszerek, illetve azok komponensei forgalomba hozataluk elõtt
alapos biztonsági vizsgálaton essenek át, ami egységes közösségi eljárás
és szabályozás kialakítását tételezi fel. A kérdés fontosságát jelzi az is,
hogy tágabb értelemben véve ugyancsak ide tartoznak az egyre
szaporodó genetikailag módosított szervezetek, amelyek hivatalos
kontrollja −  tekintettel a közvélemény többnyire elutasító magatartására
−  szintén sok problémát vet fel. Mindez együttvéve szükségessé tette a
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258/97/EC számú rendelet megalkotását, amely azonban nem vonatkozik
az élelmiszer-adalékokra, mivel azok más közösségi jogszabályok
hatálya alá tartoznak. A rendelet mindenek elõtt megállapítja, hogy az
újszerû élelmiszerek nem jelenthetnek semmilyen veszélyt a fogyasztó
egészségére nézve, de nem is vezethetik félre a felhasználót: nem
különbözhetnek a helyettesíteni kívánt élelmiszerektõl olyan mértékben,
hogy az táplálkozási szempontból hátrányos legyen a fogyasztó számára.
(World Food Regulation Review, 1997. április, 23-31. oldal)

35/97 London ⎯  Genetikailag módosított kukorica étkezési célú
engedélyezése

Az Újszerû Élelmiszerek és Folyamatok Tanácsadó Bizottságának
(ACNFP) ajánlására támaszkodva a kormány 4 genetikailag módosított
kukorica vonalat engedélyezett felhasználásra a feldolgozott élelmiszer-
készítményekben, illetve feldolgozatlan gabonaként az állati
takarmányokban. A négy vonal közül kettõ a kukorica rovarkártevõire,
egy a glufozinát-ammónium nevû gyomirtószerre, egy pedig a rovarokra
és a herbicidre egyaránt rezisztens. A genetikailag módosított kukorica
összetétele nem különbözik lényegesen a hagyományostól és nem
tartalmaz a mesterségesen bevitt génekbõl származó további géneket
sem. Az érintett szervek nem tartják szükségesnek a külön jelölést, de a
fogyasztók nagy érdeklõdésére való tekintettel támogatják az önkéntes
információszolgáltatást. (World Food Regulation Review, 1997. április,
13. oldal)

36/97 EU ⎯  A BSE nem terjed tehéntejjel
Az Állatorvostudományi Bizottság 1997. március 4-én kiadott jelentése
leszögezi: semmilyen bizonyíték sem támasztja alá, hogy a BSE
(szarvasmarhák szivacsos agysorvadása) a tehéntej vagy a tejtermékek
útján átadható lenne. E megállapítás fényében a Bizottság arra a
véleményre jutott, hogy elegendõ a jelenleg érvényben levõ biztonsági
intézkedések alkalmazása:
− tilos a feltehetõen BSE-ben megbetegedett tehenek tejének és

kolosztrumának (az ellést követõen néhány napig fejt különleges
tulajdonságú, ún. föcstej), illetve az azokból készült termékek
bármilyen étkezési vagy takarmányozási célú felhasználása;

− a fertõzött tehenektõl származó tej és kolosztrum biztonságos
megsemmisítése.

(World Food Regulation Review, 1997. április, 7. oldal)
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37/97 USA ⎯  Befolyásolják-e a vegyszerek a hormonháztartást?
A Környezetvédelmi Hivatal (EPA) átfogó jellegû tanulmányt jelentetett
meg a vegyi anyagoknak való kitettség és a hormonháztartás zavarai
között fennálló esetleges kapcsolatról. Egyes tudósok ugyanis úgy vélik
(lásd: "Az ellopott jövõnk" címû könyv, 1996), hogy számos szintetikus
vegyszer megzavarhatja az emberek és a vadon élõ állatok
hormonrendszerét, különféle súlyos elváltozásokat okozva a ráktól a
terméketlenségig. Az idézett jelentés szerint azonban egyelõre nem
mutatható ki egyértelmû összefüggés a kemikáliáknak való kitettség és a
hormonháztartás zavara között. A potenciálisan veszélyes vegyi anyagok
−  többnyire peszticidek −  jegyzékét a tanulmány közli. (World Food
Regulation Review, 1997. április, 14-15. oldal)

38/97 EU ⎯  Ne legyen túl sokféle ár az élelmiszerek címkéjén
Az Európai Parlament hangot adott annak az aggodalmának, miszerint a
közös valuta 1999-ben történt bevezetésének következtében túl sok
kiskereskedelmi ár feltüntetésére kerül majd sor az élelmiszerek és
egyéb termékek címkéjén. A képviselõk véleménye szerint az átmeneti
idõszakban −  amikor ún. duális árképzés lesz érvényben −  maximum
háromféle árjelzést szabad alkalmazni: az értékesítési (fogyasztói) árat
nemzeti valutában és Euróban, illetve az egységárat ugyancsak Euróban.
A félreértések elkerülése végett jogszabályi úton kell biztosítani, hogy a
fogyasztói ár és az egységár egyaránt tartalmazzon minden járulékos
elemet (forgalmi adó, hozzáadottérték-adó). (World Food Regulation
Review, 1997. április, 6-7. oldal)

39/97 London ⎯  Szõnyeg alá söpört jelentés
A bírálatok pergõtüzébe került a Mezõgazdasági, Halászati és
Élelmezésügyi Minisztérium (MAFF), mivel 1996-ban állítólag eltitkolt
egy jelentést az Egyesült Királyság vágóhídjain uralkodó rossz higiéniai
állapotokról. A jelentést még 1995 végén a Húshigiéniai Szolgálat
(MHS) ellenõrei készítették, rámutatva, hogy a brit vágóhidakon
tapasztalt krónikus hiányosságok következtében a hús állati ürülékkel
fertõzõdik, amely kitûnõ táptalaj a kórokozó baktériumok, így az igen
veszélyes E. coli 0157 számára is. A MAFF valószínûleg azért tiltotta
meg a jelentés nyilvánosságra hozatalát, mert az károkat okozott volna a
húsipar érdekeinek. (World Food Regulation Review, 1997. április, 12-
13. oldal)
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40/97 Írország ⎯  Sokan ellenzik a genetikailag módosított
cukorrépa kipróbálását

400-nál is több ellenvélemény érkezett az Ír Környezetvédelmi
Hivatalhoz a Monsanto Ireland genetikailag módosított szervezetekkel
végzendõ, tervezett szántóföldi kísérleteivel kapcsolatban. Két olyan
cukorrépa-törzs kipróbálásáról lenne szó, amely rezisztens az
Írországban is kiterjedten alkalmazott glifoszfát nevû herbiciddel
szemben. Különösen aggódnak a Zöldek, mivel szerintük
antibiotikumokat is alkalmaznak a génmanipulációk során (a Monsanto
képviselõje ezt kategorikusan tagadja). (World Food Regulation Review,
1997. április, 8-9. oldal)

41/97 London ⎯  Az élelmiszer-biztonságot csak szigorú elõírásokkal
lehet kikényszeríteni

A Közép-Skóciában lezajlott, 18 ember halálát okozó E. coli
megbetegedésekrõl készített zárójelentés felszólítja a kormányt, hogy
fogalmazzon meg egyértelmû politikát az élelmiszer-biztonsági
intézkedések kikényszerítésére és vegye sokkal komolyabban a
vonatkozó rendelkezések végrehajtását. A munkacsoport vezetõje, Prof.
Hugh Pennington sürgette a higiéniai elõírások alapos megszigorítását
az állattenyésztõ farmoktól kezdve a vágóhidakon keresztül egészen a
húst árusító szupermarketekig. A javaslatok középpontjában az ún.
HACCP rendszer (Veszély Elemzés Kritikus Szabályozási Pontok)
alkalmazása áll, amelyet törvényi úton kell kötelezõvé tenni. A
közegészségügy és az élelmiszer-biztonság tekintetében a kormány nem
ragaszkodhat mereven az eddigi deregulációs politikához. A skót
államigazgatás konstruktív hozzáállást tanúsít az ügyben, elfogadva az
elõterjesztett ajánlásokat és a HACCP rendszer bevezetésének
szükségességét. (World Food Regulation Review, 1997. május, 11-12.
oldal)

42/97 EU ⎯  Folytatódó tárgyalások az USA-val a mezõgazdasági
termékek kereskedelmérõl

Április közepén az Egyesült Államok és az Európai Unió megállapodott
a "transzatlanti kereskedelmi háború" kiújulásának megelõzését szolgáló
tárgyalások folytatásában, melyek középpontjában a hús és a
baromfihús, valamint más mezõgazdasági termékek forgalma áll. A
feleknek még mindig számos nehézséget kell legyõzniük. Így például
Amerikában olyan módszereket kell találni a baromfihús
szennyezõdésektõl való megtisztítására, amit az EU is elfogad.
Ugyanakkor megállapodás született az Európába exportált amerikai
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tejtermékek megfelelõ bizonylatolásáról. Tekintettel ezekre a
részeredményekre és az újrakezdõdõ megbeszélésekre, az USA egyelõre
eltekint az EU elleni szankciók bevezetésétõl. A tárgyalások elõzõ
fordulója 1997. április 1-én szakadt meg, mivel az EU ezt a napot jelölte
meg határidõként a külföldi partnerek számára, hogy eleget tegyenek a
harmonizált import követelményeknek. (World Food Regulation Review,
1997. május, 4-5. oldal)

43/97 Svájc ⎯  Egyelõre nem tiltják meg a genetikailag módosított
élelmiszerek importját

A svájci kormány elutasította a környezetvédõk (Greenpeace), továbbá
egyes fogyasztói érdekvédelmi csoportok és farmerek által beterjesztett
indítványt, miszerint tiltsák meg a genetikai manipuláció útján
létrehozott anyagokat tartalmazó élelmiszer-készítmények behozatalát.
Az érdekeltek a kormányhatározat ellen valószínûleg fellebbezést
nyújtanak be a Legfelsõbb Bírósághoz, ami azt jelenti, hogy a termelõk
a végsõ döntés meghozataláig −  ami jó pár hónapot jelenthet −  nem
alkalmazhatnak genetikailag manipulált anyagokat. A Kraft Jacobs
Suchard máris kénytelen volt kivonni a forgalomból 5000 tonna
"Toblerone" csokoládét, mivel az genetikailag módosított szójából
származó lecitint tartalmaz. A jelenleg hatályos svájci törvények
egyébként szigorúan elõírják a genetikailag manipulált élelmiszerek
egyértelmû jelölését. (World Food Regulation Review, 1997. május, 10-
11. oldal)

44/97 Kanada ⎯  Integrált élelmiszer-ellenõrzés
Az újonnan létrehozott Kanadai Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (CFIA)
1997. március 31-én megkezdte hivatalos tevékenységét. Feladata, hogy
egy kézben fogja össze a szövetségi kormány valamennyi, az
élelmiszerek hatósági ellenõrzésével kapcsolatos kötelezettségét, ami
eddig 3 másik szervezet között oszlott meg. A CFIA felelõs valamennyi
olyan ellenõrzési, felügyeleti és egyéb kapcsolódó tevékenységért, ami
érinti az élelmiszerek biztonságát, a csalásokat és a visszaéléseket, az
élelmiszer-kereskedelem követelményeit, valamint az állat- és
növényegészségügyi programokat. Ralph Goodale mezõgazdasági és
élelmezési miniszter kijelentette : "Az élelmiszer-biztonság és az
élelmiszer-minõség kérdése számunkra a legfõbb prioritás. A szövetségi
szintû integrált megközelítés minden tekintetben javítja a
hatékonyságot, egyaránt szolgálva a kanadai fogyasztók és az ipar
érdekeit." (World Food Regulation Review, 1997. május, 3-4. oldal)
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45/97 EU ⎯  Követelik a genetikailag manipulált kukorica
behozatalának felfüggesztését

Az Európai Parlament 1997. április 8-án szinte egyhangúlag követelte,
hogy az EU függessze fel az Egyesült Államokból származó genetikailag
módosított kukorica importjának engedélyezését. Ebben az estben arra
lehet számítani, hogy az USA panaszt emel az EU ellen a
Világkereskedelmi Szervezetnél (WTO). Az Európai bizottságot az a vád
érte, hogy a Ciba-Geigy által kifejlesztett Novartis kukorica
behozatalának engedélyezésekor a közegészségügyi szempontokat
figyelmen kívül hagyva elsõbbséget adott a gazdasági és a kereskedelmi
érdekeknek. A Bizottság azonban most is kiáll eredeti álláspontja mellet,
miközben nem a valós tényeken nyugvó, pontatlan és indokolatlan
határozatok meghozatalával vádolja az Európai Parlamentet. (World
Food Regulation Review, 1997. május, 5-6. oldal)

46/97 USA ⎯  Tudományos konferencia az élelmiszerbiztonsági
kérdésekrõl

Az élelmiszer mikrobiológusok és a járványtani szakemberek
részvételével 1997. márciusának utolsó hetében 3 napos tudományos
konferencia megrendezésére került sor az élelmiszerek által közvetített
betegségekrõl és a jövõbeli erõfeszítések irányáról. A konferencia egyik
társszervezõje a Nemzetközi Élettudományi Intézet (ILSI) volt. A
résztvevõk megállapították, hogy összehangolt intézkedésekre van
szükség a tudományos szervezetek, a törvényhozók, a médiák és az
élelmiszeripari szakemberek között. A konferencia fõ témái: az új
mikrobiológiai rizikófaktorok meghatározása és elõrejelzése, a
kórokozók megjelenését befolyásoló tényezõk, továbbá az új kihívásokra
adandó gyors válasz stratégiája. (World Food Regulation Review, 1997.
május, 17-18. oldal)

47/97 USA ⎯  Felmérés az élelmiszerek által okozott
megbetegedésekrõl

A Mezõgazdasági Minisztérium (USDA) által készített jelentés szerint
1996-ban legtöbbször a Campylobacter okozott ételmérgezést. A
közeljövõ kutatásai arra a kérdésre keresik majd a választ, hogy van-e
valamilyen összefüggés a fertõzések gyakorisága és az antibiotikum-
rezisztencia között. Az Élelmiszer-biztonsági és Ellenõrzõ Szolgálat
(FSIS) 1998-ban több mint 500 ezer dollárt költ a HACCP rendszerrel
összefüggõ módszerek megismertetésére. A Campylobacter mellett a
vizsgálatba bevont 5 állam területén sok megbetegedést okozott a
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Salmonella és a Shigella is. (World Food Regulation Review, 1997.
május, 14-15. oldal)

48/97 EU ⎯  Új jelölési szabályok a genetikailag manipulált
termékekre?

Figyelembe véve a genetikailag módosított szervezetekkel (GMO)
szemben megnyilvánuló széleskörû egészségügyi és környezetvédelmi
aggályokat, az Európai Bizottság 1997. április 2-án javaslatot tett
újszerû jelölési követelmények alkalmazására. A javaslat szerint −  amely
módosítaná a 220/90/EEC számú, GMO-ról szóló irányelvet −  a jövõben
minden érintett termék címkéjén fel kell tüntetni a következõ
megállapítást: "Genetikailag módosított szervezetet tartalmazhat". Az
engedélyért folyamodó vállalatok részérõl a javaslat egy bizonyos
adatszolgáltatást is megkövetelne, amely alapját képezné egy jövõbeli
nyilvántartásnak. Súlyos vitára van kilátás, mivel a Bizottság javaslata
nem visszamenõ hatályú: ez azt jelenti, hogy az új elõírások nem
vonatkoznának az addig is nagy vihart kavart genetikailag manipulált
kukoricára és szójakészítményekre. (World Food Regulation Review,
1997. május, 25. oldal)

49/97 USA ⎯  Az importált agrártermékeken fel kell tüntetni a
származási országot

1997. április 8-án Sonny Bono kaliforniai képviselõ törvényjavaslatot
terjesztett elõ az Egyesült Államokba behozott romlandó (friss és
fagyasztott) mezõgazdasági termékek jelölési elõírásainak módosítására,
amely a fogyasztók jobb tájékoztatásának érdekében a kiskereskedelem
részérõl feltétlenül megkövetelné a származási ország feltüntetését. A
világ többi fejlett államában −  Japán, Ausztrália, EU −  már régóta
érvényben vannak hasonló elõírások. Az USA-ban a fogyasztókkal
közvetlenül kapcsolatba kerülõ kiskereskedõknek kellene ellátniuk
megfelelõ jelöléssel (címke, védjegy, bélyeg) a gyorsan romló
importárut. Az ilyen kötelezettség elmulasztásáért a mezõgazdasági
miniszter az elsõ alkalommal 1000, majd minden következõ napon
további 250-250 dollár pénzbírsággal sújthatná a kiskereskedõket.
(World Food Regulation Review, 1997. május, 27. oldal)

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