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Hírek a külföldi élelmiszer-minõségszabályozás eseményeirõl

84/97 USA – Drákói törvényekkel az élelmiszerbiztonságért
Dan Glickman mezõgazdasági miniszter 1997. augusztus 29-én bejelentette:
nagyobb felhatalmazást és szankcionálási lehetõségeket kell biztosítani a
kormány számára ahhoz, hogy kivonhassa a piacról a vélhetõleg szennyezett
hús- és baromfihús készítményeket, illetve hogy szigorú szankciókat
alkalmazhasson az élelmiszerekre vonatkozó elõírásokat megsértõ
vállalatokkal szemben. Ezt a célt szolgálja a miniszter által a Kongresszus elé
terjesztett „Az élelmiszerbiztonság érvényesítésének fejlesztése, 1997” címû
törvényjavaslat, amely lehetõvé tenné a Mezõgazdasági Minisztérium
(USDA) részére, hogy a hamisított vagy helytelenül felcímkézett hús- és
baromfihús készítmények forgalmazását megtilthassa, illetve haladéktalanul
kivonhassa azokat a piacról minden esetben, amikor „nagy a valószínûsége a
közegészségügy fenyegetettségének”. Az elõírások megszegõit ilyenkor az
USDA súlyos pénzbírsággal sújthatná, de megszüntethetné az érintett
vállalatok mûködési jogkörét is. A nem biztonságos élelmiszer-készítmények
ellen folytatott harc jegyében hasonlóan drákói elõírásokat fontolgat az
Élelmiszer és Gyógyszer Adminisztráció (FDA) is, ugyanakkor az ipari lobby
szükségtelennek tartja a reformokat. (World Food Regulation Review, 1997.
október, 13–14. oldal)

85/97 EU – Számos tagállam élesen bírálja az agrártámogatási
rendszer tervezett reformját

Az Agenda 2000 részeként a Bizottság nagyszabású tervet készített a
horribilis összegeket felemésztõ agrártámogatási politika reformjára. A terv
számol a kelet-közép-európai társult tagállamok integrálásával és arra
törekszik, hogy az agrártámogatás rendszerét a farmerek részére teljesített, a
piaci viszonyokat sokkal jobban figyelembe vevõ közvetlen kifizetések
váltsák fel. Meg kell akadályozni az óriási élelmiszerkészletek
felhalmozódását, ami a múltban elengedhetetlenné tette az export
szubvenciót. A tagállamok azonban élesen bírálják a Bizottság tervezetét,
mivel szerintük az aligha teszi lehetõvé a konszenzust. Reformra
természetesen mindenképpen szükség van, mivel a mezõgazdaság döntõen
fontos ágazat a csatlakozni kívánó Cseh Köztársaságban, továbbá Lengyel- és
Magyarországon. Az EU-nak helyt kell állnia az Egyesült Államokkal és a
Világkereskedelmi Szervezettel folytatott tárgyalásokon is, ami ugyancsak
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elodázhatatlanná teszi a Közös Mezõgazdasági Politika reformját. (World
Food Regulation Review, 1997. október, 7. oldal)

86/97 Az ANZFA tervet készít az egészségügyi tárgyú
élelmiszerjelölések bevezetésére

Az Ausztrál – Új-zélandi Élelmiszer Hatóság (ANZFA) tervet készített az
egészségügyi jellegû reklámállítások esetleges engedélyezésének
felülvizsgálatára, mivel a jelenlegi szabvány mindkét országban tiltja az
egészségüggyel, továbbá a gyógy- vagy betegségmegelõzõ hatással
kapcsolatos megállapítások alkalmazását az élelmiszerek csomagolásán. Az
egészségügyi jellegû reklámállításoknak csak akkor lehet létjogosultságuk, ha
a fogyasztó részére lehetõvé teszik az egészséges étrend összeállítását,
megóvják õket a táplálkozással összefüggõ betegségek kockázatától és
általában véve is hozzájárulnak a közegészségügy színvonalának emeléséhez.
Az engedélyezés lehetõségét felülvizsgáló általános terv részét képezi a
jelenlegi élelmiszerjelölési politika áttekintése, az elérhetõ egészségügyi
elõnyök számbavétele, majd az esetleges bevezetést követõen a monitoring és
az oktatási programok. (World Food Regulation Review, 1997. október, 3-4.
oldal)

87/97 London – Élelmiszerbiztonsági konferencia
Az 1997. szeptember 3-án Londonban megtartott „Országos vita az
élelmiszerbiztonságról” címû konferencián Franz Fischler, az Európai
Bizottság mezõgazdasági ügyekért felelõs tagja kijelentette: az élelmiszerek
hivatalos ellenõrzésének rendszere elavult és nem mûködik kielégítõen, de
nem teszi lehetõvé a Világkereskedelmi Szervezet demokratikus átvilágítását
sem. Elsõsorban olyan problémák felderítésére alkalmas csupán, amelyek ma
már nem jelentenek komoly kockázatot. Amint legutóbb a BSE krízis nyomán
is megmutatkozott: a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a jogi és
adminisztratív struktúrák elegendõ rugalmassággal rendelkezzenek az új
rendszerek és eljárások szükség szerinti alkalmazásához. (World Food
Regulation Review, 1997. október, 11-12. oldal)

88/97 USA – A Mezõgazdasági Minisztérium hamarosan kiadja a
bioélelmiszerek elsõ nemzeti szabványait

Az amerikai Országos Bioszabvány Testület (NOSB) reményei szerint a
Mezõgazdasági Minisztérium (USDA) által javasolt elõírás nem fogja
lehetõvé tenni a genetikailag módosított szervezetek (GMOs) felhasználásával
elõállított javak biotermékként történõ forgalmazását. Kathleen A. Merrigan,
a NOSB tagja a vele készült interjúban részletesen ismerteti az USDA
számára készített ajánlásokat a már régóta várt új rendelkezésekhez, amelyek
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remélhetõleg megalkotják a biológiai úton elõállított és feldolgozott
élelmiszerek elsõ egységes nemzeti szabványait. Kormánytisztviselõk szerint
az USDA még az 1997. év vége elõtt kiadja a szóban forgó szabványok elsõ
tervezetét. (World Food Regulation Review, 1997. október, 24-26. oldal)

89/97 USA – Figyelmeztetni kell a fogyasztót a friss almalé
egészségügyi veszélyeire

Az Élelmiszer és Gyógyszer Hatóság (FDA) – a humán betegségek
kockázatának csökkentése érdekében – felszólította a friss, pasztõrözetlen
almalé-készítmények gyártóit, hogy a címkén tájékoztassák a fogyasztókat:
termékeik súlyos, sõt életveszélyes betegségek kórokozóit tartalmazhatják.
Ugyancsak fel kell tüntetni a címkén, hogy az adott terméket nem vetették alá
olyan feldolgozási eljárásoknak, amelyek alkalmasak a kórokozó baktériumok
elpusztítására. Arra is indokolt felhívni a fogyasztók figyelmét, hogy az
egészségügyi kockázat a gyerekek, az idõsek és a legyengült immunrendszerû
emberek számára hatványozottan jelentkezik. (World Food Regulation
Review, 1997. október, 14-15. oldal)

90/97 EU – Határozati javaslat a BSE-t terjesztõ szarvasmarha
testrészek felhasználásának tilalmáról

Az Európai Bizottság 1997. július 17-én javaslatot tett egy Tanácsi Határozat
szövegére, amely megtiltaná a szarvasmarhák egyes testrészeinek
felhasználását, amennyiben azok – a tudomány mai állása szerint –
hozzájárulhatnak a szivacsos agysorvadás (BSE) állatokra vagy emberekre
történõ átviteléhez. A legújabb kutatások úgy találták, hogy a Creutzfeldt-
Jakob betegség (CJD) új variánsa egyértelmûen a BSE humán változataként
fogható fel. A Bizottság javaslata az Official Journal augusztus 28-i
számában jelent meg.  (World Food Regulation Review, 1997. október, 29-31.
oldal)

91/97 London – Nem mindenki ért egyet az Élelmiszer
Szabványosítási Hivatal tervezett felállításával

A brit kormány 1997 májusában bejelentette egy független Élelmiszer
Szabványosítási Hivatal (FSA) tervezett létrehozását, amely az Egészségügyi
Minisztériumnak tartozna felelõsséggel. Az elgondolás széleskörû tetszés
fogadta, ám Patrick Holden, a biogazdálkodókat tömörítõ Talajszövetség
igazgatója szerint az új szervezet érdek-összeütközéseket generálna azáltal,
hogy túlságosan is nagy befolyást biztosítana a fogyasztók számára. Ezáltal
viszont a termelõk érdekei szenvednének sérelmet, mivel a farmerektõl jövõ
szakvélemény jóval kisebb súllyal esne latba. (World Food Regulation
Review, 1997. október, 12. oldal)
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92/97 London – Az étrend alakulása meghatározó a rák kockázata
szempontjából

A Rákkutatási Világalapítvány és az Amerikai Rákkutató Intézet által 1997.
szeptember 29-én kiadott 650 oldalas, „Az élelmiszerek, a táplálkozás és a
rákmegelõzés globális perspektívája” címû nemzetközi jelentés szerint az
italok és az élelmiszerek alapvetõ kockázati tényezõt képeznek a rák
szempontjából. Több mint 4000 esettanulmány alapján a szerzõk arra a
megállapodásra jutnak, hogy étrendi változtatások révén évente akár 30-40%-
al is csökkenne a rákos megbetegedések száma az egész világon. A jelentés
néhány fontosabb megállapítása:

• az élelmiszerek adalékanyagai és szennyezõdései – bizonyos határok között
– nem növelik a rák kockázatát;

• a rendszeres testmozgás megóv a vastagbél-ráktól;

• a napi alkoholfogyasztás korlátozása 20%-al csökkenti a szájüreg, a torok,
az emlõk, továbbá a vastagbél és a végbél rosszindulatú megbetegedéseinek
elõfordulását;

• a zöldség- és gyümölcsfélékben gazdag étrend minden rák kockázatát
csökkenti 20%-al (kimondott vegetarianizmusra azonban nincs szükség);

• nem ajánlott a vöröshúsok túlzott fogyasztása.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslése szerint nemzetközi
méretekben terjed a rák gyakorisága, így 1996-ban világszerte 10 millió új
rákos esetet regisztráltak. 2020-ra azonban ez a szám megközelítheti a 15
milliót is. (World Food Regulation Review, 1997. november, 8-9. oldal)

93/97 WHO – Az élelmiszer-besugárzás semmiképpen sem
veszélyezteti a fogyasztók egészségét

A FAO, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a Nemzetközi
Atomenergia Ügynökség (IAEA) által az élelmiszerek magas dózisú
besugárzásáról tartott egyhetes konferencia (Genf, 1997. szeptember 15-20.)
legfõbb megállapítása így foglalható össze: Másodrendû kérdésnek tekintendõ
az élelmiszerek besugárzása során alkalmazott ionizáló energia tényleges
dózisának nagysága, ha azáltal sikerül elpusztítani a káros
mikroorganizmusokat oly módon, hogy az élelmiszerek minõsége és
érzékszervi tulajdonságai ne változzanak meg. Semmilyen tudományos
szempont nem teszi indokolttá, hogy bármilyen felsõ határértéket állapítsanak
meg az alkalmazott ionizáló energia nagyságára nézve. A Codex Alimentarius
Bizottság által jelenleg javasolt felsõ határ 10 kGy (a „kGy” a besugárzott
anyag 1 tömegegységére vonatkoztatott, elnyelt energiamennyiség
mértékegysége). Miután a konferencia résztvevõi alaposan áttanulmányozták
a 10 kGy-nál nagyobb dózissal besugárzott élelmiszerekre vonatkozó

Élelmiszervizsgálati Közlemények, 43, 1997/4



318

toxikológiai, mikrobiológiai, táplálkozás-élettani, fizikai és kémiai
vizsgálatok eredményeit, arra az egyhangú megállapításra jutottak, hogy az
ilyen élelmiszer fogyasztása minden tekintetben biztonságos és tápértéke sem
szenved csorbát. Jelenleg mintegy 30 országban alkalmazzák kiterjedten az
élelmiszerek besugárzását. (World Food Regulation Review, 1997. november,
19-20. oldal)

94/97 EU – Az étrendi kiegészítõk kereskedelmi forgalmazásának
egységes szabályozása

Az elmúlt évek folyamán Európában jelentõsen megnövekedett a kereslet az
étrendi kiegészítõk iránt, mivel azok ellensúlyozzák a napi táplálkozás
jelentõs hiányosságait, védelmet nyújtanak bizonyos betegségek ellen és
erõsítik a fogyasztókban az általános jólét érzését. Az Európai Unió szintjén
azonban még mindig várat magára az étrendi kiegészítõk egységes
szabályozása; az egyes tagállamok nemzeti kormányai saját elõírásokat
alkottak, de eltérõen értelmezik az ajánlott napi bevitel szintjét. Még abban
sincs egységes vélemény, hogy a vitaminokat és az ásványi anyagokat
élelmiszer- vagy gyógyszerkészítményeknek tekintsék-e. Ezen az áldatlan
helyzeten kívánt javítani az a Brüsszelben 1997. szeptember 23-án megtartott
konferencia, ahol az élelmiszer- és gyógyszeripar, a fogyasztói érdekvédelmi
csoportok, a tudományos testületek és a nemzeti kormányok több mint 300
képviselõje vitatta meg az étrendi kiegészítõk forgalmazásával kapcsolatos
kérdések egységes európai szabályozásának lehetõségeit.  (World Food
Regulation Review, 1997. november, 24-25. oldal)

95/97 USA – Törvényjavaslat az élelmiszerbiztonság javítására
A Clinton adminisztráció által javasolt Élelmiszerbiztonság Fejlesztési
Törvény szenátusi elõkészítése során Dan Glickman mezõgazdasági miniszter
elmondotta: az Élelmiszer és Gyógyszer Hivatalnak (FDA) minél elõbb állást
kell foglalnia a marhahús besugárzásának engedélyezésérõl, mivel az
nagymértékben javítaná az élelmiszerek biztonságát. A Mezõgazdasági
Minisztérium (USDA) messzemenõen támogatna egy ilyen lépést. Az új
törvényjavaslat egyébként lehetõvé tenné a mezõgazdasági miniszter számára,
hogy haladéktalanul elrendelje a szennyezett vagy helytelenül jelölt hús és
baromfi forgalomból való kivonását, szemben a mai gyakorlattal, amikor is az
ipar tetszésére van bízva a gyanús élelmiszerek visszavonása. A jövõben az
USDA jogot kapna arra is, hogy naponta maximum 100 ezer dollár
pénzbírsággal sújtsa az élelmiszerbiztonsági elõírásokat szándékosan és
ismételten megsértõ termelõket, továbbá nagy- és kiskereskedõket. (World
Food Regulation Review, 1997. november, 14. oldal)
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96/97 WTO – Jegyzékbe foglalják a borok címkéjén alkalmazható
földrajzi neveket

Az Uruguay-i Fordulót lezáró egyezmény részeként aláírt ún. TRIPs
Megállapodásra (TRIPs = a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi szempontjai)
hivatkozva az Európai Unió és még néhány más állam nyomást gyakorol a
Kereskedelmi Világszervezetre, hogy az vonja szorosabb ellenõrzés alá a
borkészítmények címkéjén alkalmazott földrajzi helységnevek használatát
(Csehország ugyanezt a sörök vonatkozásában is örömmel venné). A WTO
illetékes tanácsa – helyt adva az ilyen irányú törekvéseknek – a borok
jellegére utaló földrajzi nevek (pl. Beaujolais, Burgundy) használatának
megszigorítására készül, amelyeket egy jegyzékben foglalnak össze. E
jegyzék azonban nem tartalmazhatja szõlõfajták neveit, de alapját képezheti a
földrajzi nevekre vonatkozó jövõbeli szabályozásnak. (World Food
Regulation Review, 1997. november, 21-22. oldal)

97/97 WTO – Végleges döntés várható a hormonkezelt állatok
húsára kivetett import-tilalom jogosságáról

A Világkereskedelmi Szervezet (WTO) szakértõi paneljének 1997. augusztus
18-i határozata ismételten felszólítja az Európai Uniót, hogy szüntesse meg a
tesztoszteron növekedési hormonnal kezelt állatok húsának behozatalára
kivetett tilalmat. A szakértõk szerint ugyanis az import-tilalom sérti az
egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések (SPS) alkalmazásáról
kötött új WTO megállapodást. A kérdés eldöntésére az Európai Bizottság a
WTO Fellebbviteli Testületéhez fordult s most annak végleges válaszára vár.
Steve Charnovitz (Yale Egyetem) terjedelmes tanulmányában azt javasolja,
hogy a Fellebbviteli Testület igen gondosan mérlegelje a felmerült tényeket
pro és contra, figyelembe véve a legszélesebb körû kereskedelmi és
élelmiszer-biztonsági kihatásokat is.  (World Food Regulation Review, 1997.
november, 26-31. oldal)

98/97 London – Szoros kapcsolat a BSE és a humán CJD között
Két, egymástól függetlenül készített tanulmány meggyõzõ bizonyítékot
szolgáltat arra, hogy az emberekben idegsorvadást okozó Creutzfeldt-Jakob
betegség új változata (nvCJD) nem más, mint a BSE (szarvasmarhák
szivacsos agysorvadása) humán megfelelõje. Egérkísérletek során
nyilvánvalóvá vált, hogy mind az nvCJD, mind a BSE átvihetõ agyvelõ és
egyéb idegrendszeri preparátumok révén. A kísérleti állatokban mindkét
betegség azonos lappangási idõt, tüneteket és lefolyást mutatott. Az új
kutatási eredmények fényében valószínûsíthetõ, hogy az emberek nvCJD
betegségét a fertõzött szarvasmarhák húsának fogyasztása idézte elõ. (World
Food Regulation Review, 1997. november, 9-10. oldal)
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99/97 EU – Kötelezõ a genetikailag manipulált élelmiszerek
megkülönböztetõ jelölése

Az Európai Bizottság 1997. november 1-tõl hatályos új rendelete kötelezõen
elõírja a genetikailag módosított szóját és kukoricát tartalmazó élelmiszerek
megkülönböztetõ jelölését az újszerû termékekrõl szóló korábbi elõírásoknak
megfelelõen. Az új rendelet azonban nem irányul a hagyományos és a
genetikailag manipulált összetevõket tartalmazó élelmiszerek éles
különválasztására, mivel az súlyos kereskedelmi vitákhoz vezetne az Egyesült
Államok és az EU között. Folyamatban van a biotechnológiával kapcsolatos
etikai kérdések vizsgálata is. (World Food Regulation Review, 1997.
november, 6. oldal)

100/97 USA – Integrált kártevõ-menedzsment, kevesebb peszticid
Két amerikai tudósnak ítélték oda az 1997. évi Világélelmezési Díjat. Ray F.
Smith (Kaliforniai Egyetem, Berkeley) és Perry L. Adkisson (A&M Egyetem,
Texas) az integrált kártevõ-menedzsment koncepciójának kidolgozásáért
kapta meg a magas kitüntetést, ami világméretekben lehetõvé tette a kémiai
eredetû peszticidek használatának jelentõs korlátozását. A 10 évvel ezelõtt
alapított Világélelmezési Díjjal az élelmiszerkínálat mennyiségi fokozása,
illetve minõségének javítása terén végzett kiemelkedõ munkát ismerik el.
(World Food Regulation Review, 1997. november, 19. oldal)

101/97 EU – Tudományos érvek támasztják alá a hormonnal kezelt
marhahús behozatali tilalmát

Az Európai Unió fellebbezést nyújt be a Kereskedelmi Világszervezet (WTO)
legutóbbi döntése ellen, ami törvénytelennek nyilvánítja a hormonnal kezelt
amerikai és kanadai állatok húsának behozatalát. Franz Fischler, a Bizottság
mezõgazdasági ügyekben illetékes tagja szerint a WTO nem vette figyelembe
azt a tudományos megállapítást, hogy a hormonkezelt állatok húsának
fogyasztása növeli a rák kockázatát. (World Food Regulation Review, 1997.
november, 5-6. oldal)

102/97 WHO – Fokozott kockázatot rejtenek magukban a
rezisztenssé váló baktériumtörzsek

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által 1997. október 17-én Berlinben
tartott konferencián 70 egészségügyi szakértõ (köztük humán és állatorvosok)
felhívta a figyelmet arra, hogy az antibiotikumok és a növekedésserkentõk
túlzott alkalmazása az állattenyésztésben hatványozott egészségügyi
kockázatot jelent a fogyasztók számára. Különös aggodalomra ad okot a
baktériumok rezisztenciájának növekedése, ami veszélyeztetheti az emberi
gyógyszerként alkalmazott antibiotikumok hatékonyságát. Az állati
szervezetekben kifejlõdõ rezisztens mikroorganizmusok ugyanakkor a
tápláléklánc révén könnyen bekerülhetnek az emberek szervezetébe is,
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komoly betegségeket okozva. Ilyen szempontból különösen veszélyes lehet a
Salmonella, a Campylobacter, az Enterococci és az E.coli. A humán
betegségek megelõzése érdekében koordinált nemzetközi erõfeszítésekre van
szükség. (World Food Regulation Review, 1997. december, 19-20. oldal)

103/97 Hollandia – Az új jelölési elõírások veszélyeztethetik a
tisztességes versenyt

A Közegészségügyi Minisztérium, továbbá az élelmiszeripari és kereskedelmi
szervezetek, valamint a fogyasztói érdekvédelmi csoportok között 1996
decemberében született megállapodás alapján 1997. április 1-tõl a gyártók
önkéntesen feltüntethetik a címkén, ha az élelmiszer genetikailag manipulált
szójából származó fehérjét tartalmaz. A legtöbb élelmiszer termelõ eleget is
tesz önként vállalt kötelességének; vannak azonban olyan üzemek, amelyek –
a speciális jelölést elkerülendõ – a szójafehérje helyett inkább búzafehérjét
alkalmaznak. Éppen erre való hivatkozással a belga Protein Technology
Industries (PTI) pert indított a holland állam ellen, mondván, hogy torzulást
szenvedhet a tisztességes verseny; háttérbe szorulhatnak ugyanis az
élelmiszeripari szójakészítmények gyártói, sok millió gulden veszteséget
szenvedve. (World Food Regulation Review, 1997. december, 9. oldal)

104/97 USA – Új törvény az FDA hatékonyabbá tételérõl
A közegészségügyi és az ipari célok közötti ellentétek elsimítását célzó
tárgyalások 3 éve után a Kongresszus 1997. november 9-én törvényt fogadott
el az Élelmiszer és Gyógyszer Hatóság (FDA) hatékonyabb mûködtetésérõl.
Várható, hogy Clinton elnök hamarosan aláírja az új törvényt, melynek célja
elsõsorban az FDA szabályozó tevékenységének modernizálása a gyógyszerek
és az orvosi mûszerek tekintetében; ide tartozik azonban az élelmiszer-
szabályozás reformja és hosszabb távon a vöröshúsok besugárzásának
engedélyezése is. Az új törvény ugyanakkor megoldatlanul hagyja a mikroba
méretû kártevõk és kórokozók ellen alkalmazott peszticidek szabályozásának
jogkörét, ezért folytatódnak a tárgyalások az FDA és a Környezetvédelmi
Hivatal (EPA) között. (World Food Regulation Review, 1997. december, 17.
oldal)

105/97 USA – Egyetlen hivatal hatáskörébe kerül az egész
élelmiszerbiztonság?

Két képviselõ 1997. november 4-én törvényjavaslatot nyújtott be az
Élelmiszer Biztonsági Hivatal felállítása érdekében, amely biztosítaná a
jelenleg szétszórt, több intézmény által kezelt élelmiszerbiztonsági
programok egy helyen történõ szilárd összefogását. Az új hivatal felelõsségi
körébe tartozna valamennyi, az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos szövetségi
tevékenység hatékony koordinálása, illetve a mostani, politikai érdekektõl
sem mentes, sok esetben már korszerûtlen ellenõrzési rendszerek
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modernebbekkel való felváltása. Jelenleg ugyanis legalább 4 szövetségi
intézmény – a Mezõgazdasági Minisztérium, az Élelmiszer és Gyógyszer
Hatóság, a Kereskedelmi Minisztérium és a Környezetvédelmi Hivatal –
foglalkozik az élelmiszerbiztonsággal, természetesen más-más szempontból
közelítve meg ugyanazt a kérdést. (World Food Regulation Review, 1997.
december, 14-15. oldal)

106/97 FAO/WHO – Az Élelmiszerhigiéniai Kódex Bizottság
washingtoni ülése

Az Élelmiszerhigiéniai Kódex Bizottság 1997. október végén Washingtonban
megtartott ülésén különös figyelmet szenteltek a tejipari kódex
szabványoknak, valamint a lágy, éretlen sajtok vitatott biztonsági
elõírásainak. Emellett sokat ígérõ határozat született a nemzetközi
kereskedelmi forgalomban résztvevõ élelmiszerek mikrobiológiai
kockázatának kezelésérõl, valamint a friss zöldség és gyümölcs higiéniai
kontrolljáról is. Jelentõs elõrehaladás történt továbbá a hosszú eltarthatósági
idejû fagyasztott élelmiszerek, a palackozott vizek, illetve az ömlesztett
módon szállított termékek higiéniai gyakorlati kódexeinek kidolgozása terén
is. Fontos irányelv született a mikrobiológiai rizikófaktorok felmérésérõl és
az élelmiszerbiztonság új, a HACCP program keretében megnyilvánuló
perspektíváiról.  (World Food Regulation Review, 1997. december, 25-28.
oldal)

107/97 London – Nagy szerep hárul majd az Élelmiszer Biztonsági
Hivatalra

Jeff Rooker élelmiszerbiztonsági miniszter az Agra Europe Konferencián
kijelentette: a tervezett Élelmiszer Biztonsági Hivatal felállítása igen
hatékony eszközt ad majd a kormány kezébe a biztonságra vonatkozó
elõírások és szabványok kidolgozásához. A Hivatal mûködése az egész
élelmiszerláncra kiterjed majd, beleértve a közétkeztetést, az egészségügyi
szakembereket, a tudományos közösséget és természetesen a fogyasztók
legszélesebb rétegeit is. Hamarosan kiadásra kerül az új intézménnyel
kapcsolatos Fehér Könyv, amely számos „radikális” javaslatot tartalmaz majd
az élelmiszerbiztonság kérdéseinek kormányszintû kezeléséhez. „Ha nem
sikerül elérnünk célunkat, menthetetlenül megbukunk” – jelentette ki a
miniszter. (World Food Regulation Review, 1997. december, 10-11. oldal)

108/97 EU – Nehézségekbe ütközik az élelmiszeradalékok pozitív
jegyzékének kiterjesztése

Az Európai Parlament részérõl merev ellenállásba ütközött a jóváhagyott
élelmiszeradalékok jegyzékének kibõvítését célzó javaslat. A legtöbb
aggodalom egészségügyi természetû volt: ilyen alapon utasították el a
képviselõk a csecsemõ- és gyermektápszerek adalékait, az eltarthatósági idõt
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meghosszabbító antioxidánsokat, az ízfokozókat, valamint a szulfit
készítményeket (sokan ez utóbbiak allergén hatásától tartanak). Nem javasolt
az adalékanyagok alkalmazása a tejtermékekben sem, mivel azokat a
fogyasztók még mindig „természetes” anyagoknak tekintik. A Bizottság
összesen 35 változtatást és kiegészítést javasolt a színezékeken és az
édesítõszereken kívül minden más élelmiszeradalékra vonatkozó 2/95/EC
számú irányelvhez. (World Food Regulation Review, 1997. december, 6-7.
oldal)

109/97 EU – Vita a csokoládé készítmények összetételérõl és
jelölésérõl

Az Európai Parlamentben folytatódik a vita a csokoládé összetételére
vonatkozó elõírások mind a 15 tagállam számára elfogadható
egységesítésérõl. Nem sikerült azonban a képviselõknek közös álláspontra
jutniuk abban a kérdésben, hogy a kakaóvaj mellett mely komponensek
tekinthetõk azon minõségi csokoládék alkotórészeinek, amelyek teljesen
szabadon forgalmazhatók az Európai Unión belül. Nincs megegyezés az
alternatív növényi zsiradékok alkalmazhatóságát illetõen sem. (World Food
Regulation Review, 1997. december, 22. oldal)

110/97 EU – Sínen van az állategészségügyi egyezmény megkötése az
USA-val

Az Európai Bizottság 1997 novemberében zöld utat adott az EU és az
Egyesült Államok közötti állategészségügyi egyezmény megkötéséhez, amely
a vonatkozó szabványok kölcsönös elismerésével jelentõsen megkönnyítheti a
mezõgazdasági termékek transzatlanti kereskedelmét, sok milliárd dollár
felesleges kiadást takarítva meg. Az egyezményt – amely valószínûleg 1998.
január 1-én lép hatályba – még jóvá kell hagynia az EU Miniszteri Tanácsnak
is.  (World Food Regulation Review, 1997. december, 5-6. oldal)

111/97 London – Ne igyunk nyerstejet!
Független tudósok véleménye szerint nem javasolható a nyers tehéntej
közvetlen fogyasztása, mivel veszedelmes baktériumokat (Listeria,
Salmonella, E.coli) tartalmazhat. Ilyen megfontolások alapján Skóciában már
1993 óta tilos a pasztõrözetlen tej forgalmazása. Hasonló intézkedést
fontolgat az Egyesült Királyság kormánya is. (World Food Regulation
Review, 1997. december, 12-13. oldal)

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