
251

Központi Élelmiszeripari Kutató Intézet Élelmiszer Minõségügyi Információs Centrum hírei

1537 Budapest, Pf.: 393. KÉKI-ÉLMINFO Tel: 3565082 / Fax: 2741005

Hírek a külföldi élelmiszer-minõségszabályozás eseményeirõl

50/98 EU – Egyértelmûen meg kell jelölni a genetikailag módosított
élelmiszereket

Az Európai Fogyasztók Szervezete (BEUC) azon a véleményen van, hogy a
vásárlóknak nemsokára tartózkodniuk kell az elõre csomagolt élelmiszerek
túlnyomó többségétõl, mivel azok nagy valószínûség szerint genetikailag
manipulált összetevõket fognak tartalmazni. A vevõk szabad választásának
jelszavát tûzve zászlajára a BEUC fennen hangoztatja: semmi kifogásuk sincs
a genetikai módosítások ellen, ám azok nem történhetnek a fogyasztók háta
mögött, azok tudta nélkül. A genetikailag manipulált kukorica és szója
példájára utalva a BEUC sokkal szigorúbb jelölési politikát követel a
jövõben. (World Food Regulation Review, 1998. június, 4-5. oldal)

51/98 EU – A növekedési hormon használata növeli a rákbetegség
kockázatát

Az Európai Bizottság véleménye szerint az emlõ- és prosztatarák 20-25%-al
magasabb elõfordulási aránya az Egyesült Államokban a növekedési
hormonok állattenyésztési célú alkalmazásának tudható be. Az EU-ban
jelenleg számos tudományos vizsgálatot és kockázatfelmérést végeznek a
növekedési hormonokkal kapcsolatban, melyek eredményét várhatóan 1 éven
belül közzéteszik. A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) korábban 15
hónapos idõintervallumot biztosított az EU részére ahhoz, hogy – egy
amerikai panasz nyomán – feloldja a hormonkezelt marhahúsra kivetett
behozatali tilalmat. A Bizottság illetékes tisztviselõje elfogadhatatlannak
találná a hormonok alkalmazását Európában is, azt azonban kilátásba
helyezte, hogy ha mégsem sikerülne minden kétséget kizáróan bizonyítani a
rákbetegség kockázatával fennálló kapcsolatot, akkor az EU pénzügyi
kompenzációt nyújt a kereskedelem elmaradásából származó károkért. (World
Food Regulation Review, 1998. július, 5. oldal)

52/98 USA – Bíróság elé kerül a genetikailag manipulált
élelmiszerek jelölése

Részben tudományos, részben vallási okokból különféle polgári csoportok
1998. május 27-én pert indítottak az FDA (Élelmiszer és Gyógyszer Hatóság)
ellen a genetikailag módosított élelmiszerek kapcsán. A felperesek 36 ilyen,
az USA-ban forgalmazott élelmiszer megnevezését tartalmazó listát állítottak
össze azzal vádolván az FDA-t, hogy a biztonsági tesztek elégtelen elvégzése
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komoly közegészségügyi és környezetvédelmi problémákat vethet fel. A
megkülönböztetõ jelölést pedig azért tartják elengedhetetlenül fontosnak,
mert a vásárlónak mindenképpen tudnia kell, hogy mit fogyaszt nem csupán
egészségügyi okból, hanem a vallási rituális elõírások betartása érdekében is.
A pernek az ad különös jelentõséget, hogy az USA-ban ma már számos
feldolgozott élelmiszer (pl. gabonapelyhek, gyermektápszerek) tartalmaz
genetikailag manipulált összetevõket, legtöbbször szójaolajat. (World Food
Regulation Review, 1998. július, 12-13. oldal)

53/98 London – Feloldják a brit marhahús tilalmát?
Mind a brit kormány, mind a Nemzeti Farmerszövetség nagy várakozással és
óvatos optimizmussal tekint Brüsszel felé, mivel remény van arra, hogy
rövidesen feloldják az Egyesült Királyság marhahús kivitelére több mint 2
éve kimondott tilalmat. Ez konkrétan azt jelentené, hogy Nagy-Britannia
exportálhatná az 1996. augusztus 1. után született szarvasmarhák húsát. A
javaslatot még jóvá kell hagynia az Állandó Állatorvosi Bizottságnak, amely
azonban 1998. június 12-i ülésén nem szavazott a kérdésrõl. A javaslat szerint
az engedély csak a kicsontozott marhahúsra vonatkozna, amellett érvényes
bizonylattal kellene igazolni, hogy a levágott állat BSE-mentes állományból
származik. Jack Cunningham brit mezõgazdasági miniszter szerint egyik-
másik feltétel szükségtelen nehézségeket okozhat, ezért kemény tárgyalásokra
kell felkészülni. (World Food Regulation Review, 1998. július, 11. oldal)

54/98 USA – Új országos hálózat a betegségek megelõzésére
Az 1998. május 22-én tartott fehér házi sajtókonferencián Albert Gore alelnök
bejelentette: üzembe helyezték a PulseNet közegészségügyi
laboratóriumokkal összekötött országos számítógépes hálózatot, ami lehetõvé
teszi a szennyezett élelmiszerek gyors azonosítását. Az impulzus vezérlésû
gél elektroforézisen (PFGE) alapuló rendszert az USA Betegség Ellenõrzési
és Megelõzõ központjai dolgozták ki elsõsorban az E. coli 0157:H7
azonosítására, mivel ez a szennyezett hamburgerben, gyümölcslevekben és
más élelmiszerekben elõforduló virulens kórokozó az utóbbi években számos
súlyos megbetegedést okozott. (World Food Regulation Review, 1998. július,
14. oldal)

55/98 Japán – Fogyasztóbarát és kompatibilis élelmiszer-jelölések
A Mezõgazdasági, Erdészeti és Halászati Minisztérium (MAFF) bejelentette:
alapos felülvizsgálatra és átdolgozásra szorul a japán szabványosított
élelmiszer-jelölési rendszer, hogy fogyasztócentrikus és nemzetközileg
kompatibilis legyen. A bonyolult japán rendszer deregulációja ösztönzõleg
fog hatni az élelmiszer-behozatalra is. Jelenleg legfontosabb feladat a jelölési
követelmények hatályának kiterjesztése még több élelmiszerre: most mintegy
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100 termékre összesen 339 elõírás és 64 szabvány vonatkozik. Biztosítani kell
továbbá a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabványaival való
kompatibilitást, a legalább 5 évenkénti alapos felülvizsgálatot, valamint az
ún. „regionális élelmiszerek” speciális jelölését. A MAFF az 1999
januárjában összeülõ rendes parlament elé kívánja terjeszteni a vonatkozó
törvénytervezetet. (World Food Regulation Review, 1998. július, 8. oldal)

56/98 Kódex ülés a genetikailag manipulált élelmiszerek jelölésérõl
Az Élelmiszer-jelölési Kódex Bizottság Ottawában (Kanada) megtartott 1998.
évi ülésén sikerült némi haladást elérni az Egyesült Államok és az Európai
Unió között már régóta folyó vitában a genetikailag módosított összetevõket
tartalmazó élelmiszerek jelölését illetõen. Bart Bilmer, a Kanadai
Élelmiszerellenõrzõ Hivatal felelõs munkatársa kijelentette: nemzetközi
jelölési szabványokat kell kidolgozni a biotechnológiai úton elõállított
élelmiszerekre. Minden, potenciálisan allergén hatással rendelkezõ készít-
ménynek külön feltûnõ jelölésre van szüksége. A nemzetközi szabványosítás
céljára egyértelmûen definiálni kell a biotechnológia fogalmát is. Mivel az
elmondottak szükségességével mindenki egyetért, a Kódex Bizottság
következõ, 1999 tavaszán esedékes ülésén várhatóan több kérdésben sikerül
majd áttörést elérni. (World Food Regulation Review, 1998. július, 3-4. oldal)

57/98 EU – Elõírás a genetikailag manipulált élelmiszerek külön
jelölésérõl

A Mezõgazdasági Miniszterek Tanácsa 1998. május 26-án elfogadott egy
módosított javaslatot a genetikailag manipulált összetevõket tartalmazó
élelmiszerek kötelezõ jelölésérõl. Ha a gyártó bizonytalan abban, hogy
terméke valóban tartalmaz-e genetikailag módosított szervezeteket (GMOs),
akkor el kell végeztetnie a laboratóriumi vizsgálatokat. Azt azonban nem
követeli meg a tervezet, hogy a farmerek különítsék el egymástól a
genetikailag módosított, illetve a hagyományos vetõmagból elõállított
termést, mivel az Egyesült Államok véleménye szerint ez az áruk szabad
forgalmának gátját képezhetné. Az új jelölési rendszer elsõsorban azokat a
termékeket érintené, amelyek az USA-ból behozott, genetikailag manipulált
kukoricát és szóját tartalmaznak. (World Food Regulation Review, 1998.
július, 5. oldal)

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