
190

Központi Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet Élelmiszer Minõségügyi Információs hírei
1537 Budapest, Pf.: 393.
Tel: 3565082, Fax: 2142247 KÉKI-ÉLMINFO

http://www.cfri.hu
e-mail: p.molnar@cfri.hu

Hírek a külföldi élelmiszer-minõségszabályozás eseményeirõl

20/03 Kanada: Módosító javaslat az élelmiszerek jelölésére

A kanadai Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatal (CFIA) javasolja az élelmiszer- és
gyógyszerszabályozás módosítását, hogy egyértelmûvé váljék azoknak az
egyes összetevõk nevét melléknévként (pl. tejszínes vagy lédús, leveses)
említõ jelölési és reklámozási elõírásoknak a használata, amelyek az egyes
komponensek, ízek vagy érzékszervi jellemzõk kiemelésére irányulnak. Az
új javaslatok szerint ilyen esetben feltûnõen jelölni kell az adott élelmiszer-
összetevõ százalékos arányát. Ha viszont valamilyen ízrõl van szó, akkor a
név mellett fel kell tüntetni az „íz” vagy „mesterséges íz” kifejezéseket (pl.
„szamóca ízû” vagy „mesterséges szamócaíz”). Ha az élelmiszer egyik
összetevõjének megnevezésével kívánják leírni valamelyik érzékszervi
jellemzõt, akkor ez utóbbinak is szerepelnie kell a szövegben (pl. „tejszínes
textúra”). A javasolt jelölési elõírásokkal kapcsolatban a CFIA 2003.
március 20-ig várja az észrevételeket. (World Food Regulation Review,
2003. március, 3. oldal)

21/03 EU: A vitaminok és az ásványi anyagok önkéntes hozzáadására
vonatkozó szabályozás harmonizálása

Mivel az Európai Unióban nincs egységes szabályozás a vitaminok és az
ásványi anyagok élelmiszerekhez való hozzáadására, az egyes tagállamok
nemzeti elõírásai nagymértékben különböznek egymástól. A Bizottság most
nyilvánosságra hozott egy elõzetes rendelettervezetet, amely biztosítaná,
hogy különféle tápanyagok önkéntes hozzáadása az élelmiszerekhez
semmiképpen se jelenthessen a fogyasztó számára egészségügyi kockázatot
(fogyasztóvédelmi szempont). A tervezet szerint háromféle okból lehetne
tápanyagokat hozzáadni az élelmiszerekhez: 1. a feldolgozás, a tárolás és a
kezelés során elveszett tápanyagok pótlása; 2. helyettesítõ élelmiszerek
kialakítása (pl. vaj helyett margarin); és 3. az élelmiszer dúsítása,
felerõsítése. Az egységes rendelet megalkotása lehetõvé tenné az ilyen
élelmiszerek szabad forgalmazását az Egységes Európai Piacon. A tervezet
számos elõírást tartalmaz a vitaminokkal és ásványi anyagokkal dúsított
élelmiszerek jelölésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozóan is.
Tilos lenne ugyanakkor vitaminok és ásványi anyagok hozzáadása a friss
termékekhez és az 1,2 térfogatszázaléknál több alkoholt tartalmazó
italokhoz. (World Food Regulation Review, 2003. március, 8−9. oldal)
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22/03 EU: Felülvizsgálják az élelmiszeradalékokkal kapcsolatos jogi
szabályozást

Az Európai Bizottság megerõsítette, hogy 2004. folyamán felülvizsgálják az
élelmiszeradalékok szabályozását elsõsorban annak kiderítésére, hogy
szükséges-e az egyes adalékanyagok kialakult felhasználási módjának
megváltoztatása. További fontos szempont a csecsemõ- és gyermek-
tápszerekben alkalmazott adalékok biztonságos voltának felülvizsgálata,
mivel korábban úgy találták, hogy ezen adalékok (pl. a szulfitok és a
benzoátok) hatása nincs kellõen kielemezve. A Bizottság már 2002.
októberében felhívta a tagállamok nemzeti kormányainak figyelmét arra,
hogy a 95/2/EC számú Élelmiszer Adalék Direktíva értelmében mielõbb
terjesszenek elõ jelentést az adalékanyagokról (a legtöbb kormány már
eleget is tett a felhívásnak). A direktíva III. és IV. melléklete meghatározza
a stabilizáló, a tartósító és az ízesítõszerek, valamint a színezékek
maximálisan alkalmazható mennyiségét az élelmiszer készítményekben. Az
Európai Parlament egyik képviselõje azonban rámutatott arra, hogy a
maximális napi bevitel értékeit felnõttekre állapították meg, holott igen sok
gyerek és serdülõ fiatal − saját testsúlyára vetítve − nagy mennyiséget
fogyaszt ezekbõl a termékekbõl. (World Food Regulation Review, 2003.
március, 4−5. oldal)

23/03 Az EU bõvítése elõsegíti a nagyobb élelmiszerbiztonságot

Romano Prodi, az Európai Bizottság elnöke szerint az EU bõvítése elõ fogja
segíteni az élelmiszerbiztonság és a környezetvédelem színvonalának
emelését, mivel a tagállamok valamennyien érdekeltek lesznek egy közös
agrárpolitika végrehajtásában. A most és 2007-ben csatlakozó új tagok
ugyanis jól funkcionáló belsõ piaccal rendelkeznek, ahol kiemelt
jelentõséggel bír az élelmiszerbiztonság és a környezetvédelem. Az Unión
belül egyre növekszik a piacok és a produktív mezõgazdasági folyamatok
kölcsönös egymásra utaltsága, ami elengedhetetlenné teszi a közös politikák
alkalmazását, mint az élelmiszerpiac védelmének meghatározó tényezõjét.
Egy szóvivõ szerint a Prodi által elmondottak a Bizottság hivatalos
álláspontját képviselik. (World Food Regulation Review, 2003. március, 6.
oldal)

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