Hírek a külföldi élelmiszer-minőségszabályozás
eseményeiről
40/11 Ausztrália: Koffeintartalmú energiaitalok
Ausztrália és Új-Zéland élelmiszerszabályozásért felelős miniszterei 2011. május
6-án további lépéseket határoztak el a koffeintartalmú energiaitalokkal
kapcsolatos egészségügyi aggodalmak kezelésére. Az első ilyen típusú
energiaitalok 2001-ben jelentek meg a piacon; akkori szabályozásuk egy
szabvány segítségével történt, majd később egy szakpolitikai útmutató kiadására
is sor került. Azóta egyre több, koffeinnel és más egzotikus összetevőkkel
dúsított energiaital került a piacra. Az illetékes miniszterek most elrendelték az
élelmiszerek koffeinnel való dúsításáról szóló politikai irányelv alapos
felülvizsgálatát, amelyhez várják a Kormányközi Drog Bizottság észrevételeit is
annak kapcsán, hogy egyre terjed a koffeines energiaitalok és az alkoholok
keverése. (World Food Regulation Review, 2011 május, 4. oldal)

41/11 Dánia: Fókuszban az antibiotikum-rezisztencia leküzdése
A világméretű tendenciának megfelelően az Európai Unióban is növekszik mind
az emberek, mind pedig az állatállomány antibiotikum fogyasztása, ami a
kórokozók rezisztenciájának kifejlődéséhez vezethet. Dániában viszonylag kevés
antibiotikumot
használnak
fel,
ami a
különböző
ilyen
irányú
kezdeményezéseknek köszönhető. Legutóbb például egy sárga lappal „büntetik”
azokat a sertéstenyésztőket, akiknél viszonylag magas az antibiotikum
fogyasztás. A 2012. január 1-től esedékes dán EU elnökség idején prioritást fog
élvezni a kórokozók rezisztenciája elleni küzdelem: ennek keretében az egész
Közösségre kiterjedő programot hajtanak majd végre az antibiotikum-fogyasztás
és a rezisztencia szintjének felmérésére, miközben kampányt fejtenek ki a humán
és az állati fogyasztás csökkentése érdekében. Azokra a kulcsfontosságú
antibiotikumokra helyezik a hangsúlyt, amelyek valóban nélkülözhetetlenek a
komoly fertőző betegségek leküzdéséhez. (World Food Regulation Review, 201 1
május, 5. oldal)

42/11 EU: A GM növények termesztésének hatásai
A Bizottság 2011. április 15-én jelentést terjesztett az Európai Parlament és a
Tanács elé a genetikailag módosított (GM) növények termesztésének társadalmi
gazdasági hatásairól. A jelentés mindenek előtt megállapítja, hogy a tagállamok
részéről csak nagyon kevés információ áll rendelkezésre a témában. A korábban
elvégzett tanulmányok azt mutatják, hogy a gyomok és a kártevők hatásának
kitett területeken a farmerek - a nagyobb jövedelem reményében - előszeretettel
fordulnak a herbicidekkel, illetve a kártevőkkel szemben ellenállóvá tett fajták
termesztése felé. A nemzetközi tudományos szakirodalmat is elemző tanulmány
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csak az első lépésnek tekinthető a párbeszéd útján, hogy a
polarizált vélemények objektív irányba mozduljanak el. Most
egész élelmiszerláncra kiterjedő felmérés érdekében mindenek
tényezők és indikátorok meghatározására van szükség. (World
Review, 2011 május, 8-9. oldal)

jelenlegi erősen
az egységes, az
előtt a robusztus
Food Regulation

43/11 Egyesült Királyság: Ki viselje a hatósági ellenőrzés
költségeit?
Az Élelmiszer-szabványosítási Hivatal (FSA) bejelentette: 2011 májusában az
Egyesült Királyság különböző részein összesen négy közmeghallgatást tart azzal
a témával kapcsolatban, hogyan terheljék rá a húsok hatósági ellenőrzésének
teljes költségét a húsiparra. A konzultációk teljesen nyilvánosak, azokon bárki
részt vehet. Az FSA Igazgatótanácsa egy nyílt ülésen, május 25-én terjeszti elő
jövőbeli elképzeléseit, majd a konzultáción elhangzó javaslatokat beépítik a
döntéshozatali folyamatba. (World Food Regulation Review, 2011 május, 11-12.
oldal)

44/11 USA: Az FDA stratégiai prioritásai
A 12 ezer munkatársat foglalkoztató Élelmiszer és Gyógyszer Adminisztráció
(FDA) 2011. április 20-án egy 50 oldalas dokumentumot adott ki a következő
címmel: „Stratégiai prioritások, 201 1-2015; válasz a 21. század közegészségügyi
kihívásaira”. A dokumentum többek között kiemeli: 1.) Modernizálásra szorul a
törvényhozás és a jogi szabályozás, különös tekintettel a műszaki-tudományos
innovációkra annak érdekében, hogy a gyógyszerkészítmények egész életciklusuk
folyamán biztonságosak és hatékonyak maradjanak. 2.) Szükség van a
megelőzésre és a feljavított táplálkozásra összpontosító integrált, globális
élelmiszerbiztonsági rendszer megalkotására. 3.) Nagyobb erőfeszítést kell
fordítani az egyes lakossági szegmensek speciális igényeinek kielégítésére. Az
FDA felelősségi köre az elmúlt néhány évben tetemesen megnövekedett:
mindenek előtt arra kell törekedni, hogy a tudományos áttörést jelentő új
felfedezések minél előbb innovatív, biztonságos és hatékony készítményekben és
életmentő terápiákban öltsenek testet. (World Food Regulation Review, 2011
május, 13. oldal)

45/11 Világszerte felértékelődik az élelmiszerbiztonság
Az élelmezés- és táplálkozáspolitika stratégiai és szabályozási kérdéseinek
megoldásához nyújt segítséget az EAS élelmiszerpolitikai konzultációs szervezet
1992-ben létrehozott brüsszeli irodája. Xavier Lavigne élelmiszerjogi menedzser
szerint az élelmiszerbiztonsági előírások folyamatos szigorítása Európában,
illetve az Egyesült Államokban nemrég elfogadott új Élelmiszerbiztonsági
Törvény egyértelműen mutatja a világszerte növekvő tudatosságot. Mindez
erősen érezteti hatását a Kodex Alimentarius szintjén is, amelyhez már 183
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ország csatlakozott. Jelenleg például a világszervezet aktívan munkálkodik egy
irányelv kidolgozásán a nemzeti hatósági élelmiszer ellenőrzési rendszerekről,
megkönnyítendő a termékek nemzetközi mozgását. (World Food Regulation
Review, 201 1 május, 16. oldal)

46/11 USA: Új élelmiszerbiztonsági rendeletek
Az Élelmiszer és Gyógyszer Adminisztráció (FDA) 2011. május 4-én két új
rendeletet jelentett be az Obama elnök által aláírt új Élelmiszerbiztonsági
Modernizációs Törvény alapján. Mindkét rendelet 2011. július 3-án lép hatályba.
Az első az eddiginél több lehetőséget biztosít az FDA számára, hogy
megakadályozza a potenciális veszélyt hordozó élelmiszerek belépését a
kereskedelmi forgalomba. A második szabály megköveteli, hogy minden
élelmiszer-importőr haladéktalanul tájékoztassa az FDA-t, ha az általa az
Egyesült Államokba behozni kívánt termék beléptetését korábban már bármelyik
ország megtagadta; ezáltal könnyebbé válik a jelentős közegészségügyi
kockázatok kiszűrése. Ha valamely termék, gyártó vagy feldolgozó
vonatkozásában valós humán vagy állategészségügyi veszély merül fel, az új
rendeletek segítségével az FDA könnyebben tehet eleget kötelezettségének az áru
feltartóztatása, illetve visszahívása tekintetében. (World Food Regulation
Review, 2011 május, 14. oldal)

47/11 Egyesült Királyság: A nanotechnológia és a közvélemény
Az Élelmiszer-szabványosítási Hivatal (FSA) 2010 végén és 2011 elején
fókuszcsoportos felmérést végzett a fogyasztóknak a nanotechnológia
alkalmazásával kapcsolatos véleményének megismerésére az élelmiszerek és
azok csomagolása tekintetében. Az emberek hozzáállása a kérdéshez
meglehetősen változatos aggodalmakat tükröz: szükség van-e egyáltalán ilyen
technológia alkalmazására, kinek az érdekét szolgálja az, és az előnyök valóban
felülmúlják-e az érzékelt kockázatokat. Azt viszont a válaszadók határozottan
pozitívan értékelték, ha a nanotechnológiát az élelmiszerek só- és zsírtartalmának
csökkentésére használták anélkül azonban, hogy az befolyásolta volna a termék
ízét és állagát. Az úgymond ’triviális’ célokért - mint például új ízek vagy
textúrák kialakítása - nem rajongtak a fogyasztók. Üdvözölték ugyanakkor a
nanotechnológia csomagolási célú alkalmazását, elismerve az eltarthatósági idő
meghosszabbításának lehetőségét. Bár az új élelmiszerek szigorú európai
szabályozása bizalmat önt az emberekbe, sokan mégis aggódnak a hosszútávú
egészségügyi, környezeti és társadalmi hatások előre láthatóságát illetően. Az
átláthatóság és a kellő információ szükségességében mindenki egyetért: egy, az
ipartól és a kormánytól egyaránt független szervezet lehetne jogosult a
nanotechnológiát alkalmazó élelmiszerek jegyzékének összeállítására. (World
Food Regulation Review, 201 1 május, 18-19. oldal)
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48/11 Az EFSA az élelmiszer besugárzásról
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2011. április 6-án
korszerűsített
tudományos szakvéleményt
adott
ki
az
élelmiszerek
besugárzásáról. A vizsgálat kiterjedt a besugárzás során keletkező kémiai
vegyületek esetleges élelmiszerbiztonsági kockázataira is. A tudósok
megállapítása szerint az élelmiszerek besugárzása nem jelent mikrobiológiai
kockázatot a fogyasztók számára. Maga az eljárás hatékonynak tekinthető ugyan,
de sok más módszer is rendelkezésre áll az élelmiszerekben előforduló kórokozók
számának csökkentésére. A fogyasztók védelme érdekében helyesebb tehát
integrált élelmiszerbiztonsági menedzsment programról beszélni, amely a
besugárzás mellett magában foglalja a jó mezőgazdasági, gyártási és higiéniai
gyakorlatokat is. A besugárzás során keletkező legtöbb vegyület más
élelmiszerfeldolgozási technológiák alkalmazásakor (pl. hőkezelés) is
jelentkezik. Egyelőre még csak nagyon kevés élelmiszert sugároznak be
Európában. Eddig csak egyetlen esetben észleltek bizonyítékot a lehetséges
egészség károsodásra: ha macskákat kizárólag rendkívül erősen besugárzott állati
takarmányokkal etettek, akkor bizonyos idegrendszeri elváltozások léptek fel. Ez
a jelenség azonban csak macskáknál fordult, elő és egyelőre semmilyen
magyarázat nem áll rendelkezésre. (World Food Regulation Review, 201 1 május,
26. oldal)

49/11 Ausztrália: Korszerűsített tápanyag táblázatok
Ausztrália és Uj-Zéland Élelmiszerszabványosítási Hivatalának (FSANZ)
honlapján az egyik legnagyobb látogatottságnak örvendő link az ingyenes
NUTTAB tápanyag táblázatok; havonta mintegy kétezren - fogyasztók,
dietetikusok, oktatók és kutatók egyaránt - kíváncsiak arra, hogy milyen
tápanyagok találhatók az élelmiszerekben. A 2011. május 17-én korszerűsített
elektronikus és könnyen kereshető adatbázis új adatokat tartalmaz a marha-,
sertés- és birkahús összetételéről, beleértve a jód, a nátrium, a zsír és a zsírsav
tartalmat is. Ugyancsak megtalálhatók ezek az adatok a vadhúsokra (bölény,
szarvas, őz, emu, nyúl, strucc) vonatkozóan. Külön fájlok foglalkoznak a hazai
élelmiszerekkel, valamint a D vitamin és az aminosav tartalommal. Most először
jelennek meg a táblázatokban a transzzsírsavakra vonatkozó információk. (World
Food Regulation Review, 2011 június, 3-4. oldal)

50/11 Dánia: BSE-mentes státusz
Az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) a 2011. május 31-i közgyűlésén
Párizsban felvette Dániát az elhanyagolható BSE kockázattal rendelkező 12
ország sorába. Ezen státusz elérése a kiterjedt dániai ellenőrző programoknak
köszönhető, melynek során - az elmúlt évtizedben — több mint kétmillió
vizsgálatot végeztek és alapvető dokumentumokkal is alátámasztották az olyan
hatékony megelőző intézkedések létét, mint például a takarmányozási tilalom.
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Henrik Heegh dán élelmezésügyi, mezőgazdasági és halászati miniszter szerint
mindez az agribusiness szereplők élelmiszerbiztonság iránti elkötelezettségének
legjobb mutatója. (World Food Regulation Review, 2011 június, 4. oldal)

51/11 EU: Az állatorvosok és az élelmiszerbotrányok
Az idei Állatorvosi Hét kétnapos konferenciáján (Brüsszel, 2011. május 19-20.) 400nál több küldött vett részt. A rendezvény témája volt: „Krízismenedzsment az
élelmiszerláncban”, amit az elmúlt 15-20 év élelmiszerbotrányai (BSE, száj- és
körömfájás, dioxin szennyezés stb.) igen időszerűvé tett. A válságok élelmiszerláncra
gyakorolt politikai, társadalmi és gazdasági hatásai mellett a résztvevők megvitatták
az állatorvosok szerepét az ilyen krízisek menedzselésében. Európában mintegy 200
ezer állatorvos dolgozik és sokuk közvetlenül részt vesz több mint 500 milliárd
ember egészségének védelmében az egész élelmiszerlánc biztonságán keresztül. Az
esettanulmányok elemzéséből is világosan kiderült, hogy korunkban - amikor időről
időre különböző élelmiszerbotrányok törnek ki és sokszor a prevenció sem lehetséges
- rendkívül nagy szükség van a jelentkező kihívások gyors, meghatározó és hatékony
kezelésére, ami nem nélkülözheti az állatorvosok áldozatos munkáját. 2011-et
különben Állatorvosi Világévnek nyilvánították. (World Food Regulation Review,
2011 június, 6. oldal)

52/11 EU: Nanoalkalmazások kockázatbecslése
Tekintettel a nanoanyagok élelmiszeripari alkalmazásának gyors fejlődésére, az
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2011. május 10-én útmutatót adott
ki a nanotudomány és a nanotechnológia alkalmazásával kapcsolatos
kockázatbecsléshez az élelmiszer- és a takarmányláncban. Az Európai Bizottság
felkérése alapján készített útmutató kiterjed az adalékanyagokra, az enzimekre,
az ízesítőszerekre, az újszerű élelmiszerekre és a peszticidekre, valamint az
élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő anyagokra is. Fontos tudni, hogy ez a
dokumentum tulajdonképpen kiegészíti a már korábban kiadott dokumentumokat
azon újszerű anyagok és termékek vonatkozásában, amelyeket esetleges
engedélyezés céljából terjesztenek elő vizsgálatra. A pályázóknak részletes
fiziko-kémiai adatokat kell előterjeszteniük a nanoanyagokról, összehasonlítva
azokat a hagyományos alkalmazásokkal, amellett különböző toxicitás
vizsgálatokat is el kell végezniük. Ennek gyakorlati kivitelezéséhez az útmutató
hat különböző teszt forgatókönyvet vázol fel. (World Food Regulation Review,
2011 június, 6-7. oldal)

53/11 Egyesült Királyság: Szükségtelen a klónozott állati termékek
jelölése
Az Élelmiszer-szabványosítási Hivatal (FSA) megváltoztatta a klónozott
állatoktól származó élelmiszerekkel kapcsolatos álláspontját: eszerint az ilyen
termékeket a forgalomba hozatal engedélyezése szempontjából újszerű
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élelmiszereknek kell tekinteni, ám semmiféle élelmiszerbiztonsági alapja sincs a
klónozott szarvasmarhák és sertések utódaitól származó élelmiszerek külön
szabályozásának. Az Európai Bizottság és más illetékes szervezetek véleménye
ugyanis az, hogy az ilyen utódoktól származó termékek nem igényelnek
engedélyezést a 258/97 (ЕС) számú, az újszerű élelmiszerekről szóló rendelet
értelmében. Az FSA vezetői szerint élelmiszerbiztonsági szempontok nem
támasztják alá a klónozott állatok utódaitól származó hús és tej kötelező
jelölésének szükségességét. Azt azonban további megfontolásra javasolják, hogy
milyen információra tarthat számot a közvélemény az állatok klónozásával
összefüggő etikai és állatjóléti kérdések vonatkozásában, különös tekintettel az
újra meg újra felbukkanó fogyasztói aggályokra. (World Food Regulation
Review, 2011 június, 11. oldal)

54/11 Egyesült Királyság: Nanoanyag munkacsoport
A nanotechnológia élelmiszeripari alkalmazásával foglalkozó munkacsoport 2011
tavaszán megtartotta második ülését, amelyen az ipar képviselőin kívül
fogyasztói csoportok és kormánytisztviselők is részt vettek. Az eszmecsere során
két javaslat kristályosodott ki: további információra van szükség az
élelmiszeripar által folytatott nano kutatásokról és létre kell hozni a brit piacon
forgalmazott nanoélelmiszerek jegyzékét. Haladás tapasztalható a témában uniós
szinten is: az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) útmutatót adott ki a
nanoanyagok kockázatbecsléséhez, azon kívül egy javaslat született az újszerű
élelmiszerekről szóló rendelet továbbfejlesztésére. (World Food Regulation
Review, 2011 június, 13-14. oldal)

55/11 USA: Küzdelem a Salmonella ellen
A Salmonella megbetegedések kezelésének közvetlen orvosi költsége - egyes
becslések szerint - évente mintegy 365 millió dollárt tesz ki az Egyesült
Államokban. Az elmúlt évtizedben a megbetegedések száma nem csökkent, sőt az
utóbbi néhány évben mintegy 10%-os emelkedés tapasztalható. Kevesebb azonban
a rendkívül veszélyes Shiga toxint termelő E. coli 0157 törzs által okozott
megbetegedés. Bár összességében véve jelentősen, mintegy negyedével csökkent
az élelmiszerek által közvetített megbetegedések száma, még mindig évente több
mint egymillió amerikait érint a Salmonella fertőzés, amely a kilenc leggyakoribb
élelmiszerek okozta betegséget tekintve az összes előfordult haláleset feléért tehető
felelőssé. Az Élelmiszer és Gyógyszer Adminisztráció (FDA) most új előírásokat
dolgozott ki az egyik legfontosabb fertőzési forrás, a tojás szigorúbb
szabályozására. (World Food Regulation Review, 2011 június, 15-16. oldal)

56/11 USA: Preventív kontrollal az élelmiszerbiztonságért
Az Élelmiszerbiztonsági Modernizációs Törvény (FSMA) alapján az Élelmiszer
és Gyógyszer Adminisztráció (FDA) 2011 május végén társadalmi
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véleményezésre bocsátotta az élelmiszer létesítményekre vonatkozó preventív
kontroll intézkedéseket. A jogszabály ugyanis előírja, hogy valamennyi
élelmiszer és takarmány létesítmény esetében értékelni kell azokat az
élelmiszerbiztonsági veszélyeket, amelyek hatással lehetnek az általuk előállított,
feldolgozott, csomagolt vagy tárolt élelmiszerekre és takarmányokra. Az FSMA
megköveteli ugyanakkor az ilyen veszélyek kezelésére vonatkozó preventív
kontroll intézkedések kidolgozását és azok alkalmazását is. Az FDA feladata,
hogy irányelveket adjon ki a veszélyelemzés és a preventív kontroll tárgyában,
amihez most ajánlásokat és más információt kérnek minden érdekelt féltől.
(World Food Regulation Review, 2011 június, 14. oldal)

57/11 Nemzetközi összefogás a zoonózisok leküzdése érdekében
A gyorsan növekvő népesség, a felgyorsult közlekedés és a globális
kereskedelem korában - köszönhetően elsősorban a nagytömegű élőállat- és
állatitermék szállításoknak - rendkívül megnőtt a zoonózisok, vagyis az egyik
fajról a másik fajra, esetenként még az emberekre is „átugró” veszedelmes
betegségek előfordulása (jó példa erre a közelmúltból a H1N1 sertés influenza és
a H5N1 madárinfluenza). Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete
(FAO), valamint a németországi Max Planck Ornitológiái Intézet 2011. május 30án szándéknyilatkozatot írt alá a stratégiai partnerségről, illetve a két szervezet
anyagi és humán erőforrásainak egyesítéséről az egyre súlyosabbá váló probléma
leküzdésére. Elsősorban azt kívánják meghatározni, hogy mely agrárökológiai
környezet jelenti a legnagyobb kockázatot a betegségek átvitelére az emberi és az
állati (úgymint vad- és háziállatok) populációi között. Ugyancsak a megállapodás
céljai között szerepel az egyes országok segítése saját természeti erőforrásaik
megőrzése és a biodiverzitás fenntartása terén. (World Food Regulation Review,
2011 június, 17. oldal)

58/11 Az élelmiszerbotrányok menedzselésének javítása
Az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés Szervezete (APEC) egy
konferencián úgy döntött, hogy javítani kell a térségben az élelmiszerbotrányok
előfordulásának menedzselését és levezénylését. A konferencián 18 tagállam vett
részt, akik megalapították az Élelmiszerbiztonsági Incidens Hálózatot az egymás
közti információcsere javításához, illetve - baj esetén - a legjobb gyakorlatok
alkalmazásának elősegítéséhez. A résztvevők ettől hatékonyabb és hatásosabb
válaszadást remélnek, csökkentve az élelmiszerbotrányoknak a kereskedelemre és
a közegészségügyre gyakorolt negatív hatásait. Az APEC Élelmiszerbiztonsági
Együttműködési Fóruma megállapodást írt alá a Világbankkal, miszerint a
jövőben együttes erővel dolgoznak az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos
kapacitásépítésen a térségben. (World Food Regulation Review, 2011 június, 26.
oldal)
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59/11 Ausztrália: Új szaktanácsadó hálózat
Az ausztrál kormányok tanácsa korábban megbízta Ausztrália és Uj-Zéland
Élelmiszerszabványosítási Hivatalát (FSANZ) a Kódex Értelmező Szolgáltatás
megszervezésével, amely 2011. július 1-től meg is kezdi tevékenységét. Az új
szolgálat feladata, hogy az ipar számára szaktanácsadás keretében segítsen
értelmezni az Ausztrál-Új-zélandi Élelmiszerszabványosítási Kódex előírásait,
mindenekelőtt az élelmiszerek jelölésével, összetételével és szennyeződéseivel
foglalkozó első és második fejezetet. Az ausztrál élelmiszergazdaság ugyanis egy
rendkívül kifinomult módon leszabályozott komplex környezetben működik, ahol
a törvényes előírások ismerete és betartása minden tekintetben nagy terhet ró a
vállalatokra. Az ilyen terheket jelentős mértékben csökkenti, hogy az országos
jellegű kérdésekben ezentúl egyetlen forrásból lesz minden szükséges információ
elérhető. (World Food Regulation Review, 2011 július, 3. oldal)

60/11 Írország: Túlbuzgó allergia jelölések
Bár pontos adatok nem állnak rendelkezésre, több tízezerre tehető Írországban
azon felnőttek és gyerekek száma, akik valamilyen élelmiszer allergiában vagy
élelmiszer intoleranciában szenvednek. Az előre csomagolt termékeken a gyártók
kötelesek feltüntetni a gyártás vagy az előkészítés során alkalmazott allergéneket,
mivel pl. a földimogyoró (Arachis hypogaea) még nyomokban is akár halálos
veszedelmet jelenthet az arra érzékenyek számára. Az ír Élelmiszerbiztonsági
Hatóság (FSAI) által végzett legutóbbi felmérés azonban kimutatta, hogy az
élelmiszergyártók sokszor átesnek a ló túloldalára: az elővigyázatossági allergén
jelöléssel ellátott termékek mintegy 94%-a nem is tartalmazza kimutatható
mennyiségben a címkén hivatkozott allergéneket. Az ilyen szükségtelen jelölések
félrevezethetik a fogyasztókat, akik vagy tovább szigorítják amúgy is korlátozott
étrendjüket, vagy - ami még rosszabb - közömbössé válva az allergén jelölések
iránt saját egészségüket veszélyeztethetik. (World Food Regulation Review, 2011
július, 9-10. oldal)

61/11 EU: Előkészületben az új élelmiszer jelölési rendelet
Az Európai Parlament 2011 július elején szavaz arról a kompromisszumos
csomagról, melynek célja az élelmiszer jelölések világosabbá és egyértelműbbé
tétele a tudatos vásárlói döntések meghozatalának elősegítésére. Általánosságban
véve az új rendelet vonatkozik majd minden, a végső fogyasztó számára
értékesített élelmiszerre, de mindenek előtt az előre csomagolt termékekre; a nem
előre csomagolt élelmiszerek azonban mentesülnek a kötelező előírások alól,
kivéve az allergének feltüntetését. Ugyancsak mentességet élveznek a
magánszemélyek által pl. jótékonysági rendezvényeken vagy helyi közösségi
vásárokon értékesített élelmiszerek. Az új rendelkezések kötelezővé teszik az
energiatartalom, valamint a legfontosabb összetevők (zsír és telített zsír,
szénhidrát, cukor, fehérje, só) az eddigieknél jobban olvasható módon, táblázatos
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formában való feltüntetését 100 g vagy 100 ml termékre, esetleg az egész
kiszerelései egységre vonatkozóan, ugyanabban a látómezőben. A fogyasztók
félrevezetésének elkerülése érdekében a törvényhozók harmonizálni kívánják az
allergének, a származási ország, a növényi olajok forrása, továbbá más
információk feltüntetésére vonatkozó követelményeket. (World Food Regulation
Review, 2011 július, 3-4. oldal)

62/11 EU: Napirenden az egészségügyi állítások értékelése
Az élelmiszereken feltüntetett egészségügyi és tápértékkel kapcsolatos
állításokról szóló 1924/2006 (ЕС) számú rendelet 13.1 pontja értelmében az
’általános funkciós’ kijelentések tárgya a következő lehet: a tápanyagok és az
egyéb anyagok szerepe a növekedésben, a fejlődésben és a testfunkciókban;
lélektani és magatartásbeli funkciók; fogyás és testsúly kontroll; az éhségérzet
csökkentése, illetve a teltségérzet növelése; az élelmiszerek csökkentett
energiatartalma. Nem tartoznak ide viszont a gyermekek fejlődésére és
egészségére, továbbá a betegségek kockázatának csökkentésére vonatkozó
kijelentések. Az Európai Bizottság 2008 július és 2010 március között nem
kevesebb, mint 4637 állítást terjesztett tudományos értékelésre az EFSA (Európai
Élelmiszerbiztonsági Hatóság) elé, ezek közül 2758 állítás értékelési határideje
2011. június 30-án járt le. E határidő betartásával az EFSA NDA Panelje
(Dietetikus készítmények, táplálkozás és allergiák) valamennyi ’általános
funkciós’ kijelentés értékelését befejezte, publikálva a tudományos
szakvélemények ötödik szériáját. (World Food Regulation Review, 2011 július,
6. oldal)

63/11 Egyesült Királyság: Hogyan élnek az emberek az allergia
jelöléssel?
Az Élelmiszer-szabványosítási Hivatal (FSA) kíváncsi volt arra, hogyan tudják
értelmezni a súlyos élelmiszer allergiában szenvedő emberek a termékek
címkéjén megjelenő információkat. A felmérést végző University of Surrey
kutatói elkísérték az ilyen személyeket rutin napi bevásárló kőrútjukon, majd ezt
követően hosszabban elbeszélgettek velük. Fontosabb megállapítások: 1.) A
fogyasztók jobban megbíznak egyes élelmiszertermelőkben mint másokban, ezért
nagy jelentőséget tulajdonítanak a márkáknak. 2.) Az allergia jelöléseket sokan
megbízható információforrásnak tartják, ezért inkább azt figyelik, mintsem az
összetevők jegyzékét. Kevesen tudják azonban, hogy az ilyen jelölés önkéntes,
míg mások tévesen úgy vélik: ennek hiányában az élelmiszer semmiféle allergént
sem tartalmaz. 3.) A ’tartalmazhat’ felírást a vásárlók nem tartják hitelesnek és
sokszor nem is veszik figyelembe. Szinte lehetetlennek tartják az összes ilyen
figyelmeztetéssel ellátott termék elkerülését. 4.) Az éttermekben a legtöbb ember
szégyenlősen eltitkolja, ha élelmiszer allergiában szenved, mivel ezt
megalázónak érzik és tartanak a választék szűkítésétől is; ezáltal azonban
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sokszorosára növekszik a kockázat, amit magukra vállalnak. (World Food
Regulation Review, 2011 július, 11-12. oldal)

64/11 Egyesült Királyság: Ne együnk agyagot!
Ázsiában és Afrikában a terhes nők gyakran fogyasztanak agyagot vagy földet,
mivel azt előnyösnek vélik a magzatépítés szempontjából. A DeMontfort
University által végzett kutatás most kimutatta, hogy Birmingham és Leicester
üzletei az Egyesült Királyságban is árusítanak Bangladesből importált sütött
agyag termékeket ’síkor’ vagy ’shikor mati’ néven. Az Élelmiszerszabványosítási Hivatal (FSA) tájékoztatása szerint ezek a termékek igen nagy
mennyiségű arzént és ólmot tartalmaznak, amely megnöveli a tüdő-, a bőr- és a
hólyagrák kockázatát. A terhesség alatti, illetve a gyerekkori fokozott
ólomfogyasztás kockázatot jelent a központi
idegrendszer fejlődése
szempontjából, ami a későbbiekben gyengítheti az intellektuális teljesítményt.
(World Food Regulation Review, 2011 július, 23-24. oldal)

65/11 USA: Globális biztonsági és minőségügyi stratégia
Az Élelmiszer és Gyógyszer Adminisztráció (FDA) jelentést adott ki „A globális
termék biztonsághoz és minőséghez vezető út” címmel, amelyben először hozza
nyilvánosságra az FDA által szabályozott termékek - gyógyszerek, élelmiszerek
és azok összetevői - gyorsan növekvő behozatala által felvetett kihívásokkal
kapcsolatos új stratégiai irányvonalát. Mivel az utóbbi évtizedben ezen termékek
importja megnégyszereződött, új üzletvitelre és globális szintű cselekvési
programokra van szükség az amerikai fogyasztók egészségének megóvása
érdekében. A jelentés szerint elsősorban a következő területeken van szükség
drámai
változtatásokra:
1.)
Az
FDA
szorosan
működjön
együtt
társintézményeivel szerte a világon a jogszabály alkotók globális koalíciójának
létrehozása érdekében, biztosítva ezáltal a termékek minőségének szakadatlan
javítását. 2.) Nemzetközi adatbankok és hálózatok létrehozásával a világpiacokra
vonatkozó információk, illetve a szabályozáshoz szükséges erőforrások
rendszeres
és
proaktív
megosztásának
elősegítése.
3.)
Pótlólagos
információforrások és analitikai lehetőségek bevonásával az FDA helyezzen
nagyobb hangsúlyt a kockázatelemzésre és a kommunikációra. 4.) A jövőben az
FDA források elosztásának alapját a kockázat fogja képezni, így segítve elő a
köz- és a magánszféra vállalkozásainak vonatkozó erőfeszítéseit. (World Food
Regulation Review, 2011 július, 13-14. oldal)

66/11 A tej bioaktív tulajdonságai
A tej elsődleges feladata és szerepe az emlősök kicsinyeinek komplex táplálása.
Az újabb kutatások nyomán azonban egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a tej
alkotórészei sokféle biológiai aktivitást fejtenek ki, ami pozitívan befolyásolja az
emberi egészséget. Példa erre a kolosztrumban található szénhidrátok komplex
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rendszere, ami már a csecsemőknél kontroll hatást gyakorol a bélflóra
kialakítására. De a tej alkotórészei nem csak az emésztést befolyásolják, hanem
például a bioaktív peptidek - az angiotensin konvertáló enzim (АСЕ) gátlásán
keresztül - hozzájárulnak a vérnyomás csökkentéséhez is. Más összetevők az
immun- és az idegrendszerre gyakorolt hatásukon keresztül csökkenthetik a
fertőzések számát, javítva a humán életminőséget. Az újonnan kifejlesztett
technológiáktól a kutatók a tej további élettani tulajdonságainak megismerését
várják. (World Food Regulation Review, 2011 július, 30-31. oldal)

67/11 Nemzetközi összefogás az élelmezésbiztonságért
A gyorsan - sokszor többszörösükre - növekvő élelmiszerárak 2008-ra globális
válságot idéztek elő, ami nagyfokú politikai és gazdasági instabilitással járt
együtt. Akkor egy rövid visszaesés után újabb gyors áremelkedés következett be,
ami 2011 elején tetőzött. Hála azonban a raktári készleteknek, ezúttal nem
okozott a három évvel korábbihoz hasonló válságot. A G20 csoport 2011
júniusában útjára bocsátotta az AMIS (Agrárpiaci Információs Rendszer)
projektet, amitől a mezőgazdasági termékek gyors árváltozásainak kiküszöbölését
remélik. Mivel az áremelkedéseket többnyire az elégtelen termelés, a növekvő
kereslet és az ágazati beruházások csökkenése idézi elő, alapvető fontosságú
lehet a globális termelésről és a készletekről rendelkezésre álló pontos
információ. A projekt egyelőre a búza, a kukorica, a rizs és a szója piacokra
terjed ki. (World Food Regulation Review, 2011 július, 15. oldal)

68/11 Hivatalosan alkalmazható a GM jelölés
Az illetékes Kódex Bizottság legutóbbi genfi ülésén az amerikai küldöttség
drámai módon felülbírálva saját korábbi álláspontját, bejelentette: a továbbiakban
nem ellenzi a genetikailag módosított (GM) szervezetek jelöléséről szóló
iránymutató dokumentum elfogadását. A szóbanforgó amerikai döntés - sok éves
munka és huzavona után - lehetővé teszi az új dokumentum hivatalos Kódex
szövegként történő elismerését. Ez azt jelenti, hogy a GM élelmiszerek jelölését
alkalmazni kívánó országoknak nem kell tartaniuk többé a Kereskedelmi
Világszervezet (WTO) jogi ellenvetéseitől, mivel a hivatalos Kódex irányelveken
és szabványokon alapuló nemzeti intézkedések nem minősülhetnek kereskedelmi
akadályoknak. A nemzetközi fogyasztóvédő szervezetek nagy lelkesedéssel
ünnepelték a hírt. (World Food Regulation Review, 2011 július, 15-16. oldal)

69/11 Ausztrália/Uj-Zéland: Csomagolatlan húsok jelölése
Miután 2010-ben változott a marhahús import szabályozása, a fogyasztók
körében bizonytalanság mutatkozott a csomagolatlan marhahús eredetét illetően.
Ezért a kormány felkérte Ausztrália és Uj-Zéland Élelmiszerszabványosítási
Hivatalát (FSANZ), hogy a csomagolatlan húsok vonatkozásában szüntesse meg
a származási ország jelölésével kapcsolatos következetlenségeket. Jelenleg
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valamennyi csomagolt terméken kőtelező a származási ország feltüntetése,
viszont a csomagolatlan élelmiszerek közül csupán a sertéshúsra, a halakra,
valamint a zöldség-gyümölcsre vonatkozik ez a szabályozás. A konzultációs
folyamat keretében a FSANZ most 2011. augusztus 29-ig várja a fogyasztók, az
élelmiszeripar és a döntéshozók észrevételeit a származási országnak a
csomagolatlan marha-, birka- és baromfihúson való feltüntetésével kapcsolatos
javaslatára. (World Food Regulation Review, 201 1 augusztus, 3. oldal)

70/11 Kanadai-EU biotermék megállapodás
A biotermelésre és a biotermékek tanúsítására vonatkozó kanadai és európai
jogszabályozás részletes elemzését követően Kanada és az EU között
megszületett egy ekvivalencia egyezmény, amely a fölösleges bürokrácia
kikapcsolásával
lényegesen megkönnyíti
a
tanúsított
biotermékek
külkereskedelmét a két entitás között. Az egyezmény jelentős versenyelőnyt
biztosít a kanadai biotermelők számára Európában, tekintettel arra, hogy az EU a
világ legnagyobb biotermék felvevő piaca. Ed Fast kanadai külkereskedelmi
miniszter új munkaalkalmak megteremtését és nagyobb gazdasági növekedést is
vár a további ambiciózus szabadkereskedelmi tervek megvalósulásától. A
tanúsított biotermékek ezentúl egyaránt viselhetnek kanadai és/vagy EU
organikus lógót. (World Food Regulation Review, 2011 augusztus, 3-4. oldal)

71/11 EU: Készül az engedélyezett egészségügyi állítások jegyzéke
Az Európai Bizottság megkezdte az engedélyezett egészségügyi állítások uniós
jegyzékének véglegesítését. Az egyeztetési időszak lezárása után várhatóan 2011
decemberében a tervezet átkerül az Állandó Bizottsághoz elfogadásra, amit majd
egy bizonytalan hosszúságú átmeneti idő követ. Különösen sok állítás foglalkozik
a vitaminokkal és az ásványi anyagokkal; az átmeneti időszak lejárta után a
vállalatoknak alternatív marketing és reklám módszereket kell kidolgozniuk a
termékek azon összetevőire nézve, amelyekre nincsenek jóváhagyott állítások.
Azonban minden egyéb módot is meg kell ragadni a termékek vonzóvá tételéhez,
így például az innovatív csomagolás és jelölés, az újfajta ízek, valamint a
szabályozás hatályán kívül eső egyéb szlogenek is jól megragadhatják a vevők
figyelmét. (World Food Regulation Review, 201 1 augusztus, 6-7. oldal)

72/11 EU: Napirenden a Q-láz leküzdése
A Coxiella burnetii baktérium által okozott Q-láz az állatokról emberekre
átterjedő betegségek (zoonózisok) közé tartozik: gyakran előfordul a juh- vagy
kecskenyájak közelében. A baktérium hordozó közege a levegő és emberen akut,
influenza szerű tüneteket okozhat. Kezelés nélkül esetenként sokkal súlyosabb
krónikus betegséggé fejlődhet tovább, ami akár halálos is lehet, különösen a
csökkent immunitású betegek körében. Mivel az akut fertőzés tünetei sokszor
enyhék és nem kifejezettek, a betegek és az orvosok gyakran észre sem veszik
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azokat. Jelenleg Hollandia déli részén fordul elő nagyobb arányban, de a
baktériumok óriási távolságra is elterjedhetnek, ezért a szomszédos országok sem
hagyhatják figyelmen kívül azt. Most a Bizottság felkérésére a Betegség
Prevenciós és Kontroll Európai Központ (ECDC) nyilvánosságra hozott egy
kockázatbecslést, amely magában foglalja a Q-lázzal kapcsolatban rendelkezésre
álló legmarkánsabb tudományos bizonyítékokat, emellett konkrét intézkedéseket
is javasol a betegség megelőzésére és kontrolljára. (World Food Regulation
Review, 2011 augusztus, 7-8. oldal)

73/11 Egyesült Királyság: A fogyasztói felmérés eredményei
A TNS Nemzetközi Piackutató Szervezet bevonásával 2011 májusában
másodszor került sor széleskörű fogyasztói felmérésre, összesen több mint
kétezer ember megkérdezésével. A felmérés tárgyát a következő témák képezték:
az élelmiszerekkel kapcsolatos aggodalmak, a higiénia helyzete az étkezési
intézményekben, az Élelmiszer-szabványosítási Hivatal (FSA) tevékenységébe
vetett bizalom, illetve felelősségi körének ismerete. A felmérés most publikált
eredményei szerint fokozódott az FSA népszerűsége: míg 2010 novemberében
79% ismerte az intézmény tevékenységét, ez az arány 2011-ben már 83% volt; a
megkérdezettek 66%-a bizalommal viseltetik az FSA iránt. Érdekes módon a
fogyasztók kevésbé aggódnak az élelmiszerbiztonság miatt: inkább az
élelmiszerárak (61%), a termékek só- (50%) és zsírtartalma (44%), továbbá az
élelmiszer hulladékok (44%) aggasztják őket. Az emberek 82%-a tisztában van
azon helyiségek higiéniai előírásaival, ahol rendszeresen étkeznek, illetve ahol
élelmiszert vásárolnak. Ilyen irányú tudásuk forrása legtöbbször a helyiségek és a
személyzet általános megjelenése és a létesítmény hírneve. (World Food
Regulation Review, 2011 augusztus, 11. oldal)

74/11 Egyesült Királyság: Allatgyógyszer maffia felgöngyölítve
Tizenhárom embert elítéltek Európa legnagyobb illegális állatgyógyszer
kereskedelmével összefüggésben, melynek során 2004 január és 2010 november
között több mint hatmillió font értékben csempésztek illegális úton különféle
termékeket az Egyesült Királyságba, veszélyeztetve ezzel az emberek és az
állatok egészségét. A bűnszervezet két vezetője - saját franciaországi, belgiumi
és Kent-i raktárából - több mint 4000 brit ügyfél számára értékesített legtöbbször
online, telefonon vagy faxon keresztül engedélyezetlen, illetve recept köteles
gyógyszerkészítményeket. További hat személy törvényellenesen, a feketepiacon
terjesztett állatgyógyszereket a brit farmok, istállók, kutyatenyészetek és
állatorvosi rendelők számára. Elítéltek még három jelentős vásárlót is, valamint
egy személyt, aki a pénzmosásért volt felelős. (World Food Regulation Review,
2011 augusztus, 12. oldal)
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75/11 USA: A nátrium- és káliumfogyasztás egészségügyi kihatásai
A 2010-ben kiadott étrendi útmutató ajánlása szerint az 50 éven felüliek, illetve a
magas vérnyomásban, cukorbajban vagy krónikus vesebetegségben szenvedők (az
amerikai lakosság mintegy fele!) ne fogyasszanak napi 1500 mg-nál több
nátriumot. A 2300 mg-nál magasabb napi nátriumfogyasztás ugyanakkor az
egészséges emberek számára sem ajánlott. Ezzel szemben a káliumfogyasztás
felmehet akár 4700 mg-ra is naponta. Azoknál a személyeknél, akik kevesebb
nátriumot és egyidejűleg több káliumot fogyasztanak, javul az általános egészségi
állapot: az optimális vérnyomás mellett csökken más súlyos betegségek
kialakulásának veszélye. Egy most elkészült tanulmány szerint viszont akár 50%al is megnövekedhet a bármilyen okból bekövetkező hirtelen halál, mindenekelőtt
a szívroham veszélye azoknál, akik sok nátriumot és kevés káliumot
fogyasztanak. Káliumban gazdagok a zöldség- és gyümölcsfélék, többek között a
spenót, a kelkáposzta, a szőlő, a bogyósok, a sárgarépa, a burgonya és a
citrusfélék. (World Food Regulation Review, 2011 augusztus, 15. oldal)

76/11 USA: Salmonella ellenes kezdeményezés
A Mezőgazdasági Minisztérium Élelmiszerbiztonsági és Ellenőrző Szolgálata
(FSIS) 2011. július 8-án bejelentette a Salmonella Kezdeményezési Program
(SÍP) tovább folytatását és kiterjesztését a nyers hús- és baromfihús
készítmények fertőzöttségének csökkentésére, még mielőtt a késztermékek
elérnék a fogyasztót. Ez az önkéntes program bizonyos jogszabályi
mentességeket biztosít a résztvevő intézmények számára ahhoz, hogy új
eljárásokat, felszereléseket vagy technológiákat próbálhassanak ki a Salmonella
kontrolljára. Ugyanakkor minden termelési vonalon és műszakban mintákat is
gyűjtenek, amelyeket megvizsgálnak a legfontosabb patogénekre (Salmonella,
Campylobacter, E.coli), majd ezeket a belső élelmiszerbiztonsági adatokat
továbbítják a FSIS részére. Mindez jelentős mértékben hozzájárul a prevencióhoz
az üzemi szintű élelmiszerbiztonsági helyzet javításával. (World Food Regulation
Review, 2011 augusztus, 12-13. oldal)

77/11 USA: Az élelmiszerbiztonság nemzeti prioritás
Az élelmiszerek által okozott megbetegedések komoly kihívást jelentenek az
Egyesült Államokban: becslések szerint minden hatodik amerikai szenvedett már
ilyen betegségben. Évente háromezren halnak meg emiatt és mintegy 128 ezer
ember kerül kórházba. A kérdés jelentőségét mutatja, hogy Barack Obama elnök
már a hivatalba lépését követő első száz napon belül létrehozta az
Élelmiszerbiztonsági Munkacsoportot, amely három fő célt tűzött maga elé: a
prevenció előtérbe helyezése, a felügyelet és ellenőrzés, valamint a hatósági
intézkedések erősítése, továbbá a kihívásokra adott megfelelő válaszok és az
266
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incidensek következményeinek felszámolása. Ezen célok szellemében a
Mezőgazdasági Minisztérium (USDA) már számos új élelmiszerbiztonsági
intézkedést tett, többek között a kapcsolódó kutatás és oktatás megerősítésére.
Tom Vilsack mezőgazdasági miniszter 2011. augusztus 3-án bejelentette: 25
millió dollár pénzügyi alapot biztosítanak az Észak-Karolinai Állami Egyetem
számára az emberi norovírus tanulmányozásához. (World Food Regulation
Review, 2011 augusztus, 29-31. oldal)

78/11 Kína: Kemény intézkedések az élelmiszerbiztonság javítására
A Kínai Népköztársaság hatóságai kétezer embert letartóztattak, felszámoltak sok
„földalatti” élelmiszergyártó üzemet és csaknem ötezer vállalatot bezártak,
miután a sorozatos élelmiszerbotrányokat követően gyors intézkedéseket hoztak
az illegális adalékok ellen. A hatósági ellenőrzési kampány 2011 áprilisában vette
kezdetét, amikor nagy felháborodást okozott, hogy a húsos cipókba festéket
injektáltak azt a látszatot akarván kelteni, hogy drágább termékről van szó. Mivel
az élelmiszerbiztonsági botrányok az utóbbi évek során nagymértékben aláásták a
fogyasztói bizalmat, a kínai hatóságok az egész országban tovább folytatják a
szigorú ellenőrzéseket és a törvénysértők számára komoly szankciókat helyeztek
kilátásba. Egy legfelső bírósági direktíva halálbüntetést irányoz elő olyan
esetekben, amikor emberek életüket vesztik a hiányos élelmiszerbiztonság miatt.
(World Food Regulation Review, 2011 augusztus, 24. oldal)

79/11 Kína: Élelmiszerbiztonság a közétkeztetésben
A Kínai Állami Élelmiszer és Gyógyszer Adminisztráció (SFDA) 2011
szeptemberében működési szabványokat bocsátott ki az élelmiszerbiztonsági és a
közétkeztetési szolgáltatók számára azzal a céllal, hogy tovább erősítse a
tudatosságot, az önfegyelmet és az elkötelezettséget a fogyasztók biztonságos
kiszolgálása érdekében. Ezt megelőzően, 2011 augusztusában adta ki az SFDA az
új kritériumrendszert a közétkeztetési szolgáltatókat felügyelő élelmiszerellenőrző
intézmények számára. (World Food Regulation Review, 2011 szeptember, 4. oldal)

80/11 India: Hatályba lépett az új törvény
Az Indiai Élelmiszerbiztonsági és Szabványosítási Törvény életbe lépett 2011.
augusztus 5-én, egyidejűleg számos jogszabály hatályát vesztette. Az új törvény
ugyanis egységes keretbe foglalja az eddig szétaprózott előírásokat, továbbá
létrehozza az Indiai Élelmiszerbiztonsági és Szabványosítási Hatóságot (FSSAI)
azzal a feladattal, hogy tudományosan jól alátámasztott szabványokat dolgozzon
ki az egész élelmiszerlánc szabályozására, beleértve az importot is. Bizonyos
hangsúly eltolódás tapasztalható az élelmiszerbiztonság megítélését tekintve: míg
a korábbi jogi szabályozás gyakorlatilag a végtermékre korlátozta azt, most

Élelmiszervizsgálati Közlemények, 57, 2011/4

267

viszont ez a fogalom lefedi az egész élelmiszerláncot. A szemléletváltást jelzi az
is, hogy az új törvény kivétel nélkül minden élelmiszervállalkozó kötelességévé
teszi a fogyasztók biztonságos termékekkel való ellátását. Nagy szerephez jut az
átláthatóság, az elszámoltathatóság és a fogyasztói bizalom fogalma is, miközben
jelentősen kibővül a fogyasztói érdekvédelem. (World Food Regulation Review,
201 1 szeptember, 8. oldal)

81/11 EU: Az EFSA által nem értékelt színezékek sorsa
A négy rendeletből álló, az élelmiszer adalékokról szóló csomag (Food
Improvement Agent Package, FIAP) az Európai Unión belüli teljes harmonizációt
szolgálja azáltal, hogy megköveteli az engedélyezett ízesítőszerek, adalékok és
enzimek egységes pozitív listájának elkészítését. A Bizottság részéről azonban
pragmatikus megközelítést tesz szükségessé az a tény, hogy több száz olyan
ízesítőszer van forgalomban, amelyet az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság
(EFSA) még különböző okokból - például megfelelő tudományos adatok
hiányában - nem vizsgált meg. Egyes adalékoknál előfordulhat, hogy soha nem is
lesz lehetséges ilyen vizsgálat elvégzése a felhasználás rendkívül alacsony szintje
vagy a túlságosan bonyolult összetétel miatt. Az európaitól eltérő
megközelítéssel és módszertannal dolgozó nagy nemzetközi szervezetek, pl. a
Codex Alimentarius saját kockázatbecslésük alapján nemzetközi elismerésben
részesítik az ilyen típusú adalékokat is. Egy ipari szakértő szerint a Bizottság és
az EFSA részéről esetenkénti mérlegelésre van szükség ezeknél a színezékeknél.
(World Food Regulation Review, 2011 szeptember, 7. oldal)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Holló János az MTA rendes tagja, a MÉTE alapító
főtitkára,
örökös
tiszteletbeli
elnöke,
az
„Élelmiszervizsgálati
Közlemények”
tudományos
szakfolyóirat szerkesztő bizottságának korábbi elnöke,
a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki
Karának egykori iskolateremtő dékánja, az MTA
korábbi Központi Kémiai Kutatóintézet nyugalmazott
igazgatója, professzor emeritus, a mezőgazdasági
vegyészet, az élelmiszer-ipari technológia, illetve a
biomérnöki tudományok nemzetközileg elismert szakértője, az MTA
Élelmiszertudományi Komplex Bizottság örökös tiszteletbeli elnöke 2012.
január 5-én 92 éves korában elhunyt.
Em lékét m indannyian kegyelettel m egőrizzük!
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Tisztelt jövőbeli Előfizetőnk, Támogatónk!
Az „Élelmiszervizsgálati Közlemények” című szakfolyóirat 2009-ben volt 55 éves.
Az „ÉVIK” elsősorban az élelmiszerek minőségellenőrzésével és laboratóriumi
vizsgálatával foglalkozó szakemberek ismereteinek bővítését szolgálja, de az
élelmiszerek minőségéről, biztonságáról szóló sokoldalú tájékoztatásával lényegében
az élelmiszer-előállítás és -forgalmazás, valamint az élelmiszertudomány, a felső- és
középfokú oktatás, továbbá hagyományosan a hatósági élelmiszerellenőrzés területén
tevékenykedő valamennyi szakemberhez szól. A vizsgálati módszerekről megjelenő
publikációkon túlmenően egyre gyakrabban kapnak helyet a táplálkozástudomány
legújabb trendjeit és a minőségvizsgálatokhoz kapcsolódó új tudományos
eredményeket ismertető szakcikkek is. A szakfolyóirat több év óta nemzetközileg is
elismert referált tudományos folyóirat lett.
Alább megadjuk az „Élelmiszervizsgálati Közlemények” megrendeléséhez szükséges
nyomtatványt és reméljük, hogy mielőbb az évente kétszer összevont füzet formájában
megjelenő szakfolyóirat előfizetői, olvasói, esetleg támogatói között üdvözölhetjük.

MEGRENDELÉS
Megrendelem az Élelmiszervizsgálati Közlemények című szakfolyóiratot füzet
formában a 2012. évtől kezdődően folyamatosan □ példányban és/vagy elektronikus
megküldését kérem: □ . Megrendelésem visszavonásig érvényes; tudomásul veszem,
hogy a kiadó évente számláz és fenntartja a jogot - előzetes tájékoztatás után - az
előfizetési díj esetleges módosítására.
A 2 összevont füzet (84-84 oldal, összesen 168 oldal) éves előfizetési díja a korábbi
árnak megfelelően: 1600,-Ft + csomagolási költség + postaköltség + ÁFA; az
elektronikus megküldés éves előfizetési díja szintén a korábbi árnak megfelelően:
1200,-Ft + ÁFA.
A befizetéshez számlát kérek és átutalással fizetem: □ , illetve csekket kérek: □
Postázási cím:
Név : .................................................. Cégnév: ................................................................
írszám:........

V áros:.................................. utca: .........................................................

Telefon: ..................... Fax: ....................... e-m ail:............................................................
Számlázási cím (ha eltér a postázási címtől):
Cégnév:.................................................................................Adószám: ...........................
írszám:........

V áros:................................ utca: ..........................................................

Az ügyintéző neve: .............................................................................................................
Telefon:..................... F a x :........................... e-mail:........................................................
Kelt: ........ ............................
aláírás
Visszaküldendő a következő címre:
EOQ MNB
1530 Budapest, Pf. 21
Tel: (06 1) 212 8803, Fax:(06 1) 212 7638, E-mail: info@eoq.hu
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