
Hírek a külföldi élelmiszer-minőségszabályozás
eseményeiről

40/12 EU: Csoportos kocatartás
A Tanács 2008. december 18-án kelt 2008/120/EK számú, a sertések 
védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló 
irányelve rendelkezik a legfontosabb állatvédelmi követelményekről. Többek 
között előírja, hogy 2013. január 1-től minden, legalább 10 kocát tartó 
sertésfarmon -  két és félhónapos vemhességüktől kezdve -  az összes emsét és 
kocát csoportosan kell tartani, mivel ez jóval barátságosabb rendszer az 
állatok számára, mint az eddig használatos egyedi ketrec. A tagállamoknak 
közel 12 év állt rendelkezésükre ahhoz, hogy áttérjenek az új tartási módra. 
Három tagállam (az Egyesült Királyság, Luxemburg és Svédország) jelezte, 
hogy már mindenben eleget tettek a vonatkozó előírásoknak. Az Európai 
Bizottság 2012. április 26-án felhívta a még nem teljesítő tagállamok 
figyelmét a közelgő határidőre. (World Food Regulation Review, 2012 
május, 6-7. oldal)

41/12 EU: GM mikroorganizmusok
A Bizottság 2012. április 26-án felkérte Bulgáriát az Európai Parlament és a 
Tanács 2009. május 6-án kelt 2009/41/EK számú, a géntechnológiával 
módosított mikroorganizmusok zárt rendszerben történő felhasználásáról 
szóló irányelvében foglaltak maradéktalan végrehajtására. Ez a direktíva arra 
szólítja fel a tagállamokat, hogy minden szükséges intézkedést tegyenek meg 
a GM mikroorganizmusokkal kapcsolatos tevékenységek humán egészségre 
és környezetre gyakorolt negatív hatásainak elkerülésére. Bár a direktíva a 
’kockázatmentes’ és az ’elhanyagolható kockázatú’ tevékenységeket egyaránt 
szabályozza, a bolgár törvényhozásban csak a második kategória jelenik meg. 
A bolgár fél ezt azzal magyarázza, hogy minden szóbanforgó tevékenység 
bizonyos kockázattal jár. A Bizottság azonban nem fogadja el ezt a választ és 
az eljárás keretében felszólítja Bulgáriát a direktívában foglaltak pontos 
végrehajtására. (World Food Regulation Review, 2012 május, 7. oldal)

42/12 Egyesült Királyság: A hatóságokat is ellenőrzik
Mivel rendkívül fontos az élelmiszer- és takarmánybiztonsági előírásoknak és 
más szabványoknak való megfelelőség, az Élelmiszer Szabványosítási Hivatal 
(FSA) szerződéses megbízást adott a Hartley McMaster Ltd.-nek: dolgozzon 
ki egy részletes áttekintő elemzést a helyi, valamint a kikötői egészségügyi 
hatóságok ezirányú tevékenységéről. A kutatással a jogszabályi előírások 
maradéktalan betartását kívánják megfigyelni, illetve biztosítani Nagy-
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Britannia egész területén. Alapos vizsgálat tárgyává teszik a rendelkezésre 
álló adatforrásokat, hogy -  maguknak az illetékes hivataloknak a bevonásával 
-  feltárják a hatósági ellenőrzés és az adatgyűjtés hiányosságait. Az igazi 
felmérés csak ezután kezdődik, amikor majd a hiányelemzés során 
meghatározott információt bekérik mind a 434 helyi és kikötői egészségügyi 
hatóságtól. A feldolgozást követő teljes jelentés kiadásának várható ideje 
2013 március. (World Food Regulation Review, 2012 május, 13. oldal)

43/12 Egyesült Államok: Még nem kiforrott a nanotechnológia 
szabályozása

Egyre szélesebb körben kezdik alkalmazni a nanotechnológiát, melynek 
segítségével új élelmiszer csomagolóanyagok fejleszthetők ki, továbbá 
megváltoztatható a kozmetikumok kinézése és tapintása. Az Élelmiszer és 
Gyógyszer Adminisztráció (FDA) 2012. április 20-án egy-egy útmutató 
tervezetet adott ki társadalmi konzultációra az élelmiszer-, illetve a 
kozmetikum ipar számára. A dokumentumok részletesen foglalkoznak a 
gyártók által figyelembe veendő azon tényezőkkel, amelyek a 
nanotechnológia -  vagy bármilyen más újszerű eljárás -  alkalmazása esetén 
lényeges hatást gyakorolhatnak a termékek biztonságára, jellegére és a 
kapcsolódó jogi szabályozásra. A két tervezet arra ösztönzi a gyártókat, hogy 
az újszerű termékek forgalomba hozatala előtt lehetőség szerint 
konzultáljanak az FDA-val, amely éppen most készít elő egy átfogó 
tudományos és szabályozási programot a nanoanyagok sajátosságainak jobb 
megértésére. (World Food Regulation Review, 2012 május, 13-14. oldal)

44/12 Egyesült Államok: Az élelmiszerbiztonsági védelem erősítése
Az élelmiszerek által okozott humán betegségek megelőzésének és 
kontrolljának legfőbb eszköze az élelmiszerbiztonsági struktúra megerősítése 
lehet. Ennek megfelelően a Mezőgazdasági Minisztérium (USDA) 2012. 
május 2-án egy sor prevenciós politikai intézkedést jelentett be a hús- és a 
baromfihús készítményekre vonatkozóan. Az Élelmiszerbiztonsági és 
Ellenőrző Szolgálat (FSIS) új nyomon követési eljárást vezet be az E. coli 
által potenciálisan szennyezett termékek korai azonosítására még jóval 
azelőtt, hogy azok elérnék a fogyasztót. A 2008. évi Mezőgazdasági Törvény 
előírásai szerint a FSIS megköveteli a húsipari létesítményektől a HACCP 
rendszer állandó ellenőrzését és annak dokumentálását, a visszahívási 
eljárások meglétét, továbbá a notifikációt abban az esetben, ha a 
fogyasztókra veszélyes termék került a kereskedelmi forgalomba. Az utóbbi 
két évben a FSIS már számos egyéb intézkedést is tett az élelmiszer ellátás 
védelme, a betegségek megelőzése és a fogyasztók tudatosságának fejlesztése 
érdekében. (World Food Regulation Review, 2012 május, 15-16. oldal)
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Tájékoztató a
„Hagyományos termékek a vendéglátásban”

kiadványról

A kiadvány a Terra Madre, a Hagyományos Termékeket Előállító 
Közösségek Világnapja alkalmából 2012. december 7-én Budapesten, 
a Vidékfejlesztési Minisztériumban (VM) tartott szakmai rendezvény 
értékes szakmai anyagainak terjesztését szolgálja. A Terra Madre 
Világnap során a szakmai előadók és a Hagyományos Termék 
Kerekasztal résztvevői a hagyományos termékek gasztronómiai 
hasznosításának a lehetőségeit vizsgálták, különös tekintettel a HÍR 
védjegyes hagyományos és tájjellegű termékre. Kiadványunkkal 
szeretnénk növelni a HÍR-védjegyes termékek ismertségét és a 
felhasználásukkal készülő tradicionális ételek népszerűségét. Ezért a 
kiadványban elhelyeztük a HÍR védjegyes termékek listáját és régiós 
térképét.

A VM stratégiai partnereként az EOQ MNB Közösségi Vándordíját 
alapított a hagyományos termékek érdekében kiemelkedő 
tevékenységet folytató közösségek elismerésére. A hagyományos 
termékek érdekében tett erőfeszítések jó példájaként a kiadvány 
bemutatja az első közösségi vándordíjast, a Magyar Pékek Fejedelmi 
Rendjét.

A szakmai kiadvány, mint támogatott projektötlet, a Magyar Nemzeti 
Vidéki Hálózat Elnökségének értékelése és javaslata alapján, az 
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap 
társfinanszírozásában, a Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító 
Hatóságának jóváhagyásával valósult meg.

A kiadvány elektronikus változata letölthető az EOQ MNB honlapjáról:

http://eoq.hU/szakb/3/tmkiadv.pdf

Palióné Dr. Kisérdi Imola 
EOQ MNB ügyvezető elnök
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