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A Világbank által támogatott Agráripari Korszerűsítési Program keretén belül 
létesülő Élelmiszer Minőségügyi Információs Centrum (ÉLMINFO) tevékeny
ségének elsődleges célja, hogy a gazdálkodó szervezeteket információival, 
dokumentációival és más tájékoztató anyagaival segítse termékeik minőségének és 
versenyképességének javítása érdekében. Ennek megfelelően az ÉLMINFO az 
élelmiszeripar szakágazatai számára — a későbbiek folyamán olyan számítógépen 
általánosan és termékspecifikusan — feldolgozott hazai, külföldi és nemzetközi 
minőségi előírások (jogszabályok, szabványok, direktívák, műszaki irányelvek stb.) 
gyűjteményét gondozza, amely gyártás- és gyártmányfejlesztés, valamint a műszaki 
szabályozás piacorientált megalapozását segíti elő. A minőségi előírásokon kívül a 
követelmények ellenőrzésére és vizsgálatára szolgáló élelmiszeranalitikai 
módszergyűjteménnyel is rendelkezik. Más intézményekkel együttműködve 
tevékenysége kiterjed olyan adatbázisok létesítésére is, amelyek a magyar 
élelmiszerek összetételét, makro- és mikroalkotórészeit tartalmazza. Szolgáltatási 
körébe tartozik minden, az élelmiszer-minőséggel kapcsolatos konzultációs és 
szaktanácsadói tevékenység.

Az ÉLMINFO által megrendelet tájékoztató anyagok között szerepel a World 
Food Regulation Review (WFRR) című havonkénti megjelenő folyóirat, amelyet a 
Bureau of National Affairs, Inc. (Washington, USA) londoni leányvállalata, a BNA 
International Inc. ad ki. A folyóirat címe szerint is "A világ 
é le lm isz e r s z a b á ly o z á sá n a k  hírei"-t teszi közzé, mellyel széleskörű 
információszolgáltatást nyújt a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és a kapcsolódó 
környezetvédelem terén. A folyóirat által nyújtott információk kiterjednek az 
üzletpolitikai hírekre, az élelmiszerek biztonságára, az élelmiszeripari 
technológiákra, az élelmezésegészségügyi és élelmiszerhigiéniai kérdésekre, az 
élelmiszerek előállításának és forgalmazásának szabályozására, a szabványosításra, 
valamint környezet- és fogyasztóvédelemre is. Ezen belül igen gyors áttekintést ad 
az élelmiszerekre vonatkozó újabb jogszabályokról, jogszabálymódosításokról, 
technológiai változtatásokról, élelmiszerek csomagolási és jelölési előírásairól stb.

A folyóirat a tömör, könnyen érthető és világos megfogalmazású híreit a 
következő állandó rovatokban foglalja össze:
- Rövid tartalmi kivonatok, melyek már a címlapon rövid ismertetőt adnak az egyes 

közleményekről, szakcikkekről, gyorsítva és megkönnyítve ezáltal a tájékozódást.
- A világ körül - országok szerint csoportosított rövid tudósítások.
- Elemzés és perspektíva - a különböző hatóságok vezetőinek értékelése az egyes 

kulcsfontosságú kérdésekről, valamint fejlődési trendekről.
- Fókuszban az Európai Közösség - az EK-n belül felmerülő problémák és 

megoldások hátterének tisztázása, illetve értelmezése.
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- Profil - a folyóirat minden hónapban bemutat egy adott országot vagy témakört, 
amelyen belül részletesen ismerteti a fejlődési tendenciákat az adott ország vagy 
terület élelmiszeripari gyakorlatában.

- Interjú - vezető személyiségek véleménye a nemzetközi élelmiszerszabályozás egy- 
egy kérdésköréről.

- Pro- és kontra - a folyóirat ellentétes vélemények egyidejű közreadásával kíván 
hozzájárulni a vitás kérdések megértéséhez.

- Tallózás - a közeljövőben várható intézkedések rövid ismertetése törvényhozó, 
szabványügyi vagy szakmai szervezetek tájékoztatója alapján.

Az "Élelmiszervizsgálati Közlemények" helyet ad a világ élelmiszerszabályo
zásának hírei számára, melyeket a folyóirat havonkénti rövid tartalmi összefoglalói 
és egyes — fontosnak tartott — közlemények kivonatos referálása formájában tesz 
közzé.

A V ilá g  É le lm isz e r  S z a b á ly o z á sá n a k  h íre i 

a W orld  F ood  R e g u la tio n  R eview  1991 . d ecem b er i sz á m á n a k  ta r ta lm a

- Az Egészségügyi Világszervezet Titkársága szerint az élelmiszer besugárzás indo
kolatlan elutasítása azokban az országokban is hátráltatja annak alkalmazását, 
ahol leginkább hasznos lehetne ez a tartósító technológia. A Titkárság úgy véli, 
hogy az élelmiszerek besugárzása olyan "biztonságos és hatékony eljárás", amely 
hozzájárulhat korunk nem egy súlyos, széles körben elterjedt közegészségügyi 
problémájának a megoldásához.

- A földrajzi jelölésről szóló EK-javaslatok csupán a "jogászok játékszerei", és 
hosszabb távon nem jelentenek segítéséget a fogyasztók számára — mondja Ken 
Collins, az Európai Parlament Közegészségügyi, Környezet- és Fogyasztóvédelmi 
Bizottságának elnöke — a javaslatokat "a termelők és a fogyasztók közötti 
kapcsolat félreértelmezésének" tulajdonítja (referálva).

- Stuart Papé, washingtoni igazságügyminiszter szerint a javasolt jelölési változtatá
sok az utóbbi évtizedekben sohasem tapasztalt módon befolyásolják az 
élelmiszerek jelölését az Egyesült Államokban. Szinte valamennyi amerikai 
élelmiszer-előállító a saját bőrén fogja tapasztalni a szigorú új követelmények 
hatását, amelyek jelentős befolyással bírnak majd a címkézési és jelölési 
gyakorlatukra.

- Az Európai Parlament jóváhagyta azt a javaslatot, amely a mezőgazdasági 
termékekre és élelmiszerekre vonatkozóan bevezeti a földrajzi eredetre utolsó 
jelzések használatát. Egy elfogadott módosítás szerint mentesülnek ezen előírás 
alól azok az általános gyűjtőnévvel rendelkező készítmények (pl. Frankfurter), 
amelynek már régen elveszítették kapcsolataikat eredeti szülőhelyükkel 
(referálva).

- Az "Állatgyógyászati Szermaradványok Élelmiszerekben" elnevezésű Codex Bizott
ság ülésén az Egyesült Államok küldötte változtatásokat javasolt a Codex
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Alimentárius Bizottság ügyrendjében, miszerint az Élelmiszer Adalékok Közös 
Szakértői Bizottsága által tett ajánlatokat csak tudományos megfontolások alapján 
lenne szabad elutasítani. Az USA delegátus szerint ez a javaslat kísérlet az olyan 
esetek megismétlődésének az elkerülésére, mint amilyen a növekedési hormonok
kal kapcsolatos szavazás során akalult ki a Bizottság júliusi, római ülésén.

- A borok és más termékek földrajzi elnevezéseivel kapcsolatos egyezmény két éven 
belül tető alá hozható, az ENSZ Intellektuális Javak Világszervezete tanácsko
zásán résztvevők szerint. Az Egyesült Államok és az Európai Közösség közötti 
legtöbb nézeteltérést az olyan földrajzi nevek használata okozza, mint Chablis, 
Burgundy vagy Champagne.

- Németország rákényszerülhet a már betiltott peszticidek használatának újbóli 
engedélyezésére egy EK-direktíva következtében, amely egységes alapelvek 
kialakításával megkísérli a peszticidek engedélyezési eljárásának harmonizálását 
(referálva).

- Az USA Kongresszusának Mezőgazdasági Albizottsága kompromisszumot keres az 
élelmiszerbiztonsági törvény vonatkozásában, mivel annak támogatói George 
Bush elnököt kérték fel az irányítás kézbevételére.

- Az ausztrál gyümölcstermesztők bejelentették, hogy 2000-ig önkéntes alapon 75%- 
kal csökkenteni kívánják a peszticid felhasználást. Az Alma- és Körtetermesztők 
Szövetsége szerint több mint egy éve folynak már a "nehéz tárgyalások" a 
fogyasztókkal.

- Több mint 250.000 élelmiszert érintő jelölés módosítását javasolják az Egyesült 
Államokban. Louis Sullivan, az Egészségügyi és Humán szolgáltatások minisztere 
szerint a javasolt változások elősegítik, majd az amerikaiak világos és érthető 
tájékoztatását, melynek alapján az emberek összeállíthatják saját, egészségesnek 
vélt étrendjüket (referálva).

- Az Egyesült Királyság Egészségügyi és Biztonsági Bizottsága által a biotechno
lógiára kidolgozott új ellenőrzési rendszer két olyan EK-direktíva végrehajtását 
segíti elő, amelyek környezet- és egészségvédelmi, valamint biztonsági 
szabványokat állapítanak meg.

A fö ld r a jz i ered et v éd e lm e  (referátum)
W o r ld  F o o d  R e g u la t io n  R e v ie w , 1 (1991) 7, 14-15.

Novemberi ülésszakán az Európai Parlament jóváhagyta azt a bizottsági 
javaslatot, amely a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek esetében bevezeti a 
földrajzi eredetre utaló jelzések használatát. Egy elfogadott módosítás szerint 
mentesülnek ezen előírás alól azok az általános gyűjtőnévvel rendelkező 
készítmények (pl. Frankfurter), amelynek már régen elveszítették kapcsolataikat 
eredeti szülőhelyükkel.

Egyelőre azonban még nincs világosan tisztázva, hogy konkrétan mely 
termékek tekintendők általános gyűjtőnévvel rendelkezőknek, illetve hogy milyen 
kritériumok alapján adható meg egy árúnak a földrajzi eredetvédelem.
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A Parlament elfogadott egy harmadik bizottsági javaslatot is a speciális 
karakterrel rendelkező, de nem meghatározott földrajzi eredetű élelmiszerek 
nyilvántartásba vételéről, illetve a nyersanyagok vagy a gyártási eljárások speciális 
jellegét igazoló bizonyítvány kiállításáról.

A fenti javaslatok a fogyasztó jó minőségű élelmiszerekkel való ellátását, 
illetve a földrajzi, helyi specialitások védelmét vannak hivatva biztosítani.

A "PGI" védett földrajzi jelölés azokra a termékekre alkalmazható, amelyek a 
keletkezésük helyén meglévő speciális természeti és/vagy humán feltételeknek 
köszönhetik jellegzetes minőségüket vagy hírnevüket.

Az eredet megjelölésekor ("PDO") fel kell tüntetni az adott speciális terület, 
régió vagy ország nevét, ahonnan az illető termék származik, és amelynek a speciális 
karakterét alapvetően köszönheti.

A földrajzi eredet védelmére vonatkozó igényt az adott tagállam kormányához 
kell benyújtani, amely eljuttatja azt a többi tagországhoz és az Európai Bizottsághoz 
is. A Bizottság az ilyen irányú igényt az Official Journal-ben nyilvánosságra hozza. 
Amennyiben 3 hónapon belül nem érkezik ellenvetés, a PGI vagy a PDO 
bejegyzésre kerül a Bizottság listájára.

Valamely termék földrajzi eredetvédelmére vonatkozó igényt az EK-n kívüli 
országok is bejelenthetnek.

Az új rendelkezéssel kapcsolatos vélemények nagyon megoszlanak. Vannak 
akik üdvözlik saját speciális termékeik minőségének védelmét (borok, sajtok stb.), 
míg mások a versenykorlátozásáról, illetve a GATT szellemének megcsúfolásáról 
beszélnek. A viszonylag kevés specifikus termékkel rendelkező Nagy-Britannia és 
Hollandia szerint a kereskedelmi védjegyek és a cimkék elegendő infomációt adnak 
a fogyasztó részére az élelmiszerek minőségéről.

S em m i sem  indokolja  az é le lm iszerek  fö ldrajzi ered etén ek  a m eg je lö lésé t (referátum) 
Interjú Ken Collins-szal, az Európa Parlament tagjával, a Parlament Közegészség- 
ügyi, Környezet-és Fogyasztóvédelmi Bizottságának az elnökével 
W o r ld  F o o d  R e g u la t io n  R e v ie w , 1 (1991) 7, 19-20.

Az Európai Közösség Bizottsága 1991 őszén javaslatot tett az élelmiszerek 
földrajzi eredetének kötelező jelölésére az "eredetvédelem" szavatolása 
érdekében.Collins a javaslatot alapvetően fölöslegesnek és elhibázottnak véli, mivel 
az szerinte teljesen félreértelmezi a termelő és a fogyasztó közötti kapcsolatokat. A 
fogyasztót ugyanis kevésbé érdekli az, hogy valamely termék konkrétan melyik 
ország melyik vidékéről származik. Az árúcimkén sokkal inkább a komponenseket, a 
minőséget, az eltarthatóságot, az esetleges egészségügyi veszélyeket stb. kell 
feltüntetni,mivel csak ez jelent fogyasztó számára hasznosítható információt.

A javaslatnak vannak még más buktatói is. így például indokolatlanul merev és 
szinte betarthatatlan lenne az az előírás, miszerint azt az élelmiszert, amelynek 
megnevezésében valamely földrajzi név szerepel, kizárólag azon helyen, és csakis az 
elismert recept alapján lehetne előállítani. Egy ilyen direktíva gyakorlatilag nem 
mondana semmit, hiszen a Pármai sonkát jelenleg is Milánóban gyártják. Ha viszont 
mégis ragaszkodni akarnánk a javasolt előíráshoz, akkor az igen könnyen 
semlegesíthető lenne egy ilyen megnevezéssel: "Sonka Pármai módra". Ez a példa 
alighanem kellően rávilágít a Bizottság javaslatának komolytalan voltára.
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Az élelmiszerek besugárzásával kapcsolatban Collins úgy véli, hogy itt a 
Közösség zsákutcába jutott. A Parlament álláspontja szerint a besugárzás kizárólag 
a fűszerek esetében lehet indokolt, mivel azok mikrobiológiai csíraszáma igen 
magas, és más módszerek nem lennének eléggé hatékonyak. El kell fogadni tehát a 
besugárzást, legalább is amig jobb módszert nem dolgoznak ki. A fogyasztó azonban 
nincs 100%-osan meggyőződve a besugárzás ártalmatlanságáról, még akkor sem, ha 
a tudományos vizsgálatok ezt megerősítik.

A z új ja v a s la to k  m eg v á lto z ta tjá k  tö b b  m in t  n e g y e d m illió  é le lm isz e r  je lö lé s é t  az  
U S A -b a n  (referátum)
W o r ld  F o o d  R e g u la t io n  R e v ie w , 1 (1991) 7, 8-9.

Az USA Élelmiszer és Gyógyszer Adminisztrációja (FDA), valamint 
Mezőgazdasági Minisztériuma (USDA) november 6-án nyilvánosságra hozta az 
élelmiszerek jelölésével kapcsolatos javaslatait, amelyek az 1990. november 8-án 
George Bush elnök által aláírt Élelmiszer Jelölési és Oktatási Törvény 
végrehajtására szolgálnak. Az új javaslatok elfogadása esetén több mint 250000 
élelmiszer jelölésében következik be változás.

A javaslatoktól elsősorban azt várják, hogy vessenek véget az élelmiszerek 
egészségügyi szempontból megtévesztő jelölésének. A címkéken olyan világos, 
érthető és a valóságnak megfelelő információt kell közölni, amely lehetővé teszi a 
fogyasztó részére az egészséges étrend összeállítását.
A javaslatok a következő főbb előírásokat tartalmazzák:

- a jelölés gyakorlatilag minden feldolgozott élelmiszer esetében kötelező;
- szabványosított kiszerelési egységeket állapítanak meg 131 élelmiszer kategória 

számára (ezek közül 23 hús-, illetve baromfi-készítmény);
- létrehoznak egy 9 alapkifejezésből álló "FDA-szótárt", amelynek szavai felhasz

nálhatók a címkéken (pl. könnyű, friss, csökkentett stb.);
- egészségügyi jellegű kijelentések alkalmazását csak abban az esetben engedélye

zik, ha tudományosan igazolt kapcsolat áll fenn valamely élelmiszer és egy adott 
betegség között. Itt nevezetesen az alábbi konkrét összefüggésekről van szó, 
mint például: kalcium — oszteoporózis; nátrium — magas vérnyomás; zsír — 
szív- és érrendszeri megbetegedések, ugyanakkor nem tisztázott még a 
rosttartalom és a rák közötti összefüggés.

A javaslatok különböző követelménnyeket fogalmaznak meg az olyan 
kifejezések használatára vonatkozóan is, mint kalóriatartalom, zsír, telített zsír, 
nátrium és koleszterol.

Az amerikai közvélemény általában egyetért az FDA és az USDA javaslataival, 
de több észrevétel is felmerült, elsősorban az élelmiszerek zsírtartalmával, valamint 
a fogyasztói kiszerelésekkel kapcsolatban.

A z E K  d irek tív a  k é n y sz e r íth e ti N é m e to r sz á g o t  a b e t ilto tt  p esz tic id ek  ism é te lt  
e n g e d é ly e z te té sé r e  (referátum)
W o r ld  F o o d  R e g u la t io n  R e v ie w , 1 (1991) 7, 5-6

Előfordulhat, hogy Németország a 91/414/EEC számú direktíva hatására, ismét 
engedélyezi a már egyszer betiltott peszticideket. A direktívát, amely a növényvédő
szereknek a piacon való elhelyezésére vonatkozik, az Official Journal 1991 évi L230 
számában tették közzé.
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A direktíva egységes alapelvek alkalmazásával kísérli meg harmonizálni a 
peszticid jóváhagyási folyamatot az EK-n belül. A engedélyezett aktiv összetevők 
listáját a Bizottság állítja össze. Németország azzal értene egyet, ha az új EK 
direktíva az Európai Szerződés 100a cikkelyének hatálya alá kerülne. Ez ugyanis a 
tagországok számára olyan lehetőséget biztosít, hogy az EK direktíváknál szigorúbb 
egészségügyi és környezetvédelmi szabványokat alkalmazzanak és ez a cikkely 
szabályozza a veszélyes anyagokat is. Ugyanakkor a Bizottság és az EK tagok 
többsége szerint a peszticideket az élelmiszerekkel kapcsolatos 43. cikkely alapján 
kell szabályozni.

A direktívát a nemzeti törvénykezésben 1993 júliusától kezdve kell alkalmazni. 
A cikkben különböző német hatóságok képviselői mondják el aggodalmukat, 
miszerint az EK peszticid direktíva azzal fenyeget, hogy aláaknázza a német 
törekvéseket a vízminőség javítására, vagy hogy a német farmerek számára ismét 
engedélyezetté válhat az atrazin.

F ó k u szb a n  az E u ró p a i K ö z ö ssé g  (referátum)
W o r ld  F o o d  R e g u la t io n  R e v ie w , 1, (1992)8, 11-12

Az OECD* Nemzeti Szakértők Csoportja biotechnológiai jelentésében 
egyetértésre jutott az élelmiszer biztonság kérdésében (OECD Group of National 
Experts Reach Agreement of Food Safety in Biotechnology Report)

Az OECD Nemzeti Szakértők Csoportjának találkozóján (Párizs 1990. 
december 11-13) elvi megállapodás született a biotechnológiai eljárással előállított 
élelmiszerek biztonságosságának értékelésére vonatkozóan. Az ezzel kapcsolatos 
tudományos elveket tartalmazó jelentés legfontosabb eleme a lényegi azonosság 
gondolata. A megegyezés értelmében a biztonságosság kérdését a gyakorlatban úgy 
közelítjük meg, ha megállapítjuk, hogy az új élelmiszer lényegében egyenértékűnek 
tekinthető-e egy hozzá hasonló, már ismert élelmiszeripari termékkel. A lényegi 
azonosság megállapítása során figyelembe kell venni olyan tényezőket, mint a 
hagyományos élelmiszerrel, ill. az új jellemzővel rendelkező termékkel kapcsolatos 
ismeretek és az új alkotórész tulajdonságai. Az alkalmazás alapelvei tartalmazzák 
annak a felismerését is, hogy egy organizmustól származó élelmiszer, amely újonnan 
bevezetett is jól körülírt jellemzőkkel, valamint ártalmatlanságának elfogadható 
bizonyítékával rendelkezik, elődjével alapvetően azonosnak tekinthető és 
ugyanolyan módon kezelhető.

A találkozón a szakértők foglalkoztak a genetikailag módosított organizmusok 
szélesebb körű alkalmazását segítő tudományos elvek továbbfejlesztésével is. Ezen a 
téren végleges megállapodásra jutni nehéz lesz, mivel egyes OECD tagországok 
(Franciaország, Kanada, USA) a haszonnövények területén már komoly 
eredményeket érték el, míg más országok hátráltatják a fejlesztést.

A találkozón előadás hangzott el a WHO és FAO "A biotechnológiai 
módszerekkel előállított élelmiszerek biztonságosságának előírására vonatkozó 
srtatégiák" című legújabb közös tanulmányról. A tanulmány végső megállapítása, 
hogy az új molekuláris biológiai technikának érzékenyebb élelmiszer biztonságossági 
előírásokhoz kell vezetnie.

* Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete
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