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Hírek a külföldi élelmiszer minõségszabályozás eseményeirõl

62/93 EK - Élelmiszer minôség a Közösség belsô piacán
Az Európai Közösségek Bizottsága februárban konferenciát szervezett
"Az élelmiszerek minôsége az 1993-as év belsô piacán" címmel.
Megragadva a kedvezô alkalmat, az Élelmiszeriparok Szövetsége (CIAA)
ismertette a konferencián a minôséggel kapcsolatos állásfoglalását,
továbbá a belsô élelmiszerpiacra vonatkozó jogi szabályozás alapelveit.
Eszerint a minôség nem más, mint valamely termék vagy szolgáltatás
azon tulajdonságainak és jellemzôinek összessége, amely adott
szükségletek kielégítését teszi lehetôvé. Az élelmiszerek tekintetében
azonban kissé pontosítani kell ezt a megállapítást, mivel a legfontosabb
szempont itt a fogyasztóban kialakuló megelégedettség-érzet, amit
leginkább az ismételt vásárlások bizonyítanak. A fogyasztó viszont csak
akkor érzi magát elégedettnek, ha elsôsorban az élelmiszerek érzékszervi
tulajdonságai, valamint kiszerelés, márka, jelölés, eredet, tápérték,
összetétel, biztonság, környezetvédelmi és etikai szempontok, stb.
felelnek meg elvárásainak. A CIAA szerint tehát - bár minden élelmiszer
és italárú elsôdleges célja a Közösség 345 millió polgára napi
szükségleteinek kielégítése - , igen nagy súlyt kell fektetni az élvezeti
értékre is. Ennek megfelelôen a törvényhozásnak az élelmiszerek
vonatkozásában az alábbi hármas célt kell szem elôtt tartania:

− a termékek szabad mozgásának biztosítása
− fogyasztóvédelem
− a tisztességes kereskedelem feltételeinek megteremtése.

Nem szabad indokolatlan és méltánytalan korlátozásokkal nehezíteni az
élelmiszeripar helyzetét, mert csak így válik lehetôvé a fogyasztók
megfelelô választékban és méltányos áron történô ellátása egészséges,
biztonságos és helyesen jelölt élelmiszerekkel. Bár a fogyasztó
élelmiszer-minôséggel kapcsolatos benyomásai meglehetôsen szubjek-
tívek, mégis szükséges a megfelelô jogi keretek létrehozása a fogyasztói
bizalom erôsítése érdekében. Ennek elemei - amelyekre a jogi garanciának
ki kell terjednie - az élelmiszer-biztonság, a fogyasztó tájékoztatása,
valamint a hivatalos ellenôrzés és felügyelet. A jogi szabályozás mellett
nagy szerepet kapnak az ún. önkéntes intézkedések is, mint a
szabványosítás és a minôségbiztosítási rendszerek alkalmazása, a
gyakorlati kódexek és a Helyes Termelési Gyakorlat (GMP) kidolgozása
az egyes iparágakban, valamint az önkéntes tanúsítás (ez utóbbira jó példa
az  EOTC = Európai Vizsgálati és Tanúsítási Szervezet létrehozása).
(World Food Regulation Review, 1993.. április, 22-23. old.)
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63/93 EK - Az élelmiszer-adalékokkal kapcsolatos szabályozás

Az Európai Közösség Szabványügyi és Mûszaki Szabályozási Bizottsága
februárban dokumentumot dolgozott ki az élelmiszer-adalékokról, illetve
az azokkal kapcsolatos nemzeti szabályozás túl lassú kialakításának
okairól. Az élelmiszer-adalékokra vonatkozó elôírások harmonizálása
1989-ben kezdôdött, és a fenti Bizottság ezzel kapcsolatban rugalmasabb
politika kidolgozását szorgalmazza. Az adalékanyagok nemzeti
szabályozásának kialakítását elôíró 83/93189/93EEC számú direktíva
alapján lefolytatott vizsgálat megállapítja, hogy sok esetben éppen az
említett irányelvben foglaltak merevsége hátráltatja a munkát, annak
ellenére, hogy az Európai Gazdasági Közösség Alapító Szerzôdése
kimondja: a tagállamok a saját területükön kötelesek engedélyezni
minden, a Közösségben legálisan elôállított és/93vagy forgalomba hozott
élelmiszer forgalmazását abban az esetben is, ha az az adott országban
nem engedélyezett adalékanyagokat tartalmaz. A megfelelô nemzeti
szabályozások kidolgozását gazdasági és tudományos szempontok is
indokolják. Megoldás lehet, ha szigorú összehasonlítást végeznek az
elbírálásra benyújtott nemzeti rendelet-tervezetek, illetve a Bizottság által
kidolgozott direktíva javaslatok között, hogy így kizárhatók legyenek a
negatív átfedések. Amíg létre nem jön az élelmiszer-adalékok átfogó,
közösségi szinten minden tekintetben harmonizált szabályozása, addig
indokolt lenne, hogy az érvényes közösségi direktívákban említett
adalékokat a tagországok is engedélyeztessék. (World Food Regulation
Review, 1993.. április, 14. old.)

64/93 EK - Az élelmiszer-színezékekrôl szóló direktíva

Az Európai Parlament 1993. március 10-én elôzetesen hozzájárult a
Bizottság által javasolt új közösségi elôírások kidolgozásához a
színezékek élelmiszerekben való felhasználását illetôen. Ugyanakkor
azonban a közgyûlés egy sor olyan ellentmondásos javaslatot terjesztett
elô, amelyek megtiltanák számos, az EK Élelmiszertudományi Bizottsága
által biztonságosnak nyilvánított színezôanyag alkalmazását is. A
módosító javaslatok élénk vitát váltottak ki az Európai Parlament
képviselôi között. Különösen éles hangnemet ütöttek meg az Egyesült
Királyság küldöttei, akik szerint az új szabályozás elfogadásával a
Parlament számos ínyencségtôl (sajtok, koktélok, cukorkák) kívánja
megfosztani a fogyasztókat. A Bizottság képviselôje szerint viszont
Brüsszelnek csupán az a célja, hogy egy tudományos alapokon
kidolgozott színezék listára támaszkodva még biztonságosabbá tegye az
adalékanyagok élelmiszerekben való felhasználását. Tovább bonyolítja a
helyzetet, hogy néhány tagállam inkább a szigorúbb álláspont
elfogadására ösztönzi a Parlamentet, mivel a saját országukban
vonakodnak engedélyezni olyan élelmiszer-színezékek használatát,
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amelyeket a nemzeti törvényhozásuk korábban betiltott. Az Európai
Parlament javaslata azonban mindenképpen meglehetôsen szigorú; így
például mindenféle színezék használatát ellenzik a feldolgozott és nyers,
valamint a füstölt halételekben, a konzervekben, a húskészítményekben,
és a baromfi-, illetve vadhúsból készült termékekben. A heves parlamenti
viták során - ahol tulajdonképpen a fogyasztók és az élelmiszer-
-feldolgozók sokszor ellentétes érdekei csaptak össze - kikristályosodott
javaslat további megvitatásra az EK Minisztertanácsa elé kerül. (World
Food Regulation Review, 1993. április, 4-5. old.)

65/93 Egyesült Királyság - Élelmiszerek hôkezelése

Felülvizsgálják az élelmiszerek hôkezelését az Egyesült Királyságban. A
kormány célja kettôs: egyrészt pontosabban meg kívánják határozni a
patogén mikroorganizmusok növekedésének megakadályozásához
szükséges hôkezelés minimális idôtartamát, másrészt csökkenteni
akarják az élelmiszeriparra háruló terheket is. (World Food Regulation
Review, 1993. április, 9-10. old.)

66/93 USA - Genetikai úton módosított élelmiszerek jelölése

A Fogyasztói Ügyek Városi Hivatala New York-ban javaslatot terjesztett
elô a genetikai úton módosított élelmiszerek jelölésére vonatkozóan. A
Környezetvédelmi Alap elismerôleg nyilatkozott a javaslatról, mivel
véleményük szerint: "a fogyasztóknak joguk van tudni, hogy mi kerül az
asztalukra" (World Food Regulation Review, 1993. április, 13. old.)

67/93 Franciaország - Megszûnt a Listeria járvány

A francia kormány úgy véli, hogy megszûnt az országban a Listeria
monocytogenes által okozott járvány. A kiadott jelentés megállapítja,
hogy az egészségügyi hatóságok 1992 vége óta nem regisztráltak újabb
eseteket. Az 1992-es évben több mint 270 megbetegedést okozott egy
ritka Listeria törzs. (World Food Regulation Review, 1993. április, 7-8.
old.)

68/93 EK - Javítható-e az élelmiszer-jelölések informatív értéke?

A 13 országos szövetséget és mintegy 40 európai élelmiszeripari
egyesületet magában foglaló CIAA (az EGK Élelmiszer- és Italgyártóinak
Szövetsége) aggodalmának adott hangot az élelmiszerek címkéjén
feltüntetett túlságosan sok információt illetôen, ami könnyen a fogyasztók
félrevezetését eredményezheti. A CIAA megítélése szerint az élelmiszerek
jelölésének hármas feladata van: a fogyasztó tájékoztatása a termék
összetételérôl, sajátosságairól és felhasználásáról, a forgalmazással
kapcsolatos információk feltüntetése, valamint az áru azonosításának
biztosítása a márkák és védjegyek segítségével. A címkén feltüntetett
minden információnak - a jó láthatóság és olvashatóság mellett -
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egyszerûnek és könnyen érthetônek kell lennie, hogy biztosítható legyen a
fogyasztó félreértés-mentes tájékoztatása. A CIAA úgy véli, hogy a
jelöléssel kapcsolatos követelmények további fokozása óhatatlanul a
fogyasztó tájékoztatásának rovására megy, ezért a CIAA a
következôképpen foglal állást a témában: 1. Csak a legszükségesebb, nem
túl részletes információt kell feltüntetni; 2. Az összetétel felsorolásánál
elegendô megadni a legjellegzetesebb komponensek mennyiségét vagy
arányát; 3. A tápérték megjelölésénél elsôsorban az energia-, a fehérje-, a
glucid- és a zsírtartalom legyen feltüntetve, míg a cukor-, a telített
zsírsav-, az emészthetô rost- és a nátriumtartalmat csak esetenként kelljen
jelölni; 4. Mivel az élelmiszerek elôállítására vonatkozó információ
általában kevésbé érdekli a fogyasztót, azt csak akkor érdemes feltüntetni,
ha lényegesen befolyásolja a készítmény tápértékét vagy emészthetôségét
(például új biotechnológiák); 5. A 79/93112/93EEC számú direktíva által
a kisméretû csomagok esetében biztosított mentességet 10 cm2-rôl
indokolt lenne 35 cm2 felületnagyságig kiterjeszteni, hogy valóban csak a
legfontosabb információk nyerjenek feltüntetést, de azok - tekintettel a
külkereskedelmi szempontokra - több nyelven is megjelenhessenek.
(World Food Regulation Review, 1993. május, 14. old.)

69/93 EK - Együttmûködés az élelmiszerek tudományos vizsgálata
terén

Jean Savigny jogi szakértô ismertette a 93/935/93EEC számú, a
tagállamoknak az élelmiszerekkel kapcsolatos kérdések tudományos
vizsgálata terén folytatott együttmûködésérôl szóló direktívát. A direktíva
alapgondolata: a tagállamoknak minden eszközzel támogatniuk kell az
Európai Közösség hatóságainak azon törekvését, hogy a fogyasztók és az
élelmiszeripar védelmében - figyelembe véve az egyes tagországokban
jelenleg fennálló helyzetet is - minden tekintetben kielégítô tudományos
bázist hozzanak létre az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos kérdések
vizsgálatára. Az Élelmiszer Tudományi Bizottság (SCF) - amelyet még
inkább be kell vonni az élelmezéssel és a közegészségüggyel összefüggô
politikai kérdések eldöntésébe - felelôs azért, hogy az élelmiszerekkel
kapcsolatos speciális problémák tekintetében szaktanácsot adjon az EK
Bizottság részére. A direktíva rendelkezéseket irányoz elô a harmadik
országok együttmûködô intézeteire vonatkozóan is, megállapítva, hogy az
egységessé váló belsô piac megköveteli a fokozott közösségi részvételt a
nemzetközi szervezetek munkájában, valamint a bilaterális kapcsolatok
fejlesztésében. 1993.. június 1-ig a tagállamok kötelesek olyan
jogszabályokat, elôírásokat és adminisztratív rendelkezéseket - beleértve
a pénzügyi intézkedéseket is - életbe léptetni, amelyek lehetôvé teszik,
hogy az illetékes hazai hatóságok a direktíva szellemében
együttmûködhessenek az EK Bizottsággal. Az említett nemzeti
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hatóságokat - amelyek azután kijelölik a konkrét együttmûködést végzô
intézményeket - a tagállamok ugyancsak 1993.. június 1-ig kötelesek
megnevezni. A direktíva melléklete szerint az együttmûködés a következô
fô területekre terjed ki: táplálkozással kapcsolatos kockázatfelmérés,
étrendi kérdések, élelmiszer-adalékok, biológiai és kémiai szennyezô
anyagok, valamint szaktanácsadás az élelmezés biztonságával összefüggô
kérdésekben. (World Food Regulation Review, 1993. május, 22-23. old.)

70/93 USA - Toleranca küszöb a peszticid maradványokra

Az élelmiszer termelôk nevében J. Roy Rowland dél-georgiai képviselô
április 2-án javaslatot terjesztett elô a Szövetségi Élelmiszer, Gyógyszer
és Kozmetikum Törvény sokat vitatott, ún. Delaney Záradékának
eltörlésére (mint ismeretes, ez a záradék teljes mértékben megtiltja a
rákkeltô peszticid maradványok elôfordulását a feldolgozott
élelmiszerekben). Ezzel szemben az újonnan beterjesztett
törvényjavaslat lehetôvé tenné a Környezetvédelmi Hivatal (EPA)
számára, hogy ún. elhanyagolható kockázati standard-eket állapítson
meg az élelmiszerekben felhalmozódó peszticid maradványok
tekintetében. Az áthidaló javaslat csupán annyi peszticid maradványt
engedélyezne a készételekben, amennyi az élelmiszer nyersanyagokban
meglevô, még elfogadható szintû maradványokból származik. Mindaddig
nem lenne szükség tehát külön tolerancia küszöbök megállapítására a
nyers és a feldolgozott élelmiszerek vonatkozásában, amíg a
nyersanyagokban található peszticid maradványok mennyisége nem
haladja meg a kritikus értéket. Az élelmiszeripar támogatja az új
javaslatot, mivel az megfelelô rugalmasságot biztosít az EPA számára. A
tolerancia küszöbök meghatározásakor ugyanis az EPA az
elhanyagolható kockázati szint fölé is mehet, ha közegészségügyi,
táplálkozás-élettani vagy fogyasztói megfontolások alapján valamely
növényvédôszer használata elônyösnek látszik. Az elmondottakon kívül
az EPA feladata lenne az is, hogy - együttmûködve az USDA-val -
integrált peszticid kezelési technológiákat dolgozzon ki. (World Food
Regulation Review, 1993. május, 11-12. old.)

71/93 Egyesült Királyság - Felmérés a népesség táplálkozásáról

A Mezôgazdasági, Halászati és Élelmezésügyi Minisztérium (MAFF)
közzétette az Egyesült Királyságban az élelmiszer fogyasztással
kapcsolatban végzett felmérések eredményét. A vizsgálatok azt
mutatják, hogy az élelmiszerekre fordított családi kiadások relatíve
kismértékû emelkedése mellett a táplálkozás struktúráját tekintve
további fokozott elmozdulás tapasztalható, elsôsorban a "kényelmesebb"
élelmiszerek irányában. (World Food Regulation Review, 1993. május,
18-19. old.)
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72/93 Utcai élelmiszerek Indonéziában

Az "utcai élelmiszerek" szabályozása speciális jogi problémákat vet fel
a szakképzéssel és a végrehajtással kapcsolatban. Winarno professzor
(Bogor Agrártudományi Egyetem, Indonézia) tervet dolgozott ki egy
gyakorlati rendszer létrehozására, és a fokozatos megvalósítás
kereteinek kialakítására. (World Food Regulation Review, 1993. május,
20-21. old.)

73/93 USA - Az élelmiszer biztonság prioritása

David Kessler, az Élelmiszer és Gyógyszer Adminisztráció (FDA)
megbízottja egy élelmiszerpolitikai konferencián kijelentette: az
Egyesült Államok politikusainak elsôrangú kérdésként kell kezelniük az
elkövetkezendô évek során az élelmiszer-biztonságot. (World Food
Regulation Review, 1993. május, 11. old.)

74/93 Egyesült Királyság - Genetikai úton elôállított élelmiszerek jelölése

Konzultációs dokumentumot adott ki az Egyesült Királyságban az
Élelmiszer Tanácsadó Bizottság a genetikailag módosított szervezetek
felhasználása útján elôállított élelmiszerek címkézési-jelölési
irányelveirôl. A Bizottság ezzel kapcsolatban várja az érdekeltek
észrevételeit. (World Food Regulation Review, 1993. május, 10. old.)

75/93 Egyesült Királyság - Borszabályozás

A Közös Mezôgazdasági Politikának (CAP) a borokkal kapcsolatos
elôírásai 1993. április 1-én életbe lépnek, s ezáltal az Egyesült
Királyságban is jogerôre emelkedik a borok elôállításának, szállításának
és forgalmazásának közösségi szabályozása. (World Food Regulation
Review, 1993. május, 10. old.

76/93 EK - Nem tekinthetô élelmiszernek a keményítô

Az Európai Törvényszék elutasítja a német adóhatóság azon kísérletét,
hogy egy bizonyos ipari keményítôt az Európai Közösség vámtarifa
kódrendszere alapján élelmiszer-készítménynek minôsítsenek. A
besorolás körüli zavart az adott termék felemás jellege okozza. (World
Food Regulation Review, 1993. május, 5. old.)

77/93 Dánia - Fokozni kell a gazdasági növekedést

A Dán Mezôgazdasági Minisztérium meghirdette a nagyobb gazdasági
növekedés programját. Nem egészen 20 év alatt az élelmiszeripar
termelési értékének megduplázását, illetve az élelmiszer technológiák
hatékonyságának megnégyszerezését kívánják elérni. (World Food
Regulation Review, 1993. május, 4-5. old.)
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78/93 EK - Vertikális vagy horizontális élelmiszer szabályozás?

Amint az Európai Közösség élelmiszerekkel kapcsolatos Fehér Könyv
programja a javaslatok legtöbbjének elfogadásával a befejezéséhez köze-
ledik, egyre inkább elôtérbe kerülnek a jövô közösségi
törvényhozásának jellegével kapcsolatos problémák. Egy mostanában
publikált jelentés szerint nem kétséges, hogy az élelmiszerek
vonatkozásában továbbra is a horizontális szabályozás marad a döntô. A
Bizottság már korábban kinyilvánította azirányú szándékát, hogy
számos, az élelmiszerekkel kapcsolatosan 1985 elôtt hozott vertikális
intézkedést felülbírál, a horizontális szabályozással való helyettesítésre
törekedve. A szeszes italok, a kávé- és cikória kivonatok, valamint a
gyümölcslevek jelölésére, továbbá a dzsemekre, a lekvárfélékre és a
gesztenyepürére vonatkozó vertikális elôírások az 1985 elôtti
harmonizációs munka késôi örökségének tekinthetôk, amikor még inkább
a termékek egyes kategóriáira összpontosították a figyelmet. Ezzel
szemben a horizontális szabályozás már a harmonizálás problémájának
újfajta megközelítését tükrözi, amely kiterjed az élelmiszer higiéniára,
az adalékanyagokra, a jelölésre, a mélyhûtött és az újszerû
készítményekre, valamint az élelmiszerekkel közvetlen kontaktusba
kerülô anyagokra. A Bizottság élelmiszer-törvényhozással kapcsolatos
hosszútávú stratégiája arra irányul, hogy a tagállamok által tanácsi
szinten jóváhagyott általános kereteket az egyes kiemelt területeken
(közegészségügy, környezet- és fogyasztóvédelem, tisztességes verseny)
termékspecifikus direktívákkal ötvözzék, amelyeket az Állandó Élelmi-
szer Bizottság dolgozna ki. A horizontális megközelítést általában a fo-
gyasztói érdekvédelmi szervezetek is elfogadják. (World Food
Regulation Review, 1993. június, 16. old.)

79/93 EK - Zöld út az élelmiszer higiéniai keretdirektívának

Az Európai Parlament 1993. április 21-én végleges hozzájárulását adta az
élelmiszer-higiéniával kapcsolatos közösségi törvényhozás átalakítását
célzó bizottsági javaslathoz. A cél az, hogy a korábbi, az egyes speciális
élelmiszer-készítményekre alkalmazható vertikális direktívákról a
hangsúly az olyan általános érvényû higiéniai szabályozás irányában
tolódjék el, amely a Közösség egész élelmiszeriparát mint szerves
egységet tekinti. A második olvasat során azonban azt a módosítást már
nem sikerült elfogadtatni a Parlamentban, hogy az új keretdirektíva
higiéniai elôírásai a Közösségen kívüli országokba exportált
élelmiszerekre is vonatkozzanak. Nem terjednek ki a direktíva
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remdelkezései az élelmiszer higiéniai és a mikrobiológiai értékelésére
sem. A korábbi vertikális higiéniai direktívák nem lesznek alárendelve az
új elôírásoknak. A Bizottság eredeti, a Parlament által most elfogadott
javaslata az élelmiszeripar minden közremûködôjétôl megköveteli, hogy
tegyen eleget az élelmiszer-hulladékokkal kapcsolatos EK-szabályo-
zásnak, illetve a direktíva mellékletében felsorolt épület- és berendezési
szabványoknak, továbbá a személyes és a termelési higiéniával
kapcsolatos elôírásoknak. Az élelmiszer elôállítóknak ezen túlmenôen
meg kell jelölniük a kritikus termelési folyamatokat, és az élelmiszer-
-biztonság érdekében kötelesek gondoskodni a megfelelô intézkedések
folyamatos megtételérôl. Egyes képviselôk véleménye szerint a korábbi
vertikális szabályozás továbbélése az új direktíván belül nem okvetlenül
szükséges a törvényhozással kapcsolatos belsô összeférhetetlenség
kiküszöböléséhez. (World Food Regulation Review, 1993. június, 3-4. old.)

80/93 EK - Csomagterv a gyógyszerek engedélyezésének
koordinálására

Az Egyesült Királyság Állatorvosi Készítmények Bizottsága (VPC) -
amely az állatgyógyászati szerek biztonságos volta, minôsége és
hatékonysága vonatkozásában a kormány tanácsadó testületeként
funkcionál - legutóbbi ülésén áttekintette az állati gyógyszerek Európai
Közösségben való jövôbeli engedélyezési rendszerével kapcsolatos
tárgyalások állását. Különös aktualitást kölcsönöz a témának, hogy 1992.
decemberében az EK Minisztertanácsa elfogadta a "Jövô Rendszerek"
elnevezésû csomagot, amely elôirányozza az állatgyógyászati szerek
elbírálásával kapcsolatos koordináció javítását a Közösség egész
területén. Ez lehetôvé tenné, hogy az új állatgyógyászati készítmények
sokkal rövidebb idô alatt megjelenhessenek a Közösség piacán. A csomag
most az Európai Parlament jóváhagyására vár, ami valószínûleg 1993.
végén lesz esedékes. A "Jövô Rendszerekben" felvázolt elképzelés szerint
ún. közösségi engedélyt adnának ki a legtöbb humán- és állatgyógyászati
készítményre, és - várhatóan 1995-ben - megalapítanák az Európai
Medicína Értékelô Ügynökséget. A VPC a Bizottság csomagtervét illetôen
elvi egyetértésre jutott, ugyanakkor némi aggodalom mutatkozik azon
javaslat tekintetében, miszerint az Európai Ügynökség személyzete
kizárólag a Bizottság tagjai közül kerülhetne ki. A VPC és az Egyesült
Királyság kormánya egyaránt azon a véleményen van, hogy az Európai
Ügynökségben független szakértôknek és tanácsadóknak is helyet kell
kapniuk. (World Food Regulation Review, 1993. június, 8-9. old.)
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81/93 EK - Görög importkorlátozások

Az Európai Törvényszék elutasította a Bizottság által emelt panaszt,
miszerint a görög kormány a friss és a fagyasztott csirke bevitelének
megtiltásával vagy rendszeres késleltetésével megsérti az Európai
Közösség elôírásait. A Törvényszék döntése értelmében Görögország
import-korlátozásait közegészségügyi és élelmezés-biztonsági szempon-
tok indokolják. (World Food Regulation Review, 1993. június, 4-5. old.)

82/93 Egyesült Királyság - Élelmiszer jelölés
Az Egyesült Királyság kormányának 1992-ben tett bejelentése az ország
élelmiszer-jelölésre vonatkozó elôírásainak felülvizsgálatáról és
törvénybe iktatásáról nem csak országos szintû, hanem az egész Európai
Közösség élelmiszer törvényhozásával kapcsolatos döntéseket is
megkövetel. Margaret Murray brit jogász ezzel összefüggésben olyan
problémákra hívja fel a figyelmet, amelyek a fogyasztók szempontjából
is lényeges gyakorlati kihatásokkal járnak. (World Food Regulation
Review, 1993. június, 17. old.)

83/93 USA - Biotechnológiai eljárások
A 7. Nemzetközi Biotechnológiai Találkozó és Kiállítás kapcsán
nyomatékosan felmerült a biotechnológiai eljárások törvényi szabályozá-
sának kérdése. (World Food Regulation Review, 1993. június, 21. old.)

84/93 USA - Szigorúbb élelmiszer biztonsági elôírásokra van szükség
A májusban a szövetségi peszticid törvény alóli bizonyos mentességek
eltörlése érdekében elfogadott kormányzati politika következetes
végrehajtását szorgalmazza egy törvényszéki rendelkezés az
egészségügyi aggályok leszerelésére. A Környezetvédelmi Hivatal
(EPA) ügyvezetôje, Carol Browner ezzel kapcsolatban egy nemrégiben
publikált jelentésében megállapítja, hogy nagy igény mutatkozik a
szövetségi élelmiszer-biztonsági elôírások megváltoztatására. (World
Food Regulation Review, 1993. június, 9-10. old.)

85/93 Hollandia - A tiltás ellenére is népszerû a Clenbuterol
Valószínûleg igen elterjedt a holland szarvasmarha hizlalók körében a
Clenbuterol nevû állatgyógyászati szer növekedési hormonként való
tiltott alkalmazása, állítja a Holland Országos Közegészségügyi és
Környezetvédelmi Intézet egyik kutatója. Az alkalmazás pontos
nagyságát azonban lehetetlen megállapítani, mivel a legtöbb vizsgálatra
csak az állatok levágása után kerül sor. (World Food Regulation Review,
1993. június, 7-8. old.)

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