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Hírek a külföldi élelmiszer-minõségszabályozás eseményeirõl

14/95 USA – Az  élelmiszerek jelölése megfelel az elõírásoknak

Az Élelmiszer és Gyógyszer Adminisztráció (FDA) az õszi hónapok
folyamán több mint 5000 élelmiszer-készítményt vizsgált meg az
üzemekben és a kiskereskedelmi bolthálózatban abból a szempontból,
hogy jelölésük mennyiben felel meg az 1994. augusztus 8-án hatályba
lépett Tápérték Jelölési és Oktatási Törvény (NLEA) elõírásainak. Mint
ismeretes, a NLEA megköveteli az élelmiszer-gyártóktól, hogy
készítményeiken tüntessék fel az adott kiszerelési egységben található
telített zsírok, koleszterin és étkezési rost, valamint más olyan
komponensek pontos mennyiségét, amelyek a fogyasztók egészségügyi
elvárásaival kapcsolatban tájékoztató értékkel bírnak. Az élelmiszerek
címkéjén jelölni kell azt is, hogyan illeszkedik bele az adott készítmény
az átlagos napi étrendbe.

A vizsgálat eredményeit értékelve David Kessler, az FDA
meghatalmazottja elmondta, hogy az 1%-ot sem érte el azon élelmiszerek
száma, amelyek nem voltak ellátva újfajta címkével. Mindössze 28
esetben volt szükség írásbeli figyelmeztetésre. 300 élelmiszert
megvizsgáltak olyan szempontból is, hogy a címkén feltüntetett 12
komponens mennyisége megfelel-e a valóságnak. Úgy találták, hogy az
esetek átlagosan 87%-ában teljesen helyes értékek szerepeltek, de a zsír-
és az energiatartalom tekintetében 94, illetve 93%-os megfelelõség
mutatkozott. Mindez arra utal, hogy a fogyasztók teljes bizalommal
viseltethetnek az új jelölési elõírások iránt.

Az FDA 1995. évi prioritásairól szólva David Kessler kiemelte: az
Élelmiszerbiztonsági és Alkalmazott Táplálkozástudományi Központ
(CFSAN) a HACCP-alapelvek egész élelmiszerágazatra való
kiterjesztésén fog dolgozni, tevékenyen közremûködve az élelmiszer-
adalékokra vonatkozó új jogi szabályozás elõkészítésében is. Az FDA arra
törekszik, hogy minél több országgal kössön ún. Kölcsönös Elismerési
Egyezményt az élelmiszerbiztonsági elõírások egyenértékûségérõl, amely
a külkereskedelem zavartalanabbá tétele mellett lehetõvé teszi az amerikai
fogyasztók biztonságos élelmiszerekkel való ellátását is. (World Food
Regulation Review, 1995. január, 9-10. oldal)
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15/95 USA – Gyökeres változásokra lehet számítani a húskészítmények
ellenõrzési rendszerében

Az Egyesült Államok Mezõgazdasági Minisztériuma rövid idõn belül
olyan javaslatot terjesztett elõ, amely valóságos "paradigma-váltást"
jelent majd a hús- és baromfihús-készítmények ellenõrzési és felügyeleti
rendszerét illetõen – mondotta december 13-án Michael Taylor helyettes
élelmiszer-biztonsági államtitkár, az USDA Élelmiszer-biztonsági és
Ellenõrzõ Szolgálatának (FSIS) tisztviselõje. A szakértõk olyan stratégia
kialakításán fáradoznak, amely nagymértékben javítaná a
húskészítmények biztonságát, jelentõsen csökkentve ezáltal a
táplálkozással kapcsolatos betegségek kialakulásának kockázatát. Az
említett javaslat elsõsorban annak felderítésére irányul, hogyan lehetne
legoptimálisabban meghatározni azt az élelmiszer-biztonsági küszöböt,
amelyet az ipari gyakorlat során feltétlenül tiszteletben kell tartani.
Néhány húsipari üzemben már kialakultak olyan, a kórokozók számát és
mennyiségét jelentõsen csökkentõ módszerek, amelyeket indokolt lenne
mindenütt kötelezõvé tenni. A közegészségügyi szempontok által
orientált, a patogén mikroorganizmusokkal kapcsolatos irányelvekre,
célkitûzésekre és szabványokra van szükség, amelyeket kivétel nélkül
minden húsüzem köteles teljesíteni az élelmiszer-biztonság elfogadható
szintjének garantálásához. A FSIS javaslata várhatóan teljes egészében a
HACCP rendszerre fog épülni, mivel az – a potenciális szennyezõ
források kiiktatásával – elsõsorban a prevenciót tartja szem elõtt, de a
mikrobiológiai tesztek kötelezõ elvégeztetésével lehetõvé teszi az
egészségre ártalmas kórokozók jelenlétének kimutatását is. Michael
Taylor szerint a javaslat elõterjesztése csupán az elsõ lépés lesz a tudo-
mányos alapokon nyugvó optimális élelmiszer-biztonsági rendszer kiépí-
tésének útján. (World Food Regulation Review, 1995. január, 10. oldal)

16/95 GATT – Új lehetõségek a tejtermékek világkereskedelmének
élénkítésére

Az Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény december 6-i
jelentése kiemeli, hogy bár a tejtermékek a legjobban védett árucikkek
közé tartoztak eddig, az Uruguay-i Kerekasztal megállapodások által
liberalizált agrárkereskedelem jelentõsen megjavítja azok piacra jutási
esélyeit. A vámtarifák csökkentésének fázisba hozásával, illetve a teljes
fogyasztás 3%-ában meghatározott minimális import színvonal
bevezetésével ugyanis az Uruguay-i Kerekasztal jelentõsen kiszélesítette
a tejtermékek export lehetõségeit. Az 1996. január 1-én életbe lépõ
Világkereskedelmi Átszervezés értelmében az 1980. évi Nemzetközi
Tejtermék Egyezményt felváltja a Nemzetközi Tejtermék Megállapodás,
amely az Uruguay-i Kerekasztal egyezményekbõl következõ multilaterális
megállapodások egyike. A statisztikák szerint különben 1993-ban és
1994-ben világszerte tovább folytatódott a tejtermelés csökkenõ
irányzata, fõleg Európában. Az Európai Unió tagállamaiban és más
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nyugati országokban fellépõ szerényebb méretû csökkenés a termelés
visszafogására irányuló kormánypolitikára vezethetõ vissza. Nagyobb
mértékû csökkenés tapasztalható Közép-Kelet-Európában, valamint a
korábbi Szovjetunió területén. Ezzel szemben Ausztrália és Új-Zéland
tejtermelése a vizsgált idõszak alatt rekord színvonalat ért el. (World
Food Regulation Review, 1995. január, 7. oldal)

17/95 USA – Az FDA által gyakorolt felügyelet büntetõjogi vonat-
kozásai

Tekintettel arra, hogy az elmúlt években megszaporodtak az Élelmiszer és
Gyógyszer Adminisztráció (FDA) felügyelete alá tartozó vállalatok ellen
indított bûnvádi eljárások, a World Food Regulation Review 1995. januári
szakmai melléklete részletesen ismerteti az FDA által végzett
ellenõrzésekkel kapcsolatos büntetõjogi tudnivalókat. A Roberto Iraola
jogász által készített tanulmány behatóan foglalkozik az 1992
márciusában az FDA-n belül létrehozott Bûnügyi Nyomozó Hivatal (OCI)
céljaival és feladataival, valamint az Élelmiszer, Gyógyszer és
Kozmetikum Törvény (FDCA) alapján értelmezett büntetõjogi
felelõsséggel. Részletes leírás található továbbá az FDA hatósági
jogkörben végzett felügyelõ-ellenõrzõ tevékenységérõl, illetve az
ellenõrzés akadályozásának vagy megtagadásának jogi
következményeirõl. Emellett útmutatást ad a tanulmány arra nézve is,
hogyan kell értelmezni az ellenõrzésrõl készült jelentésben foglaltakat, és
melyek azok az alapvetõ szempontok, amelyeket az észlelt hiányosságok
kiküszöbölése során feltétlenül figyelembe kell venni. (World Food
Regulation Review, 1995. január, melléklet)

18/95 Japán – A karantén intézkedések nagyban fékezik az élelmiszer-
importot

Egy önmagát megnevezni nem akaró, Tokióban állomásozó amerikai
tisztviselõ kijelentette: a Japánba érkezõ import élelmiszerek durván   30-
50%-a valamilyen károsodást szenved, sõt eladhatatlanná válik a
rendkívül szigorú japán karantén intézkedések következtében. A japán
karantén rendszer ugyanis számos olyan intézkedést foglal magában,
melynek alkalmazása szükségtelennek és indokolatlannak tekinthetõ az
iparilag fejlett országokkal szemben, s csupán arra jó, hogy útját állja az
eredményes élelmiszer-behozatalnak. Ezzel szemben a japán
Mezõgazdasági, Erdészeti és Halászati Minisztérium tisztviselõje
védelmébe vette a kritizált karantén intézkedéseket mondván, hogy
"minden országnak joga van megvédenie mezõgazdaságát a kártevõk és
kórokozók behatolása ellen". (World Food Regulation Review, 1995.
január, 16-17. oldal)
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19/95 Ausztrália – Peszticid maradványok az exportált marhahúsban

Ipari körökben nagy izgalmat keltett a bejelentés, miszerint peszticid
maradványra utaló nyomokat találtak az Ausztráliából származó
marhahúsban. Az Egyesült Államok Mezõgazdasági Minisztériuma
(USDA) mintegy 300 ezer tonna, 150 raktárban tárolt ausztrál marhahúst
zárolt a további vizsgálatok elvégzéséig. Hasonló intézkedést hoztak
Koreában, Kanadában és Japánban is. A szóbanforgó vegyszer a
klórfluazuron vagy más néven Helix, amelyet Ausztrália 1989-ben
engedélyezett a gyapotültetvények kezelésére. A vegyszer a
takarmányozásra használt gyapothulladékok révén került be a
szarvasmarhák szervezetébe. Ausztrál vélemény szerint a peszticid
maradvány nem jelent veszélyt a fogyasztók egészségére. (World Food
Regulation Review, 1995. január, 3-4. oldal)

20/95 Kolumbia  —  Jó minõséggel a kereskedelmi korlátok
ledöntéséért

A jelentések szerint a kolumbiai kormány és az agrárbiznisz szektor
között létrehozott közös vállalkozás tanúsítási és minõségellenõrzõ
programjai kezdik áttörni a kolumbiai mezõgazdasági exportot gúzsba
kötõ, nem vámjellegû kereskedelmi akadályokat. A Corporación Colombia
Internacional (CCI) egy privát non-profit vállalat, amelyet 2 évvel ezelõtt
alapított az azóta leköszönt Cesar Gaviria elnök kormánya. A számos
hasonló, az export elõmozdítását célzó intézmény között a CCI az
egyetlen, amely az élelmiszer ágazatra szakosodott. Feladata a szektor új,
export-orientált modelljének kialakításával hozzájárulni az ország
hagyományosan zárt gazdaságának megnyitásához. 1992 novemberében 5
millió dollár alaptõkével kezdte mûködését, amelyet részben az Egyesült
Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala elõlegezett meg. Szorosan
együttmûködve a Gazdaságfejlesztési, a Külkereskedelmi és a
Mezõgazdasági Minisztériummal, a CCI legfontosabb feladata a
magánvállalatok új élelmiszer-készítményei exportjának elõmozdítása a
szervezés eszközével és rész-finanszírozással. A CCI vezetésében fontos
szerepet töltenek be a kolumbiai kávé-, gyümölcs- és halászati ágazat
képviselõi is.

Figyelembe véve a fogyasztói követelmények terén világszerte
végbemenõ nagy változásokat, a CCI vezetõi többször rámutattak: az
export fokozásának záloga a kolumbiai mezõgazdasági termékek
minõségének garantálásában rejlik. Különösen fontos ez a felismerés
most, a sokszor környezetvédelmi és egyéb okokra hivatkozva, vagy
éppen önkényesen bevezetett embargók korában. Felismerve azt, hogy a
nemzetközi piacokon egyre szigorúbb minõségi követelményekre lehet
számítani, a CCI élére állt a mezõgazdasági és élelmiszeripari
folyamatok, a csomagolás, a szállítás stb. reformját célzó
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erõfeszítéseknek. 1993 novemberében a CCI lett az elsõ nemzeti
intézmény Kolumbiában, amely – Minõség Ellenõrzési és Tanúsítási
Rendszer keretében – jogosultságot szerzett a mezõgazdasági termékek
minõségének tanúsítására. Igen figyelemre méltó, hogy a tanúsítási
program végrehajtásakor a CCI mindenben ragaszkodik a HACCP-
alapelvek elõírásaihoz. (World Food Regulation Review, 1995. február,
19-20. oldal)

21/95 Egyesült Királyság  —  Körkép az élelmiszer-fogyasztásról

Az Országos Élelmezési Figyelõ (NFS) olyan folyamatos felméréseket
végzõ program, amely a véletlenszerûen kiválasztott brit háztartások
segítségével vizsgálja az élelmiszer-fogyasztás, az élelmiszerekre
fordított kiadások, valamint a táplálkozás egyes jellemzõinek alakulását.
A felmérések elvégzése lehetõvé teszi az étrendi és táplálkozási szokások
változásainak figyelemmel kísérését, de alkalmazásukkal hasznos
közgazdasági ismeretek is nyerhetõk egyrészt az élelmiszer-átlagárak
alakulásáról Nagy-Britannia egész területén, másrészt a különféle típusú
háztartások által az élelmiszerek vásárlására eszközölt kiadásokról.
Mindezen információk különös jelentõségre tesznek szert, ha
meggondoljuk, hogy az 1992 júliusában kiadott "Fehér Könyv a nemzet
egészségérõl" 2005-ig elõirányozza a zsírok és a telített zsírsavak
fogyasztásának csökkentését 35, illetve 11%-ra az élelmiszerek teljes
energiatartalmához viszonyítva. A program végrehajtásának, továbbá a
fejlõdés nyomon követésének legfõbb eszközét képezik az említett
vizsgálatok.

A legújabb NFS-felmérés adatai szerint az 1994. július 1-tõl szeptember
30-ig terjedõ idõszakban 1 személy 1 hét alatt 13,17 fontot költött
élelmiszerekre az Egyesült Királyságban. 1993 harmadik negyedévéhez
viszonyítva 3-4%-kal emelkedett a friss zöldségek és gyümölcsök
fogyasztása, de a zöldségkonzervek tekintetében némi visszaesés
tapasztalható. Ugyancsak csökkent a burgonyafogyasztás, de kevesebb
pénzt költöttek az angolok süteményre és kekszre, továbbá marha-,
bárány- és sertéshúsra is. (World Food Regulation Review, 1995. február,
18. oldal)

22/95 EU —  Enyhül az élelmiszeriparra nehezedõ környezetvédelmi
felelõsség

Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy bizonyos mértékben könnyít az
új környezetvédelmi jogszabályok élelmiszeriparra vonatkozó elõírásain.
Az Integrált Szennyezés Megelõzési és Ellenõrzési Direktíva (IPPC)
alapvetõ szemléletbeli változást tükröz az európai környezetvédelmi
politikában, mivel az eddigi, az egyes szennyezõ anyagokra és
tevékenységekre vonatkozó hevenyészett jogi szabályozás helyett a
környezetbe való kibocsátás drasztikus csökkentésére ösztönöz. Az IPPC
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– melynek törvényerõre emelkedésével egyidejûleg legalább 8 jelenleg
érvényes direktívát helyeznek majd hatályon kívül vagy módosítanak -
2005. június 30-ában állapítja meg azt a határidõt, amikorra a gyáraknak,
üzemeknek, sõt az intenzív gazdálkodást folytató mezõgazdasági
egységeknek is mûködési engedélyt kell szerezniük - ellenkezõ esetben
akár be is zárhatják õket. Az engedélyek kiadását a szennyezõdést
leginkább csökkentõ ún. "legjobb rendelkezésre álló technikák" (BAT)
alkalmazásától teszik függõvé. Eredeti formájában az IPPC új
engedélyezési elõírásokat tartalmazott volna az 50 munkásnál többet
foglalkoztató konzervgyárak és élelmiszerfeldolgozó üzemek
vonatkozásában, de az Európai Parlament által késõbb elfogadott
módosítás értelmében csak akkor van szükség környezeti engedélyre, ha
az adott élelmiszerüzem várhatóan olyan speciális szennyezõ anyagokat
fog kibocsátani, amelyek szerepelnek az IPPC mellékleteiben
(nehézfémek, toxinok, rákkeltõ anyagok). (World Food Regulation
Review, 1995. február, 6-7. oldal)

23/95 Hollandia  —  A kormány rendelet kibocsátását tervezi a
mikroelemekrõl

Karen Bemelmans, a Közegészségügyi, Népjóléti és Sportminisztérium
tisztviselõje bejelentette, hogy az Élelmiszer és Gyógyszer Törvény
(Warenwet) értelmében a kormány már idén tavasszal kiadja a
mikroelemek élelmiszer-készítményekhez való hozzáadásáról szóló
rendelet második, javított tervezetét. A rendelet a vitaminok, ásványi
anyagok és nyomelemek mikroelemként történõ hozzáadását bizonyos
feltételek mellett engedélyezi az élelmiszerek dúsítása vagy feljavítása
érdekében. Nem foglalkozik azonban a rendelet a jóddal és a fluorral,
mivel azokra külön szabályozás van érvényben Hollandiában. Az
aminosavak pedig azért maradnak ki belõle, mert velük kapcsolatban
eddig még csak kevés tudományos ismeret áll rendelkezésre. Különleges
státuszt kap a rendeletben az A- és D-vitamin, valamint a folsav, továbbá
3 ásványi anyag (réz, szelén, cink). Itt ugyanis csak igen szûk határ van
az ajánlatos és a biztonságos fogyasztás szintje között, ezért a termelõnek
külön mentesítést kell kérnie, hacsak nem az élelmiszerek feljavítására
kívánja fordítani az említett mikroelemeket. A kezelt termékek címkéjén
minden esetben objektív információt kell szolgáltatni az élelmiszer
összetevõirõl és tápértékérõl, továbbá a hozzáadott vitaminokról és
ásványi anyagokról. A rendelet értelmében a forgalomba hozatallal
egyidejûleg minden dúsított élelmiszerrõl jelentésben kell tájékoztatni a
Minisztériumot. (World Food Regulation Review, 1995. február, 8. oldal)

24/95 Ausztrália —  Peszticid maradványt találtak a marhahúsban

Ausztrál szakértõk kemény bírálattal illetik az Egyesült Államok
kormányát, mivel majdnem 1 hónapon keresztül karanténban tartott 16
ezer tonna marhahúst arra hivatkozva, hogy a klórfluazuron nevû
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peszticid maradványaira utaló nyomokat fedeztek fel benne. Ez a
növényvédõszer ugyanis nincs engedélyezve Amerikában. Az ausztrál
szarvasmarhák szervezetébe valószínûleg a nyári szárazság idején
fogyasztott gyapot emészthetetlen rostanyagai révén került be a
klórfluazuron. Ez a peszticid azonban csak rendkívül nagy mennyiségben
lehet veszélyes az egészségre, mégis több tengeren túli országban
haladéktalanul lefoglalták az Ausztráliából származó marhahús
szállítmányokat. Justin Toohey, az Ausztrál Szarvasmarha Tanács
igazgatóhelyettese úgy vélekedett, hogy az USÁ-ban alkalmazott
analitikai módszerek e peszticid esetén nem megfelelõek. Tekintettel arra,
hogy az Egyesült Államok az ausztrál marhahús második legnagyobb
felvevõ piaca, súlyos jövedelem-kiesést okozott a szállítások
folyamatában bekövetkezett törés, nem is beszélve az Ausztrália jó
hírnevén esett csorbáról. Dél-Korea, Kanada és Mexikó ugyancsak
átmeneti tilalmat vetett ki az Ausztráliából származó "gyanús"
marhahúsra. (World Food Regulation Review, 1995. február, 3. oldal)

25/95 USA —  Piaci elõrejelzések Közép-Kelet-Európában

Az Egyesült Államok Mezõgazdasági Minisztériuma (USDA)
"Agricultural Outlook" címû kiadványának 1995. január/február-i
összevont számában cikk jelent meg "A gazdasági átmenet 5 esztendeje
Közép-Európában: a fellendülés jelei" címmel. A tanulmány szerzõi
szerint az évtized végéig várhatóan növekedni fog a hús iránti kereslet a
közép-kelet-európai térségben. Ennek közvetett hatása lehet az
állattenyésztés intenzívebbé válása a mainál sokkal hatékonyabb
takarmányozási gyakorlat révén, ami viszont ösztönözheti az
olajosmagvak termesztését. A többi szemestermény vetésterületének
számottevõ növekedése csak Lengyelországban várható. Magyarországon
és a térség több államában ígéretes piacok alakulhatnak ki az értékesebb
mezõgazdasági termékek szempontjából. A Közép-Európába irányuló
amerikai baromfiexport fellendülése máris tényként fogadható el, de más
feldolgozott élelmiszerek (popcorn, hasábburgonya, konyhakész rizs) is
dinamikus piacra lelhetnek ott, mivel a fogyasztók ízlésében egyre
nagyobb változatosság nyilvánul meg. A térség országainak valószínûleg
néhány év alatt sikerül stabilizálnia gazdaságát, s a jövedelmek
növekedése természetszerûen fellendíti majd az említett értékesebb
élelmiszerek piacát is. (World Food Regulation Review, 1995. február, 4.
oldal)

26/95 Egyesült Királyság —  Valószínûleg egyszerûsíthetõ az
élelmiszer-törvényhozás

Az Élelmiszer Tanácsadó Bizottság (FAC) egy nem hatósági jellegû
testület, melynek tagjait kizárólag a szakmai ismeretek alapján jelölik ki.
A tagok nem képviselnek iparági érdekeket. A FAC fõ feladata az
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élelmiszerek felszínén, illetve azokban levõ, az emberi egészségre nézve
veszedelmes vegyszer maradványok vizsgálata, továbbá jelentések
készítése az élelmiszerek biztonságával, jelölésével és összetételével
kapcsolatos kérdésekrõl. A FAC ajánlásai sokszor alapját képezik az
Egyesült Királyság élelmiszer-törvényhozásának. A november 3-i ülésen a
FAC javaslatokat fogalmazott meg bizonyos élelmiszerek (fagylalt,
tejszín, zsírral dúsított soványtej, liszt, kenyér és sajt) összetételének
deregulációjára vonatkozóan. A Bizottság véleménye szerint ugyanis
túlszabályozás érvényesül, ezáltal az említett élelmiszerekkel kapcsolatos
rendelkezések mindegyike egyszerûsíthetõ lenne, sõt egyik-másik esetleg
hatályon kívül is helyezhetõ. Konkrét állásfoglalás kialakítására azonban
ezúttal nem került sor, mert a kérdés bonyolultsága további vizsgálatokat
tesz szükségessé. (World Food Regulation Review, 1995. február, 16-18.
oldal)

27/95 USA —  Új miniszter kerül az USDA élére

Clinton elnök december 28-án bejelentette, hogy Dan Glickman korábbi
kongresszusi képviselõt jelölte ki a Mezõgazdasági Minisztérium élére a
távozó Mike Espy helyett. Glickman, aki a legutóbbi választások során
esett ki a Kongresszusból, nagy tapasztalattal rendelkezik a
mezõgazdasági törvényhozás tekintetében. Hosszú ideig töltötte be a
Képviselõház Mezõgazdasági Albizottsága elnöki tisztét is. Glickman
kijelentette: miniszterként azt fogja legfontosabb céljának tekinteni, hogy
védje az amerikai farmerek és állattenyésztõk érdekeit, továbbá, hogy az
Egyesült Államok büszkélkedhessék a "legbõségesebb és
legegészségesebb" élelmiszer-ellátással a világon. Az Országos
Farmerszövetség "önállóan gondolkodó" embernek tartja Glickmant és
támogatja jelölését a miniszteri posztra. A korábbi miniszter, Mike Espy
azért jelentette be lemondását, mivel a Tyson élelmiszeripari vállalattal
(Arkansas állam) fenntartott kapcsolatai miatt az összeférhetetlenség
gyanúja merült fel ellene. (World Food Regulation Review, 1995. február,
10. oldal)

28/95 EU —  Harc a hamisított termékek ellen

Az Európai Parlament december 16-i ülésén jóváhagyta a hamisított és
utánzott termékek szigorúbb ellenõrzését. Az új szabályozás és ellenõrzés
egyrészt megkönnyíti a jogaikban sértett italgyártók harcát az utánzott
termékekkel szemben, másrészt azonban jóval túlmutatva ezen kiterjed a
hamisított eszközökre, a címkékre, logókra, csomagolóanyagokra, illetve az
öntõformákra is. A Bizottság javaslatai – amelyek elsõ olvasatban
elnyerték a jóváhagyást – lehetõvé teszik a gyártók és a copyright
tulajdonosok számára, hogy az ellenõrzés megtörténtéig kezdeményezzék a
gyanús küldemények visszatartását a vámszerveknél. Mivel a legtöbb
tagállamban eddig erre nem volt lehetõség, a gyártók csak akkor
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fordulhattak a bírósághoz jogorvoslatért, ha a kérdéses áru már forgalomba
került. Ha ehhez még figyelembe vesszük az igazságszolgáltatás lassan õrlõ
malmait is, nem csodálkozhatunk az okozott hatalmas káron. (World Food
Regulation Review, 1995. február, 4-5. oldal)

29/95 Ausztrália —  Újítás a szeszes italok alkohol tartalmának
jelölésében

Valamennyi tartomány, állam és szövetségi kormány egészségügyi
minisztere egyhangúlag elfogadta az alkoholtartalmú italok újfajta
jelölésére vonatkozó követelményt, amely 1995. december 22-én lép
hatályba. John Hall, az Országos Élelmiszer Hatóság farmakológusa és a
jelölésekkel kapcsolatos projekt igazgatója kijelentette: az új követel-
ményrendszer elsõdleges célja az, hogy a vásárlók tisztában legyenek
saját alkohol fogyasztásuk mértékével. Valamennyi Ausztráliában
elõállított, illetve importált szeszes ital címkéjén ugyanis fel kell majd
tüntetni az adott kiszerelési egység alkohol tartalmát ún. "standard
italegységben" kifejezve, amely 10 g alkohollal egyenértékû. Ez kb. 285
ml 4,9%-os sörnek, 100 ml 11%-os bornak és 30 ml 40%-os röviditalnak
felel meg. Szakítva az alkoholtartalom hagyományos kifejezési módjával,
az újfajta jelölés abszolút mennyiségben mutatja az italok alkohol-
tartalmát. (World Food Regulation Review, 1995. február, 3. oldal)
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