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Tájékoztató az élelmiszervizsgálattal
foglalkozó Nemzetközi Szervezetek Tanácsának

(IAM) Budapesten megtartott XI. ülésérõl

Az élelmiszervizsgálatok céljára szolgáló analitikai módszerek
tanulmányozásában és adaptálásában érdekelt következõ nemzetközi
szervezetek képviselõi találkoztak Budapesten az IAM XI. ülésén: AOAC
INTERNATIONAL, Codex Alimentarius Bizottság (CAC), Európai
Szabványosítási Bizottság (CEN), Európai Minõségügyi Szervezet (EOQ),
Gabonatudományi és -technológiai Nemzetközi Szövetség (ICC),
Egységes Cukorvizsgálati Módszerek Nemzetközi Bizottsága (ICUMSA),
Nemzetközi Tejipari Szövetség (IDF), Nemzetközi Szabványügyi
Szervezet (ISO), Elméleti és Alkalmazott Kémikusok Nemzetközi
Szövetsége (IUPAC), Skandináv Élelmiszeranalitikai Bizottság (NMKL),
valamint a Nemzetközi Szõlõ és Bor Hivatal (IOV).

Az IAM számos, az Analitikai és Mintavételi Módszerek Codex
Bizottság (CCMAS) számára is nagyjelentõségû témát fogalmazott meg és
mûködött közre azok megoldásában, mint például:

• nemzetközi együttmûködés az analitikai és mintavételi módszerek
szabványosításában,

• a CAC által szabványosításra javasolt analitikai és mintavételi
módszerek elõzetes vizsgálata,

• szabadalmazott laboratóriumi vizsgálati eljárások,

• a módszerek "tulajdonjoga" és a copyright, valamint

• a CAC által elfogadott módszerekrõl készült összefoglaló in extenso
publikálása.

 A XI. ülésén szereplõ napirendi témákkal kapcsolatban a következõ
határozatokat hozták:

• Az élelmiszer-analízis minõségbiztosítása témaként fog szerepelni az
IAM XII. ülésén.

• A tagszervezetek a szabadalmazott laboratóriumi módszerekkel
kapcsolatos politikájának és gyakorlatának megismerése céljából egy
dokumentum készül a szabadalmazott módszerekrõl, ami vélemé-
nyeztetés céljából köröztetésre kerül a tagszervezetek között.

• Kiegészítõ információk összegyûjtése érdekében ismét köröztetésre kerül az
IAM-tagok copyright politikájáról és gyakorlatáról készült felmérés,
beleértve a bilaterális és a multilaterális publikációs megállapodásokat is.

• Tervezet készül egy IAM "Gyakorlati Kódexrõl", melynek témái: az
analitikai módszerek tulajdonjoga, továbbá a munkaprogramok rend-
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szeres publikálása, amely tájékoztatást nyújt a módszer tárgyáról,
kifejlesztésének állapotáról, valamint a háttérként szolgáló más
nemzetközi módszerekre való hivatkozásról. A "Gyakorlati Kódex"
tartalmát és felhasználhatóságát a következõ ülésen részletesen
megtárgyalja annak eldöntésére, hogy szükséges-e foglalkozni
továbbra is ezzel a témával.

• A Titkárság nyílt szavazást kér a tagszervezetektõl annak
megállapítására, hogy feltételesen milyen érdeklõdés mutatkozik a
CAC analitikai módszereinek publikálásában való részvétel iránt.

• A következõ ülésen történõ megvitatás céljából a Titkárság észrevé-
teleket vár és tárgyalási anyagot készít az IAM helyérõl, szerepérõl,
céljairól és jövõbeli tevékenységérõl.

Az utóbbi témakört két változás tette különösen idõszerûvé.
Elõszöris, mivel a CAC bizonyos költségvetési korlátokra való tekintettel
meghatározta a Codex Bizottság jelentéseiben lévõ szavak számának felsõ
határát, a CAC úgy döntött, hogy az IAM-jelentést többé nem csatolják
hozzá a CCMAS-jelentéshez, így megszûnik a két önálló dokumentum
közös terjesztése. Mivel a CAC hatékony mûködése érdekében a
nemzetközi tagszervezetek közötti együttmûködés elõmozdítására az IAM
szorosan kapcsolódik a CCMAS-hoz, felvetõdik a kérdés: szükség van-e
továbbra is az IAM-ra és milyen kapcsolat legyen a jövõben az IAM és a
CCMAS között. Amikor a CCMAS-ülés második részében ez a téma
felmerült, a CCMAS elnöke az egész szervezet szempontjából vizsgálva a
problémát úgy nyilatkozott: figyelembe véve azt a tényt, hogy az IAM a
CCMAS integráns részét képezi, az IAM fontosságára vonatkozó kérdést
külön napirendi pontként ajánlja felvenni a CAC Végrehajtó Bizottság
soron következõ ülésén.

Másodszor: az IAM jövõbeli tevékenységének és hatáskörének
felülvizsgálatát indokolja az a tény is, hogy mintegy 20 éves idõszak után
az ISO nem kívánja tovább mûködtetni az IAM Titkárságot. Hosszú és
kiemelkedõ IAM-tevékenységük elismeréseként kitüntetésben részesültek
a következõ személyek: Gérard Castan (Franciaország), elnök; Klaus-G.
Lingner (Svájc), titkár és Nagy Edit (Magyarország).

Az ISO Titkárság és az IAM tagszervezetek egybehangzó kérésére az
ülésszak végén az AOAC INTERNATIONAL elvállalta az IAM Titkárság
további mûködtetését. Az AOAC fogja koordinálni az IAM jövõbeli
feladatainak felülvizsgálatát, valamint az IAM 12. ülésének elõké-
születeit, ami várhatóan 1997. március 7-én Budapesten kerül
megrendezésre.

Ronald R. Christensen (USA)
AOAC INTERNATIONAL
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