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Hírek a külföldi élelmiszer-minõségszabályozás eseményeirõl

1/97 Az élelmiszer-kiskereskedelem forradalma az Egyesült
Királyságban

A London Economics Ltd. független gazdasági tanácsadó iroda 15
vezetõ hazai élelmiszer-kiskereskedõ cég adataira támaszkodva
statisztikai felmérést végzett. Az eredmények azt mutatják, hogy
1983/84 - 1994/95 között elsõsorban az élelmiszerek alacsonyabb
beszerzési árai mintegy negyedével csökkentették a kiskereskedõk
költségeit. Az így elért költségmegtakarítások legnagyobb részét a
kiskereskedõk továbbadták a vásárlóknak, mégpedig minden 1 font
megtakarításból 91 pennyt közvetlenül az alacsonyabb fogyasztói
árakban. Ez országos szinten kb. 11 milliárd fontot jelent. A fennmaradó
9 pennyt az emelkedõ tõkeköltségek szívták fel. Ez jól jellemzi a
vizsgált 11 évben végbement hatalmas beruházásokat, amelyek több mint
megnégyszerezték a 15 legnagyobb élelmiszer-kiskereskedõ vállalat
tõkeállományát. Elsõsorban új szupermarketeket és raktárakat építettek,
amellett továbbfejlesztették az elosztási rendszereket és olyan új
számítógépes technológiákat honosítottak meg, amelyek
forradalmasították az állománykezelést és lerövidítették a várakozási
idõket. Az új beruházások természetesen hozzájárultak a szolgáltatás
minõségének javulásához is, ami alapvetõ fegyver az élesedõ
konkurenciaharcban. A kiskereskedõk profitjának legnagyobb részét a
tõkejavak utáni szokásos gazdasági megtérülés emészti fel. Maga a nettó
profit −  tehát a vállalkozók "jutalma" az építkezésekért és a
minõségjavításért −  mindössze ½ penny minden, az olcsóbb élelmiszerek
révén megtakarított 1 font után. (World Food Regulation Review, 1996.
december, 20-25. oldal)

2/97 USA −  Új környezetbarát csomagolóanyagot fejlesztettek ki

Egy kaliforniai vállalat október 21-én új technológiai eljárást ismertetett
olyan biológiai úton lebomló, egyszer használatos csomagolóanyag
elõállítására, amely kiválthatja a papírból és bizonyos mûanyaghabból
készült konténerek élelmiszeripari alkalmazását. Az EarthShell-nek
nevezett új csomagolóanyag elismerést és jóváhagyást kapott több
környezetvédelmi szervezettõl, valamint a konténereket gyártó ipari
vállalatoktól is. Az EarthShell alapanyaga mészkõ, burgonyakeményítõ
és farost (megfelelõ az újrafeldolgozott papírból származó rost). Az
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említett összetevõket gõzzel felfújják, majd hevítik. Az elkészült
konténereket az Élelmiszer és Gyógyszer Adminisztráció (FDA) által
jóváhagyott réteggel, pl. paraffinviasszal vonják be, ami
megakadályozza a csomagolóanyag oldódását az italokban és a magas
víztartalmú élelmiszerekben. Az EarthShell elõállítása a hagyományos
anyagokhoz viszonyítva kevesebb energiát igényel, amellett
komposztálható vagy környezetbarát mûtrágyaként is felhasználható. A
keményítõ és a farost ugyanis biológiai úton lebomlik, míg a mészkõ a
vízben feloldódik és kimosódik a talajból. Az EarthShell konténerek
nem csak erõsebbek és tartósabbak, hanem a mikrohullámú kezelést is
jól tûrik. A Prairie Packaging Inc. (Illinois állam) közös vállalkozás
keretében már 1997. közepére legalább 600 millió konténer elõállítását
tervezi. (World Food Regulation Review, 1996. december, 11. oldal)

3/97 OECD: Tovább növekszik a világ gyümölcskereskedelme

Az elmúlt évtizedben a világ tanúja lehetett a mérsékelt égövi
gyümölcsök globális kereskedelme gyors bõvülésének, ami −  a
Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) most
nyilvánosságra hozott jelentése szerint −  a jövõben is töretlenül
folytatódni fog, igaz, némi hangsúly-eltolódásokkal (növekszik a kínai
piac felvevõképessége, több ország bekapcsolódása, a biotechnológiai
fejlesztések következtében javuló minõség, nagyobb piacra jutási
lehetõségek). A jelentés megállapítja, hogy a Föld összes
gyümölcstermelése 1994-ben 388 millió tonnát tett ki, s ezen mennyiség
10%-a −  mintegy 25 milliárd dollár értékben −  friss termékként vett
részt a nemzetközi kereskedelemben. Ez a világkereskedelem durván
1%-ának felel meg. Érdekesség, hogy a legfontosabb mérsékelt égövi
gyümölcsök (alma, körte, õszibarack, szilva, kajszi, szõlõ, kivi)
termesztésének súlypontja az utóbbi 10 év folyamán fokozatosan
áttevõdik a déli félgömb országaiba −  Argentínába, Chílébe, Dél-
Afrikába és Új-Zélandra. (World Food Regulation Review, 1996.
december, 6-7. oldal)

4/97 USA: Aggodalom az EU társulási megállapodások miatt

Az Egyesült Államokban növekvõ aggodalomra ad okot, hogy az Európai
Unió és egyes kelet-közép-európai országok között megkötött társulási
megállapodások veszélyeztethetik, illetve meg is sérthetik a nemzetközi
kereskedelmi elõírásokat. A Mezõgazdasági Minisztérium (USDA)
tisztviselõi szerint ezek az egyezmények nem mindenben felelnek meg a
Világkereskedelmi Szervezet (WTO) rendelkezéseinek, így például nem
feltétlenül terjednek ki a szerzõdõ felek közötti teljes kereskedelmi
tranzakciókra. A Magyar- és Lengyelországgal, a Cseh Köztársasággal,
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továbbá Szlovákiával, Bulgáriával és Romániával kötött megállapodások
olyan preferenciákat tartalmaznak a mezõgazdasági termékek
kereskedelmére vonatkozóan, amelyek aggasztják az Egyesült
Államokat. A szakértõk véleménye szerint a régióban egyfajta
protekcionizmus körvonalazódik, amely az egyes mezõgazdasági
termékek termelõi számára nyújtott garantált minimálárak formájában,
illetve a határvédelem erõsödésében nyilvánul meg. (World Food
Regulation Review, 1996. december, 9-10. oldal)

5/97 EU: Módosításra kerül több fontos direktíva

Az Európai Parlament október 23-án minden észrevétel nélkül egy sor
módosító intézkedést fogadott el az édesítõszerekrõl, az adalékokról, az
extrakciós oldószerekrõl és a különleges táplálkozási célú
élelmiszerekrõl szóló irányelvekhez. Így például bizonyos szigorításokat
vezetnek be az édesítõszerek alkalmazásával kapcsolatban, fõleg a
gyermekek védelme érdekében. Változik a diétás élelmiszerek eddig
túlságosan nehézkes engedélyezési folyamata is: a jövõben csak a
Bizottság Élelmiszertudományi Munkacsoportjával kell elõzetes
konzultációt folytatni. Ami a hagyományos nemzeti élelmiszerek
elõállítását illeti, a tagállamok saját területükön továbbra is
megtilthatják bizonyos adalékanyagok használatát. Az új rendelkezések
alkalmazására várhatóan 1997. júliusától kerül sor. (World Food
Regulation Review, 1996. december, 3-4. oldal)

6/97 Új-Zéland: Az Élelmiszertörvény változásai

Az utóbbi idõben 2 alkalommal került sor az 1981. évi Élelmi-
szertörvény jelentõs módosítására. Az 1996. júniusában eszközölt
kiegészítés lehetõvé teszi az új-zélandi élelmiszerszabályozás
harmonizálását Ausztráliával. Ennek eredményeként az ausztrál-új-
zélandi közös élelmiszer-hatóság állandó irodát nyitott Wellingtonban a
jövõbeli élelmiszer-szabványosítás hatékonyabb elõmozdítására. Az
augusztusi, második módosítás −  amely 1997. július 1-én lép hatályba −
elismerésben részesíti a HACCP rendszeren (Veszélyelemzés és a
Kritikus Szabályozási Pontok) alapuló élelmiszer-biztonsági progra-
mokat. A módosításban foglaltak végrehajtása önkéntes, de a sziget-
országban már számos élelmiszeripari vállalat alkalmazza a HACCP
rendszert. (World Food Regulation Review, 1996. december, 6. oldal)

7/97 London: Ülést tartott az ACNFP

Az Újszerû Élelmiszerek és Folyamatok Tanácsadó Bizottsága (ACNFP)
szeptember 26-i ülésén az alábbi témákat vitatta meg:
• a rövid- és hosszúláncú zsírsavak keverékébõl álló strukturált trigliceridek,
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• a genetikailag módosított gyapotmagból származó olaj,
• egyetlen sejtbõl álló baktériumfehérje,
• a genetikailag módosított szervezetekbõl kivont riboflavin.
Valamennyi fenti témánál elsõbbséget élveztek az élelmezés
biztonságával összefüggõ kérdések. További részletes információ az
ACNFP Titkárságán szerezhetõ be. (World Food Regulation Review,
1996. december, 8. oldal)

8/97 EU – Az élelmiszeripari tevékenység környezeti hatásainak
felmérése

Az Európai Parlament második olvasatban támogatásáról biztosította a
környezeti hatások felmérésérõl szóló 337/85/EEC számú irányelvben
foglalt követelmények lényeges átdolgozását. A tervezett módosítás
szerint az élelmiszer-feldolgozó tevékenység az Európai Unió egész
területén mentesül a direktíva kötelezõ alkalmazása alól, kivéve, ha az
valamilyen ipari komplexum keretében valósul meg. A direktíva I.
melléklete felsorolja azon projekteket – beleértve a sertés- és
baromfihús termelõ mezõgazdasági üzemeket is –, amelyekre teljeskörû
környezeti hatásfelmérés van elõírva. A II. mellékletben felsorolt nem
kevés élelmiszer-feldolgozó mûvelet tekintetében viszont a 15 tagállam
szabadon választhat: vagy az I. melléklet eljárási elõírásait veszi
figyelembe, vagy pedig az átdolgozott direktíva irányelveinek
megfelelõen kialakított nemzeti kritériumrendszert alkalmaz. Ide
tartozik például a növényi és állati eredetû zsírok és olajok elõállítása, a
tejtermelés, a sörgyártás, a cukorfinomítók, a vágóhidak, a halliszt
elõállító üzemek stb. (World Food Regulation Review, 1997. január, 5.
oldal)

9/97 EU – Módosításra kerül az élelmiszer-jelölési direktíva

December 10-i szavazásán az Európai Parlament jóváhagyta az
élelmiszerek jelölésérõl, kiszerelésérõl és reklámozásáról szóló
112/79/EEC számú irányelv alapos módosítását. Az Európai Unió
élelmiszerek jelölésével kapcsolatos legfontosabb elõírásait tartalmazó
direktíván összesen 5 módosítást hagynak jóvá annak érdekében, hogy
az élelmiszer-komponensek jelölésére vonatkozó nemzeti szabályozások
jobb összhangja biztosítható legyen. Ugyancsak módosításra kerül az
élelmiszer-jelölések nyelvhasználata, valamint a forgalomba hozott
termékek megfelelõ elnevezése. Ez utóbbi 2 téma különösen fontos,
mivel az utóbbi években számos ilyen jellegû vitás ügy került az
Európai Bíróság elé. Az új jelölési elõírásokat az is szükségessé teszi,
hogy például a sikérre (gluten) allergiás fogyasztók eddig nem tudták
eldönteni a címke alapján, hogy az adott élelmiszerben található
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"keményítõ" növényi vagy állati eredetû-e (ez utóbbi ugyanis nem
tartalmaz sikért). (World Food Regulation Review, 1997. január, 4-5.
oldal

10/97 USA – Szükségessé vált a gyógyhatású élelmiszerek
használatának felülvizsgálata

Gyógyhatásúnak minõsülnek azok az élelmiszerek, amelyek fogyasztása
orvosi felügyelet mellett történik, mivel valamilyen betegség speciális
étrendi terápiájának részét képezik, illetve megkülönböztetett
táplálkozási követelmények kielégítésére szolgálnak. Gyógyhatású
élelmiszer lehet például egy bébitápszer, amely egyes genetikai
feltételek által szükségessé tett speciális diétát biztosít. A gyógyhatású
élelmiszerek utóbbi idõben egyre növekvõ száma, valamint a
forgalmazásukkal kapcsolatban felmerült biztonsági, minõségi és
ellenõrzési problémák arra késztetik az Élelmiszer és Gyógyszer
Adminisztrációt (FDA), hogy az érdekelt felektõl beérkezõ észrevételek
és ajánlatok tükrében alaposan vizsgálja felül a gyógyhatású
élelmiszerek szabályozásával kapcsolatos álláspontját, elsõsorban a
helyénvaló és biztonságos alkalmazás feltételeire vonatkozóan. (World
Food Regulation Review, 1997. január, 12. oldal)

11/97 London – Az élelmiszerek radioaktivitásának szintje semmiféle
veszélyt nem jelent

A MAFF (Mezõgazdasági, Halászati és Élelmezésügyi Minisztérium)
november 11-én kiadott, "Az élelmiszerek radioaktivitása és a
környezet, 1995" címû jelentése megállapítja, hogy a fogyasztókat e
téren semmiféle veszély sem fenyegeti: a radioaktivitásnak való
kitettség mértéke ugyanis az élelmiszerláncon belül messze alatta marad
a hazai és a nemzetközi ajánlásokban foglalt megengedett értéknek. A
MAFF szakértõi több mint 5000 tej-, zöldség-, hús- és halminta tüzetes
vizsgálata után jutottak erre az eredményre. Még a nukleáris
létesítmények közvetlen közelében elõállított élelmiszerek sem
jelentenek ilyen szempontból veszélyt a fogyasztók egészségére. (World
Food Regulation Review, 1997. január, 9-10. oldal)

12/97 USA – Az FDA az állatgyógyszerek alkalmazását szabályozó
elõírások felülvizsgálatára készül

Clinton elnök 1996. október 9-én írta alá az ún. Állatgyógyszer Kínálati
Törvényt, melynek célja a forgalomban levõ hatékony állatgyógyászati
szerek számának növelése. A törvény értelmében maximum 12 hónap áll
az Élelmiszer és Gyógyszer Adminisztráció (FDA) rendelkezésére
ahhoz, hogy megtegye észrevételeit a hatékonysági vizsgálatokkal, a
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jelölésekkel és más elõírásokkal kapcsolatban. Az FDA máris jelezte,
hogy módosító javaslatokat kíván elõterjeszteni az iparra nehezedõ
szabályozási költségterhek minimalizálása érdekében, anélkül azonban,
hogy csorbát szenvedne az állatgyógyszerek biztonságos és hatékony
voltának biztosítása. Módosító javaslatai megtételéhez az FDA
széleskörû észrevételeket vár az ipar részérõl.  (World Food Regulation
Review, 1997. január, 14. oldal)

13/97 EU – Kompromisszum az újszerû élelmiszerek jelölésérõl

Egy hosszú, elmérgesedett vita záróakkordjaként 1996. november 27-én
– az egyeztetõ bizottság tárgyalásai nyomán – kompromisszumos
megállapodás született az EU Miniszteri Tanácsa és az Európai
Parlament között a genetikailag módosított szervezeteket (GMOs)
tartalmazó élelmiszerek jelölésérõl. Az egyezmény értelmében a legtöbb
ilyen élelmiszer-készítmény minden külön jelölés nélkül forgalomba
hozható. Az egyetértés dacára azonban továbbra is bizonyos zavar
mutatkozik atekintetben, hogy vajon a genetikailag módosított
szervezeteket tartalmazó szójából készült élelmiszerek is mentességet
élvezhetnek-e a külön jelölési kötelezettség alól. Maga a szója ugyanis
nem képez önálló élelmiszert, hanem csupán alapanyagként és
összetevõként szolgál, s ezáltal nem vonatkozik rá az újszerû
élelmiszerekre elõírt szabályozás. Az új kompromisszumos
megállapodás – amelyet 6 héten belül az Európai Parlamentnek és a
teljes Miniszteri Tanácsnak jóvá kell hagynia – elsõsorban azon
élelmiszerek számára biztosít mentességet a speciális jelölési
követelmények alól, amelyek a feldolgozási folyamatot követõen
ízükben és kémiai összetételükben gyakorlatilag hasonlóak maradnak a
hagyományos élelmiszerekhez, még akkor is, ha azok genetikailag
módosított szervezetekbõl származó komponenseket is tartalmaznak.
(World Food Regulation Review, 1997. január, 17-18. oldal)

14/97 A Római Világélelmezési Konferencia akcióterve

A 186 ország részvételével 1996. november 13-17. között megrendezett
római Világélelmezési Konferencián az alábbi hétpontos akciótervet
fogadták el:
1. A férfiak és nõk teljeskörû részvételére alapozva olyan társadalmi,

politikai és gazdasági körülményeket kell teremteni, amelyek
optimális feltételeket biztosítanak a tartós békéhez és a szegénység
megszüntetéséhez, valamint a fenntartható élelmezési biztonság
garantálásához az egész emberiség számára.

2. Olyan politikára van szükség, amely a szegénység és az
egyenlõtlenség megszüntetésére irányul, továbbá mindenki számára,
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minden idõben biztosítja az elegendõ, biztonságos és táplálkozás-
élettani szempontból is megfelelõ élelmiszerekhez való hozzáférést.

3. Olyan, az érintettek részvételén alapuló és fenntartható élelmezési,
mezõgazdasági, halászati és erdészeti politika és gyakorlat
kialakítására kell törekedni a jó és a gyenge termõképességû
területeken egyaránt, ami biztosítja egyrészt a megfelelõ és
megbízható élelmiszer-ellátást háztartási, országos, regionális és
globális szinten, másrészt – figyelembe véve az agrárágazat
multifunkcionális jellegét – hatékony védelmet valósít meg a
kórokozók és a kártevõk, az aszály, valamint az elsivatagosodás
ellen.

4. Olyan tisztességes és piac-orientált világkereskedelmi rendszert kell
létrehozni, amely az átfogó kereskedelempolitika keretén belül az
élelmiszerek és a mezõgazdasági javak forgalmazásával minden
ember számára lehetõvé teszi a biztonságos élelmiszer-ellátást.

5. Megfelelõ felkészültséggel kell rendelkezni a természeti és az
emberek által elõidézett katasztrófák elhárítására, illetve az
élelmiszer-ellátás vészhelyzetekben történõ átmeneti biztosítására
olyan eszközökkel, amelyek elõsegítik a helyreállítást, a
rehabilitációt, a fejlesztést és a jövõbeli szükségletek kielégítését.

6. A jó és a gyenge termõképességû területeken egyaránt elõ kell
segíteni az emberi erõforrások és a mezõgazdaság, továbbá a
fenntartható élelmezési, mezõgazdasági, halászati és erdészeti
rendszerek fejlesztését szolgáló köz- és magánberuházások optimális
elosztását és felhasználását.

7. Együttmûködve a nemzetközi közösséggel minden erõnkkel azon
leszünk, hogy valamennyi szinten biztosítsuk a jelen akciótervben
foglaltak végrehajtását, figyelemmel kísérését és nyomon követését.
(World Food Regulation Review, 1997. január, 25. oldal)

15/97 EU −  Senki nem kezeli megfelelõen a BSE-t

Az Európai Parlament 1996. júliusában vizsgálatot indított azon
tudományos véleményekre alapozva, miszerint valószínûleg kapcsolat áll
fenn a BSE (szarvasmarhák szivacsos agysorvadása) és az embereket
megtámadó, halálos kimenetelû Creutzfeldt-Jakob betegség (CJD) új
változata között. A tudósok a BSE kialakulásáért az Egyesült
Királyságot teszik felelõssé, a baj végsõ okát a szennyezett állati
takarmányokban jelölve meg. Az EU marhahús-piacának összeomlása
mellett a brit marhahús-készítmények exportjának világméretû betiltását
tartják indokoltnak. Az Európai Parlament által január 13-án
nyilvánosságra hozott jelentéstervezet egyaránt elmarasztalja az EU
Bizottságot és az Egyesült Királyságot is, mivel nem látja a probléma
kezeléséhez szükséges "politikai jóindulatot" és elkötelezettséget. Az
ajánlások között elsõ helyen szerepel egy független európai
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egészségvédelmi egység felállítása az amerikai Élelmiszer és Gyógyszer
Adminisztráció (FDA) mintájára, ami az emberek bizalmának
visszaszerzését lenne hivatott elõmozdítani. (World Food Regulation
Review, 1997. február, 4-5. oldal)

16/97 EU −  Változtatási javaslatok az európai élelmiszerpolitika
rendszerében

A szarvasmarhák szivacsos agysorvadása (BSE) kapcsán kipattant
válságról szóló jelentés-tervezet megvitatása után Jacques Santer, az
Európai Bizottság elnöke ígéretet tett az élelmiszer-biztonsági rendszer
gyökeres átalakítására. Az Európai Parlament vizsgálóbizottságának
január 15-i ülésén az elnök többek között javasolta, hogy az
Élelmiszertudományi Bizottság felügyeletét Franz Fischler
mezõgazdasági biztos adja át Emma Bonino-nak, aki eddigi feladatai
mellett ezentúl a fogyasztói egészségvédelemért is felelõs lenne. Ugyanõ
vezetné a 15 tagállam állatorvosi törvényhozásának EU-kompatibilitását
vizsgáló csoport munkáját is. Hosszabb távon Santer indokoltnak tartaná
az USA Élelmiszer és Gyógyszer Adminisztrációjával (FDA) analóg
Európai Hivatal felállítását. (World Food Regulation Review, 1997.
február, 18. oldal)

17/97 Hollandia −  Megfelelõen jelölni kell a genetikailag módosított
szójából készült termékeket

Az élelmiszeripar, a kereskedelem és a fogyasztói érdekvédelmi
csoportok képviselõivel folytatott konzultáció után a holland
közegészségügyi minisztérium bejelentette, hogy április 1-tõl különleges
jelzéssel kell ellátni minden, genetikailag módosított szójából elõállított
élelmiszer-készítményt. A címkén a következõ mondatot kell feltüntetni:
"a modern biotechnológia alapján elõállított szójafehérjét tartalmaz". Az
Alkalmazott Tudományos Kutatások Holland Szervezete (TNO)
december 17-én nyilvánosságra hozta, hogy együttmûködve az amerikai
Genetic ID vállalattal olyan módszer kifejlesztésén dolgozik, amely
vegyes szállítmányok esetén képes megkülönböztetni a genetikailag
módosított, illetve a hagyományos technológiával elõállított termékeket.
(World Food Regulation Review, 1997. február, 8. oldal)

18/97 USA −  A gyümölcslevek biztonsága érdekében hõkezelésre van
szükség

A friss gyümölcslevek biztonságának kérdései képezték a tárgyát annak
a kétnapos szemináriumnak, amit az Élelmiszer és Gyógyszer
Adminisztráció (FDA) hívott össze decemberben. Az ügy elõzménye,
hogy 2 hónappal korábban a pasztõrözetlen almalé-készítmények által
okozott E. coli  157:H7 fertõzések következtében 1 gyermek meghalt és
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50 ember megbetegedett. Szükségessé vált tehát a gyümölcslé-ipar által
alkalmazott technológiai és biztonsági tényezõk felülvizsgálata. Az
élelmiszer-feldolgozók biztonsági kérdésekkel foglalkozó alelnöke
kijelentette: elengedhetetlen a gyümölcslevek hõkezeléssek történõ
pasztõrözése vagy más, azzal analóg eljárás alkalmazása, ami elpusztítja
a kórokozókat. (World Food Regulation Review, 1997. február, 12.
oldal)

19/97 Párizs −  Betiltották a svájci marhahús importját

Kihasználva a határkörzetek és a szomszédos országok farmerei részérõl
jövõ politikai nyomást, a francia kormány 1996. december 20-án
felfüggesztette minden élõmarha és marhahús behozatalát Svájcból (az
Egyesült Királyság után ugyanis Svájcban észlelték a legtöbb BSE-
elõfordulást). Ausztria, Belgium, Hollandia, Németország és
Olaszország után Franciaország a hatodik EU tagállam, amely
idõlegesen megtiltotta a svájci szarvasmarha importját. Philippe Vasseur
francia mezõgazdasági miniszter "elõvigyázatossági intézkedésnek"
nevezte a tilalmat, nyitva hagyva egyszersmind annak lehetõségét, hogy
"kivételes körülmények között" Svájc BSE-tõl mentes tartományaiból
sor kerülhet a marhahús behozatalára. (World Food Regulation Review,
1997. február, 6-7. oldal)

20/97 USA −  Új BSE-ellenes intézkedések

Az Egyesült Államok területén eddig még nem észleltek BSE-t
(szarvasmarhák szivacsos agysorvadása). Donna E. Shalala egészségügyi
és humánpolitikai miniszter szerint ez a hatékony elõvigyázatossági
intézkedéseknek köszönhetõ. Az Élelmiszer és Gyógyszer
Adminisztráció (FDA) például január 2-án azt javasolta, hogy tiltsák
meg a kérõdzõ állatoktól származó fehérje más kérõdzõkkel való
etetését. Kivételt jelentene ezalól a szarvasmarhák vére, valamint a
kérõdzõktõl származó tej és zselatin, mivel nincs bizonyíték arra nézve,
hogy ezek az anyagok is terjeszthetik a BSE-t. A Marhahústermelõk
Országos Szövetsége feltétlen támogatásáról biztosította az új
rendelkezéseket. (World Food Regulation Review, 1997. február, 11-12.
oldal)

21/97 London −  A húsipar higiéniai gyakorlata felülvizsgálatra
szorul

Az E. coli  0157 által okozott fertõzés 16 emberéletet követelt Skóciában
és több mint 300-an megbetegedtek. A romlott húst egy korábbi
díjnyertes skót hentesbolt forgalmazta. Az esemény kapcsán Angela
Browning élelmezésügyi miniszter december 20-án írásban hívta fel a
húsipar figyelmét arra, hogy az élelmiszermérgezések kockázatának
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csökkentése érdekében felül kell vizsgálni az élelmiszer-kezelési és a
higiéniai szabványokat. Egy korábbi, a fõtt húsok mikrobiológiai
helyzetét elemzõ országos tanulmány is hatékony higiéniai gyakorlat
folytatására szólított fel. (World Food Regulation Review, 1997.
február, 10. oldal)

22/97 EU −  A Parlament jóváhagyta az újszerû élelmiszerekrõl szóló
rendeletet

Az Európai Parlament december 16-án 339:60 arányban jóváhagyta az
újszerû élelmiszerek és élelmiszer-komponensek forgalmazásáról szóló
kompromisszumos EU rendelettervezetet. A zöldek az elfogadás ellen
szavaztak, mivel véleményük szerint a rendelet nem szabályozza
megfelelõen a genetikailag módosított élelmiszerek jelölését. A
publikálást követõ 90. napon az említett rendelet valamennyi
tagállamban hatályba lép. (World Food Regulation Review, 1997.
február, 18. oldal)
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