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Hírek a külföldi élelmiszer-minõségszabályozás eseményeirõl

26/98 London – Óvatosan kell bánni a genetikailag manipulált
élelmiszerekkel

Az Újszerû Élelmiszerek és Eljárások Tanácsadó Testülete (ACNFP) választ
adott a GREENPEACE környezetvédelmi mozgalom jelentésére, amely
számos példával igyekszik bizonyítani a genetikailag manipulált szervezetek
(GMOs) kiszámíthatatlan hatásait. Bár a fokozott óvatosság szükségességével
messzemenõen egyetért, az ACNFP indokolatlannak tartaná a GMOs
környezetbe való kihelyezésének esetleges tilalmát. Az Európai Bizottság
újszerû élelmiszerekrõl szóló rendelkezései megfelelõ alapot teremtenek
ugyan a genetikailag módosított termékek értékelésére és felmérésére, az
ACNFP legutóbb mégis szükségesnek látta a teljeskörû biztonsági
felülvizsgálatot igénylõ GM élelmiszer-alkotórészek körének lehatárolását.
Ez csak azokra a magas feldolgozottsági fokú, genetikailag módosított
alapanyagból elõállított élelmiszerekre nem vonatkozik, amelyekrõl joggal
feltételezhetõ, hogy a feldolgozási eljárásoknak köszönhetõen biztosan nem
tartalmaznak DNA-t vagy más, hasonló proteint. Az összes többi, GM
termékbõl készült élelmiszerkomponenst teljeskörû biztonsági értékelésnek
kell alávetni. (World Food Regulation Review, 1998. március, 11-12. oldal)

27/98 OECD – Jelentés az élelmiszerjelölések szerepérõl a
szabályozásban és a fogyasztók nevelésében

„Az élelmiszerjelölések alkalmazása” címû jelentésben az OECD
megállapítja: ezek az elõírások nagymértékben hozzájárulhatnak a fogyasztói
tudatosság növeléséhez és az élelmiszerek minõségének javításához, bár a
kormányok ma még messze nem használják ki az e téren adott lehetõségeket.
A tanulmány szerint a jelölési elõírások nem csak a fogyasztókat, hanem az
élelmiszergyártókat is orientálják. A jelölések különbözõ funkcióinak,
valamint a hatóságok szerepének áttekintése mellett a jelentés felvázolja a
jelölési politika alapvetõ gazdasági kereteit, majd rövid esettanulmányokon
keresztül mutatja be a vonatkozó elõírások potenciális értékét és a
leggyakrabban elõforduló csapdákat. Így például a vállalatok hajlamosak arra,
hogy termékeiknek csak a legkiválóbb tulajdonságait tüntessék fel a címkén;
ezen a helyzeten olyan kötelezõ elõírásokkal lehetne változtatni, amelyek
megkövetelik valamennyi termékjellemzõ egységes feltüntetését. A
visszaélések elleni harc jegyében szigorú végrehajtási intézkedésekre és a
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szabványokhoz való ragaszkodásra van szükség. (World Food Regulation
Review, 1998. március, 8-9. oldal)

28/98 EU – Napirenden a vertikális szabályozás egyszerûsítése
Az 1996. augusztusában publikált javaslatok szerint a Bizottság 7 korábbi,
még 1973 és 1980 között elfogadott élelmiszeripari direktíva korszerûsítésére
készül, amelyek a kakaó- és csokoládé készítményekre, a gyümölcslevekre,
tartósított tejre, továbbá a kávé- és cikóriakivonatokra vonatkoznak. Az
Európai Parlament azonban ennél sokkal átfogóbb jellegû változtatásokat lát
célszerûnek, amellett a képviselõk lényegesen nagyobb beleszólást
követelnek maguknak az élelmiszerpolitika alakításába, ami valószínûleg a
Római Szerzõdés módosítását teszi szükségessé. Az említett 7 korábbi, ún.
vertikális direktíva felülvizsgálatát éppen az egyes tagállamok kormányai
kezdeményezték az egyszerûsítésre és a kevésbé részletekbe menõ
szabályozásra törekedve. (World Food Regulation Review, 1998. március, 5-
6. oldal)

29/98 London −  Az intenzívebb mezõgazdaság veszélyeztetheti az
emberek egészségét

Az Országos Fogyasztói Tanács (NCC) 1998. márciusi jelentése szerint az
intenzív mezõgazdasági technológiák (antibiotikumok, peszticidek)
alkalmazása komoly és egyre növekvõ veszélyt jelent a népesség egészségére
nézve, ugyanakkor az élelmiszerbiztonsági törvények gyakorlati végrehajtása
is sok kívánnivalót hagy maga után. A jelentés külön kiemeli a következõ
veszélyes területeket:

• Genetikai módosítás; a gén transzfer egyik szervezetbõl a másikba eddig
még nem ismert és a jelenlegi módszerekkel nem is értékelhetõ kockázati
tényezõket rejthet magában.

• Nitrátok; nagy mennyiségben használva a talaj termõképességének
fokozására, gyerekeknél csökkenthetik a vér oxigénfelvételét („kék bébi
szindróma”), felnõtteknél pedig gyomorrákra hajlamosítanak.

• Peszticidek; károsíthatják az emberi immunrendszert, miáltal növekszik a
rák kockázata.

• Antibiotikumok; növekedés-serkentõként vagy az állatbetegségek
megelõzésére, kezelésére használják õket. Az antibiotikumokkal szemben
rezisztenssé tehetik a kórokozókat, amire jó példa a Salmonella és az E.
coli baktériumok növekvõ rezisztenciája.

• Hormonok; általában növekedés-serkentõk. Embereknél hozzájárulhatnak
másodlagos nemi jellegek és bizonyos rákfajták kifejlõdéséhez. Bár
használatuk az Európai Unió egész területén tilos, illegális alkalmazásuk
elég elterjedt.
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Az NCC idézett jelentése szerint az élelmiszer-biztonság javítása érdekében
fokozni kell a farmerek részére nyújtott szaktanácsadást, de szükség van a
jogi szabályozás megszigorítására is. (World Food Regulation Review, 1998.
április, 13-14. oldal)

30/98 USA −  Marhahúsok mikrobiológiai vizsgálati programja
1994 októberében az Egyesült Államok Mezõgazdasági Minisztériumának
(USDA) Élelmiszerbiztonsági és Ellenõrzõ Szolgálata (FSIS) mikrobiológiai
vizsgálati programot kezdeményezett az Escherichia coli 0157:H7 nyers
marhahúsban történõ kimutatására. A program elsõdleges célja az volt, hogy
felhívja az ipar figyelmét a kórokozó elleni fokozott védekezés
szükségességére, ami sikerült is: az elmúlt évek során egyre több húsüzem
dolgozta ki saját programját és alkalmaz rutin vizsgálati módszereket. Vannak
olyan üzemek is, amelyek megkövetelik beszállítóiktól a vizsgálat elvégzését
és annak tanúsítását, hogy a kicsontozott marhahús mentes az E.coli-tól. A
FSIS minden hónapban szúrópróbaszerûen mintát vesz a felügyelete alá
tartozó húsüzemek és kiskereskedelmi lerakatok készletébõl, valamint az
importált marhahúsból. Ha egy minta pozitívnak bizonyul, akkor a FSIS
naponta folytatja az adott helyen a mintavételt mindaddig, amíg 15 egymást
követõ valamennyi minta negatív nem lesz. A változó célok függvényében a
FSIS idõrõl idõre kiértékeli és aktualizálja a programot. (World Food
Regulation Review, 1998. április, 28-30. oldal)

31/98 OECD – A mezõgazdasági miniszterek ismét a kereskedelem
liberalizálása mellett teszik le voksukat

Az 1998. március 5-én és 6-án megtartott értekezleten az OECD (Gazdasági
Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet) 29 iparilag fejlett tagállamának
mezõgazdasági miniszterei ismételten megerõsítették elkötelezettségüket a
reformok és a kereskedelem liberalizálása iránt az agrártermékek és az
élelmiszerek piacán. Mindenképpen szükség van a globális áruforgalmat
akadályozó mezõgazdasági politikák megreformálására, hogy azok
zökkenõmentesebben illeszkedjenek a multilaterális kereskedelem keretei
közé. Dan Glickman, az Egyesült Államok mezõgazdasági minisztere
kiemelte, hogy az ártámogatások és a protekcionizmus leépítése mellett – a
növekvõ fogyasztói aggodalmak miatt – egyre inkább elõtérbe kerül az
élelmiszerbiztonság és a fenntartható környezeti állapot elérése is. Az EU
tagállamok és Japán szerint a mezõgazdasági politikák „multifunkciós”
szerepet is betöltenek, ami nem kapcsolódik feltétlenül csak az élelmi-
szertermeléshez. Az európai miniszterek nyomatékosan felhívták a figyelmet
az élelmiszer- és az élelmezés-biztonság jelentõségének gyors növekedésére
is. (World Food Regulation Review, 1998. április, 10-11. oldal)
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32/98 USA – Szigorú élelmiszerbiztonsági intézkedések
Az Élelmiszer és Gyógyszer Hivatal (FDA) 1997 õszén engedélyezte a vörös
húsok besugárzását a patogének (pl. E.coli)  számának jelentõs csökkentése
érdekében. Várható, hogy a felhatalmazás alapján a Mezõgazdasági
Minisztérium (USDA) 1998 nyarán részletes rendelettervezetet terjeszt elõ a
mûvelet végrehajtásának konkrét feltételeirõl, illetve a besugárzás tényének
jelölésérõl. Az élelmiszerbiztonság kérdésének egyébként egyre nagyobb
figyelmet szentelnek az Egyesült Államokban: az 1999. évi költségvetés 101
millió dollárral növeli az ún. Hivatalközi Élelmiszerbiztonsági
Kezdeményezés támogatását, külön forrásokat irányozva elõ többek között az
FDA és a FSIS (Élelmiszerbiztonsági és Ellenõrzõ Szolgálat) részére. Igen
szigorúan veszik a HACCP Program (Veszélyelemzés és a Kritikus
Szabályozási Pontok) végrehajtását is, amely elsõsorban a termelõüzemek
kötelességévé teszi az élelmiszer-szennyezõdések megelõzését: 1998. január
1-tõl mintegy 300 húsfeldolgozó nagyvállalatnál vezették be a programot,
míg a kisüzemek 1-2 év további haladékot kaptak. (World Food Regulation
Review, 1998. április, 15-16. oldal)

33/98 FAO – Veszélytelen a hormonkezelt tej és marhahús
Az Élelmiszer Adalékok Közös FAO/WHO Szakértõi Bizottsága (JECFA)
1998. februári római ülésén az új tudományos eredményekre támaszkodva
ismételten megerõsítette, hogy a tejtermelés fokozására alkalmazott
szarvasmarha szomatotropin hormon (BST)  teljesen veszélytelen az emberi
egészségre nézve: semmiféle kockázatot nem jelent tehát a hormonkezelt
tehenektõl származó tej és hús fogyasztása. A Szakértõi Bizottság
állásfoglalása különösen fontos lehet a tejtermékek körül dúló transzatlanti
vitában: az Egyesült Államok termelõi ugyanis széles körben alkalmazzák a
BST-t, az Európai Unióban viszont ellenzik annak használatát. A
hormonkezelt marhahús európai importjának tilalma már évek óta ádáz
vitákra ad alkalmat a Kereskedelmi Világszervezeten (WTO) belül. A
FAO/WHO Szakértõi Bizottság idézett állásfoglalását hamarosan
felülvizsgálja majd a Codex Alimentarius Bizottság, amely a nemzetközi
kereskedelem élelmiszerbiztonsági szabványainak harmonizálásával
foglalkozik. (World Food Regulation Review, 1998. április, 8-9. oldal)

34/98 EU – Napirenden az élelmiszerek besugárzása
Kereken 10 éves vita után, várhatóan 1998 nyarára tetõ alá kerül a
megállapodás az élelmiszerek besugárzásáról. A legelsõ törvényjavaslatot a
Bizottság még 1988 decemberében terjesztette elõ, engedélyezve többek
között a hús és a baromfihús, a gabonapelyhek, valamint a zöldség- és
gyümölcsfélék besugárzását. Az Európai Parlament akkor leszavazta a
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javaslatot. Most viszont a képviselõk arra számítanak, hogy a 15 tagállamot
reprezentáló Miniszterek Tanácsa az egyeztetõ tárgyalások során 3 hónapon
belül végsõ formába önti a direktíva szövegét. Abban ugyan mindenki
egyetért, hogy a besugárzás valószínûleg biztonságosabb a jelenleg
alkalmazott kezelési eljárásoknál (pl. etilénoxidos füstölés), mégis – a
tagállamok eltérõ hozzáállása miatt – egyelõre csak a szárított zöldségfélék és
a fûszerek besugárzását engedélyezték. Az új direktíva legnagyobb
jelentõsége abban állna, hogy egyértelmûen meghatározná az élelmiszerek
besugárzásának alapvetõ feltételeit. (World Food Regulation Review, 1998.
április, 24. oldal)

35/98 EU – Mindig az élelmiszer-biztonságé legyen az elsõbbség!
A Bizottság által publikált, az EU élelmiszer-törvénykezésének
felülvizsgálatáról szóló új dokumentum kapcsán az Európai Parlament
képviselõi 1998. március 10-én egyhangúlag követelték: az EU
mindenképpen tanúsítson ellenállást az élelmiszer-minõségügyi
követelmények szigorának enyhítését célzó amerikai nyomással szemben még
akkor is, ha az import korlátozások következtében a WTO (Kereskedelmi
Világszervezet) szankciókat léptetne életbe. Így például az EP állásfoglalása
értelmében „semmilyen körülmények között” sem szabad enyhíteni a
hormonkezelt húsok behozatali tilalmán. A Parlament arra is felszólította a
Bizottságot és a 15 tagállamot, hogy kezdeményezzék az egészségügyi és
növényegészségügyi intézkedésekrõl kötött WTO megállapodás
felülvizsgálatát annak érdekében, hogy a biztonság kérdése mindig
elsõbbséget élvezzen a kereskedelem szabadságával szemben. (World Food
Regulation Review, 1998. április, 5-6. oldal)

36/98 USA – Kerekasztal konferencia az élelmiszerek
besugárzásáról

A washingtoni székhelyû, 15 évvel ezelõtt létrehozott kutatási célú és
érdekképviseleti szervezet, a „Közvélemény az Egészségügyi és az
Élelmiszerpolitikáért” 1998 februárjában kétnapos kerekasztal-megbeszélést
tartott az élelmiszerek besugárzásával kapcsolatos fogyasztói aggodalmakról.
A rendezvényen a megfigyelõkkel együtt mintegy 80 szakember vett részt és
olyan témákat vitattak meg, mint:

• a besugárzott élelmiszerek tápértéke és érzékszervi tulajdonságai;

• a besugárzási technológia jelenlegi használata és a jövõbeli lehetõségek;

• nem csodaszer a besugárzás: összehasonlítás egyéb, az élelmiszerek
biztonságát szolgáló technológiákkal;

• a besugárzást végzõ létesítményekben dolgozók egészségvédelme;
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• a besugárzott élelmiszerek biztonsága és a hosszútávú egészségügyi
kihatások;

• a fogyasztók véleménye és a besugárzott termékek jelölése.

Bár a konferencián heves viták alakultak ki és nem sikerült elérni a
konszenzust, a résztvevõk számos kérdésben azonos vagy hasonló álláspontra
helyezkedtek. Így többek között egyetértettek abban, hogy az élelmiszerek
besugárzása igen hatékony védelmet nyújt a legveszedelmesebb kórokozók
ellen, ugyanakkor nem kevésbé fontos feladat a fogyasztók meggyõzése és
oktatása, valamint a megfelelõ jelölés. (World Food Regulation Review,
1998. május, 23-30. oldal)

37/98 USA – Fókuszban az élelmiszerbiztonság
Túlszárnyalva egy lépéssel a Clinton adminisztráció elképzeléseit, két
képviselõ 1998. április 1-én elõterjesztette a Fogyasztók Élelmiszerbiztonsági
Törvényének tervezetét, amely drámai mértékben megnövelné az Élelmiszer
és Gyógyszer Hivatal (FDA) élelmiszer-ellenõrzéssel kapcsolatos
jogosultságait. A megnövekedett hatáskör mellett az FDA több kényszerítõ és
szankcionáló eszközzel rendelkezne és visszakapná azt a jogosultságát, hogy
figyelemmel kísérhesse a hazai elõállítású és az importált termékek
szennyezettségét. A jövõben az FDA-nek negyedévenként ellenõriznie
kellene az élelmiszer-feldolgozókat (a jelenlegi finanszírozás mellett jó, ha az
ellenõrök 10 évben egyszer eljutnak az üzemekbe). Az új, rendkívül szigorú
törvényjavaslat a fogyasztók megnövekedett aggodalma nyomán született:
sokan félnek az élelmiszerek által okozott betegségektõl, valamint a
hamisított húskészítményektõl. Clinton elnök 1997 õszén tette meg
emlékezetes kezdeményezését az élelmiszerbiztonság növelése érdekében,
kilátásba helyezve további 101 millió dollár biztosítását az élelmiszereket
felügyelõ intézmények (az FDA Élelmiszerbiztonsági és Alkalmazott
Táplálkozástudományi Központja, valamint a Mezõgazdasági Minisztérium
Élelmiszerbiztonsági és Ellenõrzõ Szolgálata) részére. (World Food
Regulation Review, 1998. május, 16. oldal)

38/98 London – A B6 vitamin mértéktelen fogyasztása káros lehet az
egészségre

Megszívlelve egyes egészségügyi szakértõk és fogyasztói csoportok
ellenvetéseit, a brit kormány úgy határozott: korlátozza az étrendi
kiegészítõként alkalmazott B6 vitamin szabad forgalmát, mivel az különféle
káros hatásokat eredményezhet (pl. zsibbadás, bizsergés a végtagokban,
idegrendszeri megbetegedések, gyengeség). Mindezek a tünetek hamar
megszûnnek, ha az emberek abbahagyják a B6 vitamin szedését. Ma a
szigetországban becslések szerint 3 millióan fogyasztanak rendszeresen B6
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vitamint egymagában vagy a multivitamin-kiegészítés részeként. Különösen
sok B6 vitamint szednek az asszonyok a menstruáció elõtti kellemetlen
tünetek enyhítésére. Most 2 szakértõi panel javaslata alapján a kormány azt
szorgalmazza, hogy a fogyasztók csak napi 10 mg-nak megfelelõ dózisban
vásárolhassanak B6 étrendi kiegészítõt. A 11-49 mg napi dózist tartalmazó
termékekhez csak gyógyszertárakban lehetne hozzájutni, 50 mg-on felül
pedig kizárólag orvosi receptre lenne kapható a B6 vitamin. Megjegyzendõ,
hogy az új szabályozásban javasolt max. 10 mg napi dózis meghaladja a
legtöbb európai országban engedélyezett mennyiséget. (World Food
Regulation Review, 1998. május, 10-11. oldal)

39/98 USA – Sokasodnak a kérdõjelek a minõségvédelmi törvény
végrehajtása körül

Albert Gore alelnök 1998. április 8-án törvényhozók elõtt kijelentette:
mindenképpen végre kell hajtani az Élelmiszer Minõségvédelmi Törvény
(FQPA) „korszakalkotó” elõírásait még akkor is, ha az komplex tudományos
és szabályozási problémákat vet fel. Az alelnök szerint legfontosabbak a
törvény azon rendelkezései, amelyek a gyermekek peszticidektõl való
védelmét szolgálják. Ugyanakkor több mint száz mezõgazdasági és
élelmiszerkereskedelmi csoportosulás annak a véleményének adott hangot,
hogy a törvény végrehajtása súlyos bizonytalanságokat rejt magában és
gyakorlatilag „ellehetetleníti” az agrárszektort. A termelõk különösen azt
nehezményezik, hogy a törvény értelmében a Környezetvédelmi Hivatal
(EPA) felülvizsgálja a peszticid toleranciát – vagyis a maximálisan engedé-
lyezett maradványértékeket –, ami sok növényvédõszer használatának
megtiltását eredményezheti. (World Food Regulation Review, 1998. május,
12. és 14. oldal)

40/98 EU – Ausztria és Luxemburg továbbra sem engedi be a
genetikailag módosított kukoricát

Az Európai Bizottságnak nem sikerült elegendõ szavazatot gyûjtenie a
tagállamoktól ahhoz, hogy felszólíthassa Ausztriát és Luxemburgot:
szüntessék meg a svájci Novartis cég által szabadalmaztatott és forgalmazott
Bt jelû, genetikailag manipulált kukorica behozatali tilalmát, ami sérti az áruk
szabad áramlását az EU piacán. A szóbanforgó kukoricafajta használatát az
összes többi tagállam engedélyezi. A genetikai módosítás a kártevõkkel és
egyes herbicidekkel szembeni ellenállóképesség fokozása érdekében történt.
A kérdés kapcsán a Bizottság javasolta a 220/90/EEC számú direktíva olyan
irányú módosítását, ami egyszerûvé teszi a genetikailag manipulált
szervezetek (GMOs) alkalmazásának jogi szabályozását. Az Egyesült
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Államokban a Bt kukoricát széleskörûen termesztik. (World Food Regulation
Review, 1998. május, 5-6. oldal)

41/98 EU – Ismét nem született döntés a BSE szempontjából
veszélyes állati testrészek import-tilalmáról

A BSE (szarvasmarhák szivacsos agysorvadása) terjedésének megállítása
érdekében az Európai Bizottság 1997 nyarán betiltotta a veszélyesnek ítélt
állati testrészek – szem, agy- és gerincvelõ – felhasználását. Az eredeti tervek
szerint elõször 1998. január 1-tõl, majd – az utolsó pillanatban történt
módosítást követõen – 1998. április 1-tõl egyértelmûen be kellett volna tiltani
a BSE kockázatát hordozó szarvasmarha-testrészek Európai Unió területére
történõ behozatalát. Ezzel szemben nagy meglepetésre a Miniszterek Tanácsa
1998. március 31-én (ismét az utolsó pillanatban) úgy döntött, hogy 1999.
január 1-ig elhalasztja a tilalom hatályba léptetését. Egyes tagállamok
azonban már most arra számítottak, hogy a tilalom kérdése – fõleg amerikai
nyomásra – végleg lekerül a napirendrõl. (World Food Regulation Review,
1998. május, 5. oldal)

42/98 EU – Napirenden a CAP reformja
Az Európai Bizottság 1998. március 18-án nagyhorderejû, ám némileg
ellentmondásos reformokat javasolt az immár 50 milliárd dollárt felemésztõ
Közös Mezõgazdasági Politika (CAP) korszerûsítéséhez. A javaslatok
elsõdleges célja a mértéktelenül felduzzasztott mezõgazdasági támogatások
lefaragása, amelyek a múltban kereskedelmi súrlódásokhoz és eladhatatlan
élelmiszerfeleslegek felhalmozódásához vezettek. A leépítendõ támogatási
rendszer alternatíváját képezhetik a farmerek számára eszközölt közvetlen
kifizetések, amelyek azonban nagymértékben függnek a világpiaci árak
alakulásától. A reformot elengedhetetlenül szükségessé teszi az EU tervezett
kibõvítése, valamint a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) küszöbön álló
mezõgazdasági konzultáció-sorozatára való felkészülés. (World Food
Regulation Review, 1998. május, 20. oldal)

43/98 Új-Zéland – Felülvizsgálják az Élelmiszertörvényt
Az Egészségügyi Minisztérium folyamatosan felülvizsgálja a
közegészségüggyel kapcsolatos jogszabályokat, beleértve az 1981. évi
Élelmiszertörvényt is. A munka célja egy teljesen új közegészségügyi
törvényhozás megalkotása 1999 végéig. A felülvizsgálat során tisztázni kell
az élelmiszerágazat, a közegészségügy és a környezetvédelem jogi
szabályozása közötti összhangot, valamint a minisztériumok és a helyi
hatóságok konkrét feladatait. Az Ausztrál – Új-zélandi Élelmiszer Hatóság
(ANZFA) azt szeretné elérni, hogy öntsék egységes formába a két ország
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élelmiszer-szabályozását. E gondolat jegyében nyilvános vitára bocsájtottak
egy terjedelmes dolgozatot, amely – többek között – ajánlásokat tartalmaz a
jövõbeli egységes Élelmiszertörvényre. (World Food Regulation Review,
1998. május, 8-9. oldal)

44/98 London – A brit kormány minden eszközzel elõmozdítja a
biogazdálkodásra való áttérést

Több mint 6 hónapos konzultációsorozatot követõen Jack Cunningham
mezõgazdasági miniszter 1998. április 2-án új intézkedés-csomagot terjesztett
elõ a biogazdálkodás fellendítésére. A következõ pénzügyi évben 30%-al több
pénzt, összesen 1,5 millió fontot költenek a biogazdálkodással kapcsolatos
K+F tevékenységekre. A kormány vállalja azt is, hogy kiterjedt
szaktanácsadó szolgálatot hoz létre a gazdálkodásukat átállítani szándékozó
gazdák részére, ami magában foglalja az ingyenes farmlátogatásokat és a
telefonos tanácsadást is. Az Országos Farmerszövetség elnöke üdvözli a
tervezett intézkedéseket, rámutatva azok környezetvédelmi és társadalmi
elõnyeire. (World Food Regulation Review, 1998. május, 12. oldal)

45/98 USA – HACCP rendszer a gyümölcslevek mikrobiológiai
kockázatának csökkentésére

Az Élelmiszer és Gyógyszer Hatóság (FDA) 1998. április 21-én
rendelettervezetet terjesztett elõ, melynek értelmében a csomagolt zöldség- és
gyümölcslevek minden elõállítójának – akár amerikai, akár külföldi –
célprogramokat kell kidolgoznia a termékek mikrobiológiai
szennyezõdésének megelõzésére. A betegségokozó mikrobák
elszaporodásának megakadályozására leghatékonyabb a HACCP rendszer
(Veszélyelemzés és a Kritikus Szabályozási Pontok) alkalmazása. Az
Egyesült Államok hús- és baromfiiparában, valamint a tengeri élelmiszerek
területén ma már kötelezõen alkalmazzák a HACCP rendszert, melynek
segítségével az élelmiszer-feldolgozók azonosíthatják a termelési folyamat
szennyezõdés szempontjából legveszélyesebb pontjait, illetve mûveleteit. Az
új rendelettervezet megköveteli a pasztõrözetlen gyümölcslevek feltûnõ
figyelmeztetõ jelzéssel való ellátását is (ez becslések szerint az összes
mennyiség mindössze 2%-át teszi ki). Az említett elõírások kivétel nélkül
vonatkoznának minden olyan gyümölcs- és zöldséglé termelõre, aki termékeit
az Egyesült Államok területén forgalmazza. A tervezet elfogadása esetén 3
éven belül minden érintett kis- és közepes méretû, valamint nagyvállalatra
kiterjesztenék a HACCP rendszer alkalmazását. (World Food Regulation
Review, 1998. június, 12. és 23-28. oldal)
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46/98 Ausztria – Szigorú törvény a genetikailag módosított
szervezetekrõl

Az 1994. évi Géntechnológiai Törvény módosításaként 1998. április közepén
az osztrák parlament elfogadta Európa, sõt talán az egész világ legszigorúbb,
genetikai manipulációkat szabályozó törvényét. Az osztrák ellenzéki pártok
és környezetvédõ civil szervezetek szerint azonban még az új követelmények
sem elég szigorúak. A genetikailag módosított szervezetek (GMOs)
környezetbe történõ illegális kihelyezéséért ezentúl hatszoros büntetést kell
fizetni és minden okozott környezeti kárért kizárólag az ilyen szervezetekkel
foglalkozó cégeket terhel a felelõsség. A törvény elõírja azt is, hogy a
genetikai manipulációk tárgyában a kormánynak messzemenõen figyelembe
kell vennie a tudományos bizottságok ajánlásait. A törvényi elõírások
megszigorítását az tette szükségessé, hogy néhány hónappal ezelõtt az osztrák
választópolgárok 20%-a követelte a genetikailag módosított növények és
élelmiszerek teljes betiltását. (World Food Regulation Review, 1998. június,
17. oldal)

47/98 USA – A GAO szerint nem mindig biztonságosak az importált
élelmiszerek

A Legfõbb Állami Számvevõszék (GAO) 1998. május 11-i jelentése
értelmében az illetékes szervek képtelenek garantálni, hogy valamennyi, az
Egyesült Államokba behozott élelmiszer teljesen biztonságos legyen a
fogyasztók egészségére nézve. Az élelmiszerellátást tekintve ugyan az USA
elsõ helyen áll a világon, de az importvolumen gyors növekedése és az
élelmiszerekkel kapcsolatos megbetegedések magas száma közötti
összefüggés felhívja a figyelmet a szövetségi kormány élelmiszerbiztonsági
erõfeszítéseinek elégtelen voltára. Ez többek között a felügyeleti rendszer
forráshiányaira, a korrupció és a csalások lehetõségére, valamint a
Mezõgazdasági Minisztérium (USDA), illetve az Élelmiszer és Gyógyszer
Hatóság (FDA) hatásköre közötti eltérésekre vezethetõ vissza. A GAO szerint
sem az Élelmiszerbiztonsági és Ellenõrzõ Szolgálat (FSIS), sem az FDA nem
tud teljeskörûen megbirkózni az elmúlt 5 év alatt megduplázódott
élelmiszerimport által felvetett biztonsági problémákkal. (World Food
Regulation Review, 1998. június, 10-11. oldal)

48/98 London – Nincs tudományos alapja a B6 vitamin fogyasztási
korlátozásának

50 amerikai egészségügyi és táplálkozástani szakértõ úgy találta, hogy a napi
200 mg B6 vitamin elfogyasztása nem okoz semmilyen észrevehetõ káros
hatást – ilyet legfeljebb 500 mg felett lehet kimutatni. A 200 mg-os
biztonsági szintet egy 2-es bizonytalansági tényezõvel osztva jött ki a 100
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mg/nap még elfogadható felsõ beviteli határérték. Még ez is egy teljes
nagyságrenddel meghaladja a brit kormány által javasolt, napi 10 mg-ban
limitált szabad értékesítését a B6 vitaminnak. A brit fogyasztói szervezetek
„az állami gondoskodás netovábbjának” tartják ezt a tervezett intézkedést,
amelyet semmilyen elfogadható tudományos bizonyíték nem támaszt alá. Egy
ilyen elõírás jogerõre emelkedése súlyosan érintene mintegy 3 millió brit
polgárt, akik különbözõ okokból kifolyólag napi 200 mg B6 vitamint
fogyasztanak. Jeff Rooker élelmiszerbiztonsági miniszter azonban – a
tiltakozások ellenére – egyelõre kiáll a korlátozás szükségessége mellett.
(World Food Regulation Review, 1998. június, 9-10. oldal)

49/98 Hollandia – HACCP Konferencia
1998. június 8-án és 9-én tartották meg Noordwijk-ban (Hollandia) a 2.
Nemzetközi Élelmiszerbiztonsági és HACCP Konferenciát, amelyen 37
országból 180 szakember vett részt. A konferencia megtartását egy olyan
független holland szervezet kezdeményezte, amely a HACCP
(Veszélyelemzés és a Kritikus Szabályozási Pontok) rendszer minél szélesebb
körû elterjesztésén munkálkodik. Az élelmiszerbiztonságot szolgáló HACCP
rendszert világszerte egyre jobban megismerik, de annak gyakorlati
megvalósításával kapcsolatban sokféle megközelítés létezik, ami felveti az
ekvivalencia kérdését a különbözõ országokban mûködõ élelmiszer-
feldolgozók között. A konferencia résztvevõi hangoztatták, hogy a FAO és a
WHO ajánlásai alapján – az élelmiszerek által okozott betegségek
gyakoriságának csökkentése érdekében – az élelmiszer-készítmények
termelõinek, feldolgozóinak és szállítóinak alkalmazniuk kell a HACCP
rendszert, ami ma már közismert a világ számos régiójában (Ausztrália, Új-
Zéland, Egyesült Államok, Európai Unió). Hollandiában jelenleg kidolgozás
alatt áll a HACCP tanúsítására szolgáló rendszer. A Kereskedelmi
Világszervezet (WTO) is támogatja a HACCP rendszer elterjesztését, de
hajlandó elfogadni más, az élelmiszerbiztonság szempontjából ugyancsak
hatékony folyamatszabályozási rendszereket is. (World Food Regulation
Review, 1998. július, 24-25. oldal)

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