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Hírek a külföldi élelmiszer-minõségszabályozás eseményeirõl

1/99 Japán: Az allergéneket is jelölni kell az élelmiszereken

Alaposan felülvizsgálják és átalakítják az élelmiszerek jelölésére vonatkozó
japán elõírásokat, hogy a fogyasztó több információt kapjon az allergiát
kiváltó komponensekrõl, a származási országról, továbbá a genetikailag
módosított szervezetek esetleges jelenlétérõl. A korábban elkészített
ajánlásokra és tervezetekre beérkezett észrevételeket az Egészségügyi és
Népjóléti Minisztérium messzemenõen figyelembe veszi, hogy a gyakorlati
megvalósítás lehetõség szerint már 1999-ben megkezdõdhessen. 1998.
decemberében a Mezõgazdasági, Erdészeti és Halászati Minisztérium is
kiadott egy jelentést, amelyben azt ajánlja a kormánynak, hogy legkésõbb
2000-ben állapítsa meg a bioélelmiszerekre vonatkozó szabványokat.
(World Food Regulation Review, 1999. február, 9. oldal)

2/99 EU: Újabb megkötések az ózonkárosító vegyi anyagokra

A Környezetvédelmi Miniszterek Tanácsa 1998. decemberében újabb
szigorításokban állapodott meg az ózonkárosító vegyületekkel
kapcsolatban. Bár az új intézkedések némelyike szigorúbb a Montreali
Jegyzõkönyvben foglaltaknál, mások viszont enyhébbek, mint amit az
Európai Bizottság javasolt fél évvel korábban. Így például a déli
tagállamok nyomására a miniszterek a Bizottság és az Európai Parlament
javaslata ellenére sem tiltották be 2001-re a metil-bromid használatát,
csupán az 1993. évi felhasználási szint 60%-ára korlátozták azt. A teljes
betiltás csak 2005-ben lesz esedékes. Hasonló megkötés vonatkozik a
hidroklór-fluorkarbonokra (HCFCs) is, amelyek használatát 2009-ig
betiltják. Ezek a rendelkezések különösen figyelemre méltóak, mivel az
Európai Unió a világ legnagyobb metil-bromid felhasználója. (World Food
Regulation Review, 1999. február, 6. oldal)

3/99 EU: Az Európai Parlament tisztázni készül több, ellentmondásos
élelmiszer-jogszabályt

Az 5 évente esedékes európai parlamenti választások több problémát is
felvetnek az élelmiszer-törvénykezés szempontjából. Így például a
Parlament 1999. májusi feloszlatását követõen csak szeptemberben indul be
újból a munka, ami a Bizottság által elõterjesztett törvényjavaslatok hosszú
ideig történõ elfektetéséhez vezethet. Jelenleg több ellentmondásos
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törvényjavaslat is van a Parlament elõtt; valószínûleg 1999. január végén, a
plenáris ülésen szavazásra kerül majd sor az élelmiszerek besugárzásáról.
Más vitás kérdések (pl. a csokoládéfélék megfelelõ összetétele) eldöntésére
azonban aligha számíthatunk az új Parlament törvénybe iktatása elõtt. A
késedelmek megelõzése érdekében 1998. novemberében informális
megállapodás született a Parlament, a Bizottság és a Tanács között, hogy
mely törvényjavaslatokat kell prioritásként kezelni: ide tartozik egyebek
mellett az élelmiszerek besugárzása, a kávé- és cikória kivonatok jelölése,
valamint a genetikailag módosított szervezetek kihelyezése a szabadba.
(World Food Regulation Review, 1999. február, 7-8. oldal)

4/99 Hollandia: Zöld utat kapott a csökkentett zsírtartalmú margarin

A Közegészségügyi Minisztérium szóvivõje bejelentette, hogy az
UNILEVER által kifejlesztett új termék, a „Becel Pro-activ" csökkentett
zsírtartalmú margarin 1998. december 17-én igen kedvezõ értékelést kapott
az újszerû élelmiszerek holland bizottságától. A dokumentumokat nyilvános
megvitatásra és jóváhagyásra elõterjesztették az Európai Bizottság III.
számú Fõigazgatósága felé, így várható, hogy az új margarin hamarosan az
EU egész területén forgalmazható lesz. A termék újszerûsége abban rejlik,
hogy olyan természetes növényi szterineket tartalmaz, amelyek rendszeres
fogyasztás esetén csökkentik a vér koleszterin szintjét. Márpedig a klinikai
kísérletek tanúsága szerint ha csak 10%-al sikerül redukálni a vér
koleszterin szintjét, akkor egy 40 éves embernél felére csökken a
szívbetegségek kialakulásának kockázata. (World Food Regulation Review,
1999. február, 10. oldal)

5/99 Kanada: Állatorvosi Egyezmény az Európai Unióval

A Kanadai Élelmiszerellenõrzõ Hivatal (CFIA) 1998. december 17-én
bejelentette, hogy az EU-val megkötött Állatorvosi Egyezmény – az
élelmiszerek biztonságát szem elõtt tartva és megõrizve – hozzájárul majd
az élõállatok, továbbá a mezõgazdasági és halászati termékek kétoldalú
kereskedelmének elmélyítéséhez. Az Egyezmény többek között elõírja a
CFIA és az Európai Bizottság által végzett ellenõrzések, továbbá a kiadott
tanúsítványok kölcsönös elismerését. Ez megkönnyíti a kanadai élõállatok
és mezõgazdasági termékek bejutását az Európai Unióba, ami – az
élelmiszerbiztonság követelményeinek fenntartása mellett – jelentõs
költségmegtakarítást tesz lehetõvé a kanadai exportõrök számára. Az
Egyezmény hatálya alá esnek a következõ termékek: élõállatok, embrió,
sperma, állati eredetû takarmányok és melléktermékek, hús és baromfihús,
tojás és tojástermékek, méz, tej és tejtermékek, hal és tengeri élelmiszerek.
Nem vonatkozik viszont az Egyezmény többek között a növényi eredetû
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állati takarmányokra, az adalékanyagokra, az élelmiszerek besugárzására, a
szennyezõdésekre, a szállításra, a technológiai segédanyagokra, az ízesítõ
szerekre, valamint a gyógyszerekkel dúsított takarmányokra. Az Egyezmény
azonban ezekre a területekre vonatkozóan is elõírja a jövõbeli egyeztetések
szükségességét. (World Food Regulation Review, 1999. február, 3-4. oldal)

6/99 USA: Eljárás étrendi kiegészítõk tudománytalan reklámozásáért

A Szövetségi Kereskedelmi Bizottság Fogyasztóvédelmi Hivatala 1998.
decemberében vádat emelt a New Vision International, Inc. ellen, mivel a
vállalat úgy reklámozta az általa forgalmazott „Isteni Recept" elnevezésû
étrendi kiegészítõt, mint ami természetes ellenszere a gyermekkori túlzott
aktivitásnak (ezt más szóval figyelem-összpontosítási rendellenességnek is
nevezik; az Egyesült Államokban mintegy 2,5 millió iskoláskorú gyermek
szenved tõle). A New Vision reklámállításai azonban tudományosan
megalapozatlanok: a vállalat és annak forgalmazói ugyanis maximálisan ki
akarják használni a szülõk félelmét az olyan serkentõ szerektõl, mint az
ilyen esetekben általánosan felírt Ritalin. Ezért írott és audiovizuális
anyagaik egyaránt azt sugallják, hogy az „Isteni Recept" természetes és
sokkal biztonságosabb alternatívája a gyógyszeres kezelésnek, illetve hogy
képes megelõzni, gyógyítani vagy enyhíteni a túlzott aktivitás szimptómáit.
A jövõben – megfelelõ tudományos bizonyíték hiányában – a
forgalmazóknak tartózkodniuk kell az ilyen kijelentésektõl. (World Food
Regulation Review, 1999. február, 15-16. oldal)

7/99 USA: Szórólapok a peszticid használat elõnyeirõl és kockázatáról

Az 1996. évi Élelmiszer Minõségvédelmi Törvény értelmében a
Környezetvédelmi Hivatal (EPA) 1998. augusztusáig köteles tájékoztatni a
fogyasztókat a peszticidek használatának elõnyeirõl és kockázatáról. A
brosúra tervezete el is készült idõre, ám a környezetvédõ csoportok szerint
nem tartalmazta megfelelõen a növényvédõszerek potenciális veszélyeit az
emberi egészség szempontjából; a peszticid gyártók viszont „pesszimista
vészmadárként" aposztrofálták a dokumentumot. Sokan kifogásolták azt is,
hogy a tervezett brosúra említést tett a bioélelmiszerekrõl: szerintük
ugyanis ez megzavarhatja az amerikai vásárlót, sõt könnyen elveheti a
kedvüket a friss zöldség és gyümölcs fogyasztásától. 1998. végére kialakult
a szórólap végsõ változata, amelyet az EPA Peszticid Programok Hivatala a
tervek szerint eljuttat mintegy 40 ezer élelmiszer szupermarketbe a
fogyasztók tájékoztatására. Az EPA honlapján található adatbázisból az
érdeklõdõk még több információt szerezhetnek a regisztrált peszticidekrõl.
(World Food Regulation Review, 1999. február, 15. oldal)
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8/99 Új egyezmény megkötését készítik elõ a genetikailag manipulált
szervezetek kontrolljára

A biotechnológiával foglalkozó megbeszélések utolsó fordulójára 1999. február
14. és 23. között kerül sor Cartagena-ban (Kolumbia). A genetikailag módosított
szervezetek biztonsági vonatkozásait tartalmazó jegyzõkönyvet kiegészítésként
csatolják majd az ENSZ 1992. évi, a biológiai sokféleségrõl szóló
keretmegállapodásához. Addig azonban még számos kérdést kell rendezni: így
például a kormányok még mindig megosztottak a genetikailag manipulált
szervezetek kontrolljáról megkötendõ új egyezmény terjedelmét illetõen. Amint
azt Rafe Pomerance, az amerikai külügyminisztérium környezeti ügyekért
felelõs államtitkára elmondotta: itt arról van szó, hogy az új egyezmény csak az
élõ genetikailag módosított szervezetekre vagy pedig olyan élelmiszerekre (pl.
olaj, cukor) is vonatkozzék, amelyeket ilyen szervezetekbõl állítottak elõ.
Megvitatásra kerül továbbá számos, a genetikailag manipulált szervezetek
nemzetközi kereskedelmével kapcsolatos kérdés is. (World Food Regulation
Review, 1999. február, 17. oldal)

9/99 Az élelmiszerbiztonság és a kereskedelem globalizálódása: kettõs
kihívás a közegészségügy elõtt

Napjaink egyre növekvõ élelmiszer-kereskedelme minden kétséget kizáróan
jelentõs mértékben hozzájárul a világ népességének biztonságos és tápláló
termékekkel való ellátásához. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
Élelmiszerbiztonsági Programjáról készült jelentés azonban felhívja a figyelmet
a globalizációval együtt járó közegészségügyi kihívásokra, kiemelve
egyszersmind a Codex Alimentarius Bizottság egyre növekvõ szerepét a
nemzetközi élelmiszerbiztonsági szabványok megalkotása terén. Ez utóbbiak
ugyanis lehetõvé teszik, hogy a Föld országai nemzetközi normák alapján – és
azokhoz igazodva – harmonizálhassák saját élelmiszer-szabályozásukat. A
multilaterális kereskedelmi tárgyalások Uruguay-i Fordulójának 1994.
áprilisában történt lezárása után néhány hónappal létrejött a Kereskedelmi
Világszervezet (WTO), amely minden tagállamától megköveteli a tudományos
alapokon nyugvó kockázatelemzési módszerek alkalmazását (így akadályozva
meg, hogy egyes országok saját nemzeti érdekeiket helyezve elõtérbe,
mondvacsinált indokok alapján korlátozzák a nemzetközi kereskedelmet). Az
elmondottakból következõen igen nagy jelentõségû tehát, hogy minden egyes
ország egészségügyi hatóságai maximálisan részt vegyenek a Codex
szabványok, irányelvek és ajánlások kidolgozásában. (World Food Regulation
Review, 1999. február, 21-24. oldal)

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