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Hírek a külföldi élelmiszer-minõségszabályozás eseményeirõl

14/04 EU törvénykezés - új lépés a HACCP felé?

A HACCP élelmiszerbiztonsági célokra való alkalmazása világszerte jelentõs sikereket
mondhat magáénak az élelmiszer elõállítás kontrollja tekintetében. A hatékonyság mellett
a legnagyobb vonzerõt a HACCP önszabályozó jellege és a megfelelõ dokumentálás
képezi. Kisebb teher hárul az államra is, mivel a hatósági élelmiszer ellenõrzés során egyre
kevesebb nemmegfelelõséget tárnak fel. Vannak persze ellenzõi is a rendszernek, akik
fõleg a kisebb vállalkozásokat féltik a túlzott adminisztrációtól és a lelkesedés
elvesztésétõl. Az Európai Bizottság azonban új javaslatokat terjesztett elõ az
élelmiszerhigiéniai szabályozás 2006. január 1-tõl történõ ésszerûsítésére és
egyszerûsítésére. A csomagban az is szerepel, hogy az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos
eljárások kizárólag a HACCP elveken alapuljanak, de nem követelnék meg a Codex
szerint definiált teljes HACCP rendszer mûködtetését. Elsõ olvasatban a Miniszteri Tanács
is elfogadta ezt a rugalmas megközelítést, amely a vállalatok adminisztrációs terheit (pl. az
ügyiratok megõrzési idejét) is csökkenti. Az Egyesült Királyságban már most is hasonló
szabályozás van érvényben, amely megköveteli a veszélyelemzést és a közeljövõben elõ
lesz írva a menedzsment eljárások dokumentálásának követelménye is. A brit Élelmiszer-
szabványosítási Hivatal (FSA) jelenlegi kampánya az ún „4C" betartásán alapul, ezek a
következõk: Tisztítás (cleaning), Fõzés (cooking), Fagyasztás (chilling), illetve a
Keresztszennyezõdések (cross contamination) elkerülése. (World Food Regulation
Review, 2004. február, 22-23. oldal)

15/04 Egyesült Államok: Az FDA megtiltja a „hormonmentes" szó
használatát a tejtermékeken

Az Élelmiszer és Gyógyszer Hivatal (FDA) felszólított négy, tejterméket és fagylaltot
elõállító céget, hogy szüntessék meg készítményeik helytelen jelölését. Ezek a vállalatok
ugyanis olyan állítást tüntetnek fel termékeik címkéjén, miszerint azok „hormonoktól
mentesek". Az FDA magyarázata szerint mivel a tej természetes úton tartalmaz
hormonokat, a belõle készült tejtermékek sem lehetnek mentesek azoktól. Ugyanakkor az
FDA-nak nincs ellenvetése a következõ állítások címkén való szerepeltetése ellen:
„Szintetikus hormonoktól mentes", illetve „Ezt a tejet rekombináns szomatropin (rbST)
hormon nélkül állították elõ". Ez utóbbi hormont ugyanis - melynek használata Európában
tilos - gyakran alkalmazzák a tejtermelés fokozására. (World Food Regulation Review,
2004. február, 31. oldal)

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

Élelmiszervizsgálati Közlemények, 50, 2004/3




