
akkor a kidolgozott modell szerint 93,6%-os valószínűséggel a termék MSM. 
Csupán a kalcium tartalomból kiindulva azonban még nem lehet különbséget 
tenni az alacsony nyomású MSM termékek és a más módon feldolgozott 
húsáruk között, ezért ennek eldöntésére más, validált tesztek is szükségesek. A 
hisztológiai jellemzők magukba foglalják a különböző szövetek és azok 
változásainak mikroszkopikus megfigyelését. Ez utóbbi ígéretes módszernek 
tűnik az MSM termékek kiszűrésére, de ennek megerősítésére még további 
vizsgálatok szükségesek.

Hírek a külföldi élelmiszer-minőségszabályozás
eseményeiről

45/12 Brucellával szennyezett sajtok
A brucellózis több állatfajt, így a szarvasmarhákat is veszélyeztető betegség. 
Az ember egyrészt a beteg állatokkal való közvetlen érintkezés, másrészt a 
pasztőrözetlen nyerstej fogyasztása útján fertőződhet. Embereknél a 
betegség kevésbé veszélyes, legfeljebb enyhe influenzaszerű tüneteket 
produkálhat. Franciaországban háromféle ún. Reblochon sajtot visszahívtak 
az üzletekből, mert Brucella baktérium jelenlétét észlelték abban a 
pasztőrözetlen tejben, amiből a sajtok készültek. Ezzel összefüggésben a brit 
Élelmiszer Szabványosítási Hivatal (FSA) is figyelmeztetést adott ki: bár a 
kereskedelmi forgalomban az említett sajtok nem kerülhettek be az Egyesült 
Királyságba, de a 2012 április folyamán Franciaországban járt angol turisták 
vásárolhattak belőlük kisebb mennyiségben. (World Food Regulation 
Review, 2012 május, 25. oldal)

46/12 Uj-Zéland: Egészségre vonatkozó állítások
Uj-Zéland számos, valóban innovatív élelmiszert fejleszt ki az emberi 
egészséggel kapcsolatban, ezért -  a termelők és a fogyasztók bizalmának 
megtartása érdekében -  múlhatatlanul szükség van az egységes jelölési 
előírások megalkotására. Az ausztráliai és az új-zélandi szakemberek korábbi 
fóruma úgy vélte, hogy minden, az egészségre vonatkozó állítást még a 
termék forgalomba hozatala előtt értékelni kell. A szakma azonban 
aggodalmát fejezte ki, hogy az ilyen intézkedés túlságosan megszorító és 
előíró jellegű lenne az általános egészségügyi kijelentések és állítások 
szempontjából. A jogalkotók és az élelmiszerszabályozók -  figyelembe véve 
az érdekeltek véleményét -  egy újabb fórumon úgy döntöttek, hogy a 
konszenzus elérése érdekében egyéb lehetőségeket is megfontolás tárgyává 
tesznek a témában. (World Food Regulation Review, 2012 június, 11. oldal)
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47/12 EU: Mérföldkő az élelmiszerjelölésben
Olyan állítások, amelyek például a kalciumnak a csontok egészségében vagy a 
C vitaminnak az immunrendszer megerősítésében betöltött szerepére hívják 
fel a vásárlók figyelmét az élelmiszerek címkéjén, immár rendkívül nagy 
jelentőséggel bíró marketing eszközöknek tekinthetők a fogyasztók 
figyelmének felkeltésében. Az Európai Bizottság 2012. május 16-án egy 222 
egészségügyi állítást tartalmazó jegyzéket hozott nyilvánosságra (lásd: 
432/2012/EU rendelet a nem a betegségek kockázatának csökkentését, illetve 
a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, 
egészségre vonatkozó, engedélyezett állítások jegyzékének megállapításáról), 
amely szilárd tudományos bizonyítékok alapján került összeállításra és ami 
az Európai Unió egész területén érvényes lesz, segítséget nyújtva ahhoz is, 
hogy még 2012 végéig minden félrevezető jelölés eltűnhessen az élelmiszerek 
címkéjéről. A lista nagy segítséget nyújt továbbá az élelmiszergyártók 
számára, mert így egyértelműen meghatározhatják, hogy milyen egészségügyi 
állításokat tüntethetnek fel a termékeiken. Az Európai Parlament és a 
Tanács korábbi, az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és 
egészségre vonatkozó állításokról szóló 1924/2006/EK rendelete előírja egy 
uniós regiszter vezetését az engedélyezési folyamaton már sikeresen túljutott 
táplálkozási és egészségügyi állításokról. Ez egy interaktív adatbázis, ami a 
Bizottság honlapján található. (World Food Regulation Review, 2012 június,
5. oldal)

48/12 Egyesült Királyság: Húsexport Kínába
A brit sertéshús hamarosan megjelenik majd a kínai vendéglők étlapjain, 
mivel a két ország 50 millió font értékű megállapodást kötött. A Kínába 
exportált sertéshús legnagyobb részét az ún. „ötödik negyed” teszi ki: lábak, 
csülkök, fülek és más olyan maradék húsok, amit az angolok nem 
fogyasztanak el, de a kínaiak igen. Kína a világ egyik legjövedelmezőbb 
felvevő piacának látszik a divatcikkektől kezdve egészen az élelmiszerekig, 
mivel a gyorsan növekvő kínai középosztály hatalmas étvággyal veti rá magát 
a nyugati világ árucikkeire. Különösén szeretik Kínában a húst, így a kiváló 
árut előállító brit termelők óriási lehetőséget látnak az új igények 
kielégítésében, ami előmozdítja az Egyesült Királyság gazdasági megújulását 
is. (World Food Regulation Review, 2012 június, 12. oldal)

49/12 Egyesült Királyság: Újszerű élesztő
A Lallemand kanadai vállalat annak jóváhagyását kéri az Élelmiszer 
Szabványosítási Hivataltól (FSA), hogy újszerű élelmiszer összetevőként 
forgalmazhasson egy D2 vitaminnal dúsított pékélesztőt. A dúsítást 
ultraibolya sugaras kezeléssel érik el. Az élesztő felhasználás a 
péksütemények kelesztése mellett élelmiszer kiegészítőként is lehetséges.
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Mint ismeretes, az Európai Unióban újszerű élelmiszernek vagy élelmiszer 
összetevőnek számít az a termék, amelyet 1997. május 15-ét megelőzően nem 
fogyasztottak jelentős mennyiségben. Az ilyen termékeket az európai piacra 
való kihelyezésük előtt élelmiszerbiztonsági szempontból értékelni kell. 
Mivel ezt a feladatot az Egyesült Királyságban az FSA végzi, a kanadai 
vállalat előterjesztését társadalmi vitára bocsátották. Ugyancsak megvitatás 
alatt áll a tápérték feltűnő helyen, a csomagolás előterében történő 
jelölésének kérdése is. (World Food Regulation Review, 2012 június, 13-14. 
oldal)

50/12 Egyesült Államok: A leggyakoribb kórokozók
Az élelmiszerek által okozott megbetegedések aktív ellenőrző hálózata 
(FoodNet) -  számos érintett szervezettel együttműködve -  nyomon követi a 
trendeket és az élelmiszerbiztonsági kezdeményezések hatását. A legújabban 
publikált megállapítások szerint a Salmonella Enteritidis fertőzések -  
amelyek legjelentősebb forrása a baromfihús és a tojás -  jelenleg egyre 
növekvő problémát jelent az Egyesült Államokban. Az élelmiszerek által 
okozott hét leggyakoribb megbetegedés előfordulásának 14%-a az állatokkal 
való közvetlen érintkezésre vezethető vissza. A hat legfontosabb kórokozó a 
következő: Campylobacter, Listeria, Salmonella, Shiga-toxint termelő E.coli 
(STEC) 0157, Yersinia és Vibrio. Az ezen kórokozók által 2010-ben okozott 
megbetegedések száma 23%-al alacsonyabb volt az 1996-98 évekhez képest, 
de az utóbbi időben a csökkenés lelassult. (World Food Regulation Review, 
2012 június, 14-15. oldal)

51/12 Interkontinentális organikus kereskedelem
„Történelmi partnerség” jött létre 2012. február 15-én a világ két legnagyobb 
biotermék előállító közössége, az Egyesült Államok és az Európai Unió 
között: a megállapodás 2012. június 1-én lép hatályba, lehetővé téve az 
organikus termékként tanúsított áruk közvetlen forgalmát a két fél között, 
mindenfajta kiegészítő bizonylatolás és a bürokratikus terhek növekedése 
nélkül. Ez az „ekvivalencia egyezmény” hozzájárul a kereskedelmi forgalom 
növeléséhez a biotermékek gyorsan növekvő piacán, amellett új 
munkaalkalmakat is teremt. Az organikus termelés értéke a két régióban 
összesen mintegy 40 milliárd eurót tesz ki, de évről évre tovább növekszik. 
Az egész szektor nagyobb versenyképességre tesz szert, amellett az organikus 
szabványok jobb átláthatósága hozzájárul a fogyasztói bizalom erősödéséhez. 
Vannak azonban ellenvélemények is: a Könyörületes Világgazdaság (CIWF) 
szervezet például megkérdőjelezi az ekvivalenciát, mondván, hogy az 
Egyesült Államokban jóval alacsonyabb szinten van az állatjólét, ráadásul 
némely amerikai előírás Európában nem is minősül organikus jellegűnek. 
(World Food Regulation Review, 2012 június, 18. oldal)
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52/12 Takarmánybiztonsági menedzsment rendszerek
Mivel a takarmánytermesztés is az élelmiszer ellátási lánc integráns részét 
képezi, a csomagolóanyagok előállítása és a takarmányok állati konverziója 
után a Globális Élelmiszerbiztonsági Kezdeményezés (GFSI) nyilvánosságra 
hozta a hatodik kiadású Útmutatójának következő, a takarmánytermesztésről 
szóló fejezetét. Az illetékes GFSI Munkacsoport már 2011 nyarán megkezdte 
a munkát, amit 2012 januárjában társadalmi vita követett az összes érdekelt 
felek bevonásával. Az új kiadvány lehetővé teszi a már meglevő 
takarmánybiztonsági menedzsment rendszerek továbbfejlesztését a
benchmarking folyamatok és a formális GFSI elismerés irányában. A 
dokumentum kiterjed továbbá a jó gyártási gyakorlatra és a HACCP alapú 
követelményrendszerre, valamint az auditorok illetékességére is. (World 
Food Regulation Review, 2012 június, 28-29. oldal)

53/12 Chile: Figyelmeztető jelölések
Az Egészségügyi Minisztérium jelenleg dolgozik a magas zsír-, cukor- és 
sótartalmú élelmiszerek (ún. HFSS foods) tápérték profiljának
meghatározásán és még 2012 július hónapban kidolgozzák az egyes 
tápanyagok küszöbértékeit az ilyen élelmiszerekre. A tápanyag összetételről 
és a reklámozásról szóló, nemrég elfogadott chilei törvénytervezet lesz az 
első a világon, amely kötelezővé teszi külön figyelmeztetések (pl. sok ...-t 
tartalmaz) feltüntetését a HFSS élelmiszereken. Az energia-, a fehérje-, a 
szénhidrát- és a nátrium tartalom mellett ugyancsak kötelezően jelölni kell a 
telített zsírok és a cukor mennyiségét. Hasonló törekvések mutatkoznak a 
perui törvényhozásban is. (World Food Regulation Review, 2012 július, 4-5. 
oldal)

54/12 EU: A kémiai kockázatbecslés új útjai
Hála a fejlett analitikai módszereknek, egyre több olyan vegyi anyag 
kimutatása vált lehetővé, amelyek csak nagyon alacsony koncentrációban 
vannak jelen az élelmiszerekben és a takarmányokban. Azonban tisztázni kell 
az ilyen anyagok potenciális egészségügyi hatásait is, bár legtöbbször nem 
állnak rendelkezésre a vizsgálatokhoz szükséges toxikológiai adatok. Ezen a 
problémán segít az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) által 
legutóbb publikált tudományos vélemény az ún. „toxikológiai aggodalom 
küszöbértékeinek” (Threshold of Toxicological Concern, TTC) lehetséges 
használhatóságáról az egyes kémiai anyagoknak való alacsony kitettség 
humán egészségügyi kockázatainak megállapításához. Ez a megközelítés 
olyan új tudományos eszközként fogható fel, amely a toxikológiai adatok 
elégtelen mennyisége vagy teljes hiánya esetén is lehetővé teszi a 
kockázatbecslés elvégzését, támogatva ezzel a döntéshozókat a fogyasztók 
egészségének védelmében. A TTC megközelítés azonban nem alkalmazható

Élelmiszervizsgálati Közlemények, 59, 2013/3 1 4 1



a hagyományos kockázatbecslés alternatívájaként olyan adalékanyagok és 
peszticidek esetében, amelyeknél az EU jogszabályok megkövetelik a 
toxikológiai adatok előterjesztését. (World Food Regulation Review, 2012 
július, 5. oldal)

55/12 EU: A tojótyúkok érdekében
A tojótyúkok védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról 
szóló 1999/74/EK számú Tanácsi Irányelv 2012. január 1-i határidővel 
megköveteli az ún. feljavított ketreces tartási rendszerek alkalmazását az 
egész ágazatban. Ez azt jelenti, hogy a ketrecekben legalább 750 cm2 terület 
álljon minden egyes tyúk rendelkezésére saját biológiai és magatartásbeli 
igényeinek kielégítéséhez (fészekrakás, kapirgálás, alom, ülőrúd). A határidő 
lejártával az Európai Bizottság 2012. június 21-én „indoklással ellátott 
állásfoglalást” (reasoned opinion) küldött 10 tagállamnak (Belgium, Ciprus, 
Franciaország, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Magyarország, 
Olaszország, Portugália és Spanyolország), amelyek még mindig nem tettek 
eleget a feljavítás nélküli tojótyúk ketrecek tilalmának. Az eljárásrend 
szerint, amennyiben a felszólítást követően továbbra sem történik előrelépés, 
az ügyet az Európai Bíróság elé terjesztik. Nem fogadható el, hogy a 
rendelkezéseket maradéktalanul végrehajtó vállalkozások versenyhátrányba 
kerüljenek. (World Food Regulation Review, 2012 július, 8. oldal)

56/12 Egyesült Királyság: Állatjóléti siker
Az Élelmiszer-szabványosítási Hivatal (FSA) örömmel jelentette be, hogy 18 
EU tagállam -  köztük Magyarország -  a 2013. január 1-i határidőig eleget 
tesz a tenyészkoca ketrecek tilalmának. Nagy-Britanniában ezek alkalmazása 
már 1999 óta tilos. A kormány erőteljes nyomást gyakorol az Európai 
Bizottságra, hogy kényszerítse ki ennek a tilalomnak a végrehajtását az 
Európai Unió egész területén, biztosítva a kedvezőbb versenyhelyzetet a brit 
farmerek számára. (World Food Regulation Review, 2012 július, 14-15. 
oldal)

57/12 Egyesült Királyság: Életmentő lehet a szigorúbb étrendi 
politika

A szív- és érrendszeri megbetegedésekre visszavezethető halál előfordulási 
aránya kétszer nagyobb azoknál a személyeknél, akik nagy mennyiségben 
fogyasztanak sok telítetlen zsírt, transzzsírsavat, energiát és konyhasót 
tartalmazó, többnyire olcsó, de silány készételeket. Egy most megjelent 
tanulmány szerint ezek mellőzésével, illetve a zöldség- és gyümölcsfogyasztás 
ösztönzésével az ilyen jellegű halálesetek száma akár 20%-al is csökkenthető 
lenne, ami az Egyesült Királyságban évente mintegy 30 ezer emberélet 
megmentését jelentené. Finnországhoz és a skandináv államokhoz hasonlóan
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egy erőteljesebb, elsősorban az élelmiszerszabályozáson és az adózási 
rendszeren alapuló kormánypolitika viszonylag gyorsan és jelentős 
mértékben javíthatná a brit lakosság egészségügyi állapotát. Csak a napi 
konyhasó bevitel 8,6-ről 5,6 grammra történő mérséklése legalább hétezer 
emberéletet menthetne meg. Az első lépés az ipari eredetű transzzsírsavak 
kiküszöbölése lehetne. (World Food Regulation Review, 2012 július, 14. 
oldal)

58/12 Egyesült Államok: Hatékonyabb és költségkímélőbb 
tesztmódszerek

Az Élelmiszer-biztonsági és Ellenőrző Szolgálat (FSIS) Országos 
Szermaradvány Programja lehetővé teszi mind az engedélyezett (legális), 
mind a nem engedélyezett (illegális) kémiai vegyületek (állatgyógyászati 
szerek, peszticidek, hormonok és környezeti szennyező anyagok) jelenlétének 
kimutatását a hús-, baromfihús- és tojástermékekben. Az amerikai 
fogyasztók védelmében a FSIS 2012. július 2-án új lépéseket és új 
megközelítési módot jelentett be az említett termékekben levő vegyi 
maradványoknak való veszélyes kitettség mérséklésére. A jövőben 
alkalmazandó olcsóbb, hatékonyabb és hatásosabb módszerek lehetővé teszik 
az eddigieknél több vegyület kimutatását az egyes mintákban, beleértve az 
antibiotikumokat, a gyulladás ellen alkalmazott gyógyszereket és a növekedés 
serkentőket is. (World Food Regulation Review, 2012 július, 15. oldal)

59/12 Egyesült Államok: Megegyezés a ractopaminról
A ractopamin nevű állatgyógyászati szert egyrészt növekedés serkentőként, 
másrészt pedig a sovány húsok előállításához használják. A Kódex 
Alimentarius Bizottság -  öt évig tartó, sokszor késhegyre menő vita után -  a 
következő maradvány határértékeket fogadta el: sertés- és szarvasmarha 
izomzatban 10 mikrogramm per kg, májban 40 jxg/kg, vesében pedig 90 /xg/kg. 
Tom Vilsack amerikai mezőgazdasági miniszter megelégedését fejezte ki és a 
tudományos szemlélet győzelmeként értelmezte az új élelmiszerbiztonsági 
nemzetközi szabvány elfogadását. Az Egyesült Államokban és 25 másik 
országban immár 12 éve legálisan használják a ractopamint anélkül, hogy 
bármilyen egészségügyi komplikáció lépett volna fel. Az új szabvány végre 
tisztázza a helyzetet, így az amerikai termelőknek a jövőben nem kell 
indokolatlan kereskedelmi korlátozásokkal szembenézniük a ractopamin 
használata miatt. (World Food Regulation Review, 2012 július, 15-17. oldal)

60/12 Az állatok klónozásának hatásai
Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) az elmúlt négy évben már 
többször is publikált tudományos szakvéleményt az állatok klónozásáról, 
illetve az eljárás állategészségügyi és állatvédelmi, illetve környezeti
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szempontjairól. Legutóbb -  az Európai Bizottság kérésére -  2012. július 5-én 
jelent meg ilyen tanulmány, gyakorlatilag helybenhagyva az eddigi 
megállapításokat. Ami az élelmiszerbiztonságot illeti: nincs semmi különbség 
az egészséges kiónoktól és azok leszármazottjaitól, illetve a hagyományos 
módon tenyésztett állatoktól származó élelmiszerek között.
Állategészségügyi és állatjóléti szempontból azonban felmerülnek bizonyos 
aggályok, tekintettel arra, hogy a klónozási eljárás egész folyamán (a magzati 
állapotoktól kezdve egészen felnőttkorig) jóval magasabb az elhullási arány, 
mint a hagyományos tenyésztési módszereknél. A klónozott egyedek
hagyományos módon tenyésztett utódainál viszont nem tapasztalható 
nagyobb elhullás. (World Food Regulation Review, 2012 július, 30. oldal)

61/12 Kanada: Szigorú nyomon követhetőség a sertéságazatban
A kanadai kormány nemrégiben terjesztette elő a kanadaiak biztonságos 
élelmiszerekkel való ellátásáról szóló törvényt, melynek sarkalatos elemét 
képezi az állatok és az állati termékek nyomon követhetősége. Mindez 
elengedhetetlen az ország élelmiszerbiztonsági rendszerének 
korszerűsítéséhez, ezért az új előírások -  a szarvasmarha-, a bivaly- és a 
juhágazat már eddig is kötelező azonosítási rendszerei mellett -  a nyomon 
követhetőség követelményét kiterjesztik a sertéságazatra is. Eszerint a házi 
és a tenyésztett vadsertések minden mozgatását jelenteni kell a Kanadai 
Élelmiszer-ellenőrző Hatóság felé a születéstől, illetve a behozataltól kezdve 
egészen az állat levágásáig vagy exportálásáig. A sertések azonosítására 
egységesen jóváhagyott módszerek állnak rendelkezésre. (World Food 
Regulation Review, 2012 augusztus, 4. oldal)

62/12 Franciaország: Új állategészségügyi megközelítés
A legnagyobb járványokat okozó állatbetegségek (brucellózis, száj- és 
körömfájás, klasszikus sertéspestis, Newcastle-betegség) kiirtása után 
Franciaországban gyakorlatilag szigorú kontroll alatt tartják az 
állategészségügyet. A 2010. évi nemzeti konzultációt követően lerakták a 
kérdés újfajta megközelítésének alapjait: a Mezőgazdasági Minisztérium 
felkérte az élelmezéssel, a környezettel és a munkahelyi egészségüggyel 
foglalkozó illetékes hatóságot (ANSES) a Franciaország területén előforduló 
fertőző és parazitikus jellegű állatbetegségek veszélyességi rangsorának 
felállítására a kérődzők, a lovak, a sertések, a baromfiak és a nyúlfélék 
vonatkozásában. Ez az osztályozás még hatékonyabbá teszi az 
állatbetegségek elleni küzdelmet, biztosítva azok kategóriába sorolását az 
alábbiak szerint: 1.) társadalmi források bevonását igénylő betegségek, ahol 
állami felügyeletre, esetenként a gazdaságok állami kontrolljára vagy 
megfigyelésére van szükség; 2.) olyan betegségek, ahol csak egy adott 
földrajzi területen van szükség kötelező ellenőrzésre és kontroll 
intézkedésekre az illető állattenyésztési ágazat szakembereinek irányításával;
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3.) betegségek, amelyek kontrolljához elegendőek a szakemberek által 
bevezetett önkéntes intézkedések. Eddig összesen 103 állatbetegséget 
soroltak be a fenti kategóriák valamelyikébe. (World Food Regulation 
Review, 2012 augusztus, 11. oldal)

63/12 EU: Útmutató az új adalékanyagok vizsgálatához
Szigorú szabályok vonatkoznak az Európai Unióban az élelmiszer 
adalékokra: az engedélyt kérő pályázótól kapott információ és más adatok 
alapján az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) alaposan felméri 
az új adalék biztonsági vonatkozásait, mielőtt a Bizottság engedélyezné 
annak forgalmazását. A tudományos fejlődés és az elmúlt évtized 
kockázatbecslés terén szerzett tapasztalatai alapján most (2012 júniusában) 
az EFSA illetékes paneljének kezdeményezésére új tájékoztató kiadványt 
dolgoztak ki, megkönnyítendő az adalékanyag-gyártók által az engedélyezési 
kérelem mellé csatolt szükséges információk összegyűjtését. Az útmutató 
újszerű szemléletet honosít meg, hozzásegítve a kérelmezőt a toxikológiai 
tesztvizsgálatok stratégiájának jobb megtervezéséhez, ami a célzottabb 
biztonsági tesztek révén hozzájárul a kísérleti állatok védelméhez is. A 
toxicitás fogalmát szélesebb körben értelmezik, beleértve a rákkeltő hatást és 
a reproduktív szervek esetleges károsodását. 2012 szeptemberétől az EFSA 
honlapján rendelkezésre fog állni egy új eszköz a kitettség becsléséhez, 
figyelembe véve az adalékok melléktermékeit is, hozzájárulva az 
adatszolgáltatás egységesítéséhez. (World Food Regulation Review, 2012 
augusztus, 4-5. oldal)

64/12 EU: Fogyasztói bizalom az élelmiszerlánc iránt
Hála a kockázatbecslés és a kockázatmenedzsment jogszabályi 
különválasztásának, valamint az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság 
(EFSA) létrehozásának 2002-ben, az Eurobarometer legutóbbi felmérései 
szerint nagymértékben nőtt a tudományba vetett bizalom a fogyasztók 
körében: az emberek döntő többsége hiteles információforrásként fogadja el 
az élelmiszerek kockázataival kapcsolatban a nemzeti és az európai szintű 
élelmiszer-biztonsági hivatalokat. Az EFSA működésével általában mindenki 
elégedett és senki sem kívánja visszaállítani a 10 évvel ezelőtti állapotokat. A 
megkérdezett fogyasztóknak azonban csak 47%-a van meggyőződve arról, 
hogy az EFSA által adott tudományos vélemény valóban független a 
kereskedelmi és a politikai érdekektől. Fontos tehát a fogyasztói bizalom, 
továbbá a függetlenség és az átláthatóság megerősítése, többek között az 
érdek konfliktusok kezelésére vonatkozó szabályok egyszerűsítése. 2010-ben 
például az EFSA sikeresen működött közre 356 potenciális érdek 
összeütközés megelőzésében. 2011-ben az EFSA -  széleskörű társadalmi 
konzultációt követően -  új politikát fogadott el a függetlenségről és a 
tudományos alapú döntéshozatali folyamatokról. Mindez az EFSA szilárd
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elkötelezettségének jövőbeli erősödését jelzi. (World Food Regulation 
Review, 2012 augusztus, 9-10. oldal)

65/12 Egyesült Királyság: Allergének önkéntes jelölése
Sok gyártó alkalmaz önkéntes alapon figyelmeztető feliratot a termékein, 
hogy pl. „dióféléket tartalmazhat”. Ezek a jelölések arra utalnak, hogy az 
élelmiszer -  esetleg a gyártás során, keresztszennyezés révén -  minden 
szándékosságot kizárva is szennyeződhet allergénekkel. Az Élelmiszer- 
szabványosítási Hivatal (FSA) 2012 júliusában az egész Egyesült Királyságra 
kiterjedő felmérésbe kezdett annak tisztázására, hogy mennyi allergén 
található az önkéntesen jelölt, illetve a jelöletlen élelmiszerekben. 
Összehasonlítják magukat a feliratokat is (pl. „nyomokban dióféléket 
tartalmazhat” vagy „olyan üzemben készült, ahol diófélékkel is dolgoznak”) 
olyan szempontból, hogy azok különböző szintű kockázatokra figyelmeztetik- 
e a fogyasztókat. A 2013 őszén várható eredmények arra a kérdésre is választ 
adnak majd, hogy a gyártók mennyire követik az FSA legjobb gyakorlatra 
vonatkozó előírásait. (World Food Regulation Review, 2012 augusztus, 14. 
oldal)

66/12 Egyesült Államok: Hatékonyabb fogyasztóvédelem
Az élelmiszerekben, az ivóvízben és a környezetben előforduló patogének az 
emberek emésztőkészülékének megtámadásával akut betegségeket, de akár 
permanens egészségkárosodást, sőt halált is okozhatnak. Az Egyesült 
Államokban már sok évtizedes múltra tekint vissza a kockázatbecslés, de 
eddig hiányzott ehhez egy átfogó megközelítés és eszköztár. Ezen a 
problémán igyekszik segíteni a Mezőgazdasági Minisztérium (USDA) 
Élelmiszer-biztonsági és Ellenőrző Szolgálata (FSIS), illetve a 
Környezetvédelmi Hatóság (EPA) által közösen, közegészségügyi 
projektként kidolgozott és 2012. július 31-én nyilvánosságra hozott 
„Útmutató a mikrobiológiai kockázatbecsléshez” című dokumentum, amely 
átfogó, ugyanakkor specifikus és leíró jellegű információt nyújt az 
élelmiszerek és az ivóvíz kockázatbecsléséhez. (World Food Regulation 
Review, 2012 augusztus, 15. oldal)

67/12 Egyesült Államok: Sebezhető társadalmi rétegek
A Mezőgazdasági Minisztérium (USDA) Élelmiszer-biztonsági és Ellenőrző 
Szolgálata (FSIS), illetve az Egészségügyi és Emberi Erőforrások 
Minisztériumának Élelmiszer és Gyógyszer Adminisztrációja (FDA) 6 
ingyenes könyvecskéből álló élelmiszerbiztonsági tájékoztató sorozatot adott 
ki a leginkább érintett és legsebezhetőbb társadalmi csoportok: az idős 
emberek, a transzplantáltak, a terhes anyák, valamint a rákban, 
cukorbetegségben szenvedők és a HÍV fertőzöttek számára. Mindegyik kis
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könyv 24 oldalon szolgáltat praktikus tanácsot az élelmiszerek által okozott 
betegségek megelőzéséhez. A jobb megértést beszédes ábrákkal tarkított 
gyakorlati útmutatók és a veszélyes szimptómák rövid leírása segíti elő. Arra 
az esetre, ha az egész könyvet a fogyasztó nem akarná mindig magával vinni, 
három kitéphető kártya is van, amelyek a vásárlásra, a helyes főzési 
hőmérsékletekre, illetve az éttermi étkezésre nézve szolgálnak mindig kéznél 
levő hasznos útmutatóval. (World Food Regulation Review, 2012 augusztus, 
15. oldal)

68/12 Egyesült Királyság: Fokozott készenlét az olimpia idején
Az Élelmiszer-szabványosítási Hivatal (FSA) 2012. július 27-én bejelentette, 
hogy az élelmiszer incidensekkel és egyéb eseményekkel foglalkozó részlege 
az olimpiai és a paralimpiai játékok egész időtartama alatt intenzíven figyeli 
az olyan élelmiszerbiztonsági jelenségeket, mint a mérgezések, a 
szennyeződések és a hamisítások. Ennek érdekében a helyi hatóságok, az 
ipar képviselői és maguk az állampolgárok is telefonon vagy elektronikus 
úton bármikor megkereshetik a Hivatalt, hogy szaktanácsot kérjenek vagy 
bejelentsenek egyes eseteket. Az FSA munkatársai hét végén is 
rendelkezésre állnak, hétfőtől péntekig pedig meghosszabbították a 
munkaidőt reggel 7 órától este 20.30-ig. A játékok idején London partjainál 
lehorgonyzóit hajókon az ivóvíz biztonságát vizsgáló készülékeket helyeztek 
el. Ugyancsak az olimpia egyik hozománya, hogy a főváros 
választókörzeteinek immár háromnegyed része bevezette az FSA egységes 
élelmiszer-biztonsági értékelő rendszerét. (World Food Regulation Review, 
2012 augusztus, 29. oldal)

69/12 Kanada: Korszerűsített allergén jelölési előírások
Az allergének jelölésére vonatkozó új rendelkezések 2012. augusztus 3-án 
léptek életbe. Fő céljuk az, hogy a különféle élelmiszer allergiáktól szenvedő 
kanadai polgárok, de leginkább az ilyen gyermekeket nevelő szülők 
megfelelő információk birtokában hozhassák meg vásárlási döntéseiket. 
Egyértelművé és világosabbá válik az élelmiszer összetevők jelölése a 
termékek címkéjén, elősegítve ezzel az allergiában vagy különféle 
érzékenységben szenvedő emberek optimális áruválasztását. A rendelkezések 
pontosítják ugyanakkor a gluténmentes termék definícióját. A szigorodó 
előírások nem csak a fogyasztók számára előnyösek, hanem a gyártók elé is 
tisztább követelményeket állítanak, biztosítva ezáltal az allergének, a glutén 
források és a szulfitok konzisztens jelölését az egész országban. A káros testi 
reakciók és az orvosi esetek számának várható visszaesése mellett a 
jogalkotók kevesebb élelmiszer visszahívásra is számítanak. (World Food 
Regulation Review, 2012 szeptember, 4-5. oldal)
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70/12 EU: Egészségügyi állítások
Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) igen aktívan foglalkozik 
az egészségügyi jellegű állításokkal: az illetékes panel két további útmutató 
dokumentumot adott ki a pályázók számára, amellett -  a tagállamoktól 
kapott adatok alapján -  továbbfejlesztette az általános egészségügyi állítások 
értékelésének folyamatát is. Az ilyen állításokat jóváhagyásra előterjesztő 
pályázók az utóbbi dokumentumban tájékoztatást kapnak arról, hogy milyen 
tudományos követelmények teljesítésével lehet alátámasztani az 
idegrendszeri és a pszichológiai funkciókra, továbbá a fizikai teljesítményre 
vonatkozó egészségügyi állításokat. A sorozat eddig megjelent kötetei a 
következő témájú egészségügyi állításokkal foglalkoztak: bélműködés és 
immunitás, antioxidánsok, szív- és érrendszeri betegségek, testsúly kontroll, a 
csontok, az ízületek és a fogak egészsége. Mindezek az útmutató 
dokumentumok az EFSA sokéves tapasztalatán nyugszanak, de beépítették a 
társadalmi konzultáció eredményeit is. (World Food Regulation Review, 
2012 szeptember, 5. oldal)

71/12 EU: Intenzíven folyik az aszpartám értékelése
A Bizottság -  az élelmiszer-adalékanyagok újraértékelésére kidolgozott 
program létrehozásáról szóló 257/2010/EU rendelet alapján -  felkérte az 
Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóságot (EFSA), hogy vegye előre az 
aszpartám nevű édesítőszer (E951) teljes körű biztonsági értékelését az 
eredetileg tervezett 2020-as határidőről. Az EFSA illetékes panelje intenzív 
adatgyűjtésbe kezdett, de hamarosan úgy találta, hogy igen kevés adattal 
rendelkezik még azokról a bomlástermékekről, amelyek az aszpartámból 
keletkeznek az élelmiszerek és az italok bizonyos feltételek melletti 
tárolásakor. A pótlólagos adatgyűjtést és kockázatbecslést is figyelembe véve, 
az EFSA várhatóan 2013 májusáig végez az aszpartám újraértékelésével. 
(World Food Regulation Review, 2012 szeptember, 5-6. oldal)

72/12 Egyesült Királyság: Új teszt szükséges az antibiotikum 
kimutatására

A Skót Élelmiszer-szabványosítási Hivatal (FSAS) -  egy alapos szakirodalmi 
áttekintés után -  azzal a javaslattal állt elő, hogy alternatív teszt módszert 
kell kifejleszteni a nitrofurazon nevű antibiotikum méztermelés során történt 
esetleges alkalmazásának kimutatására. A nitrofurazon ugyanis rákkeltő 
hatású, ezért az Európai Unió tiltja annak felhasználását az 
élelmiszertermelő állatokban. Egyik bomlástermékét, a szemikarbazidot 
(SEM) marker gyanánt használják az illegális nitrofurazon használat 
leleplezésére. Csakhogy a legutóbbi kutatások azt sugallják, hogy a SEM 
megtalálható egy sor olyan élelmiszerben, így mézben is, amely semmilyen 
körülmények között sem kerülhetett kapcsolatba a nitrofurazonnal,
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megkérdőjelezve ezáltal a SEM indikátorként való alkalmazhatóságát. A 
kutatók ezt követően számos hipotézist állítottak fel a SEM élelmiszerekben 
való spontán, természetes úton való képződésének magyarázatára. Ennek 
bizonyítása az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) számára is 
megnyugtató lenne, bár szerintük a SEM ártalmatlan az emberi egészségre. 
(World Food Regulation Review, 2012 szeptember, 10. oldal)

73/12 Egyesült Államok: Népi kezdeményezés a fogyasztók jogaiért
A Walmart kiskereskedelmi óriáscég 2012 nyár elején megkezdte a 
Monsanto által előállított genetikailag módosított csemegekukorica 
árusítását. Ez a laboratóriumban kikísérletezett termék DNS szinten 
tartalmaz egy peszticidet, amely a kukoricán táplálkozó rovarok gyomor 
nyálkahártyájának károsításával pusztítja el azokat. Ez a kukorica az első 
olyan GM termék, amelyet a Monsanto közvetlen emberi fogyasztásra 
fejlesztett ki. Attól azonban a forgalmazó Walmart az óriási fogyasztói 
felháborodás és a tudósok aggodalmai ellenére is elzárkózik, hogy a 
genetikai módosítás tényéről egyszerűen a címkén tájékoztassa a fogyasztót, 
és ezt egyetlen szövetségi vagy helyi jogszabály sem követeli meg. Mivel az 
emberek több mint 90%-a tudni szeretné, mit tartalmaz a megvásárolt 
élelmiszer, egy kaliforniai civil szervezet -  aláírásgyűjtést követően -  2012. 
november 6-án népszavazást kezdeményez a genetikailag módosított 
élelmiszerek kötelező jelöléséről. (World Food Regulation Review, 2012 
szeptember, 11-12. oldal)

74/12 Kanada: Az élelmiszerbiztonság erősítéséért
A kormány 2012. augusztus 9-én nyilvánosságra hozta az élelmiszer 
ellenőrzés javításáról szóló modell tervezetét, amelyben a Kanadai 
Élelmiszer-ellenőrző Hatóság (CFIA) egy egyszerű, konzisztens 
megközelítést javasol a szabályozott élelmiszer termékek megfelelő 
felügyelet alatt tartásához akár hazai előállítású, akár importált termékekről 
van szó. A modell kidolgozását széleskörű társadalmi eszmecsere előzte meg 
minden érintett fél bevonásával, amely folytatódik egészen 2012 október 
végéig. A tervezet sarkalatos pontját képezi az egységes engedélyezési és 
regisztrációs követelmények kidolgozása mindazok számára, akik élelmiszert 
állítanak elő, illetve importálják vagy exportálják azokat. Ezek a 
követelmények azonban megfelelő rugalmassággal rendelkeznek az adott 
vállalkozások mérete és bonyolultsága szerint. Javítani kell a fogyasztók 
tájékoztatását is, különös tekintettel az előírásoknak való megfelelőségről és 
a jogi kényszerintézkedésekről. A modell fejlesztése a társadalmi konzultáció 
révén soha nem fejeződik be. (World Food Regulation Review, 2012 
szeptember, 28. oldal)
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