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1/92 Egyesült Államok -  A Kongresszus 1990. október végén elfogadta és 
aláírásra az Elnök részére elküldte a Tápértékjelölés és -oktatás törvényét. A 
törvény 7 fejezetből áll, amelyek közül a 2.-tól a 4.-ig, valamint a 6. fejezet az 
élelmiszerek, a gyógyszerek és a testápolószerek törvényeit módosítja, ill. 
kiegészíti. A 7. fejezet szabályozza a törvény hatályba lépését. A végrehajtási 
utasítások legkésőbb 18 hónappal a tápértékjelölés-törvény kihirdetését 
követően hatályba lépnek. Ehhez hozzáadódik még egy hat hónapos átmeneti 
határidő, ameddig a korábban előállított áruk kötelező tápértékjelölés nélkül 
forgalomba hozhatók. Ezzel a törvénnyel az USA első országként vezeti be a 
kötelező tápértékjelölést. A húsra és a baromfi-termékekre vonatkozó 
élelmiszer-jelölési költségek azonban például messze túlhaladják az előzetes 
becsléseket és az élelmiszeriparnak sokkal több időre lesz szüksége az 
alkalmazkodáshoz, állította az USA Nemzeti Élelmiszer Feldolgozó Társaság 
Mezőgazdasági Osztálya.

2/92 Japán — A japán élelmiszerhigiénia törvényben rögzített tilalmi és pozitív 
lista ezideig csak a kémiai adalékanyagokkal foglalkozott, ezzel szemben a 
természetes eredetű adalékokkal nem, különösen a természetes 
aromaanyagokkal, a természetes vitaminokkal és növényi gumikkal nem. A 
nevezett törvény módosításával együtt feltételesen kibocsátanak egy új 
jelölésszabályozást is az adalékanyagokra vonatkozóan. Ezért mind a kémiai 
adalékanyagokat, amelyek engedély kötelezettek, mind a természetes 
adalékanyagokat, amelyeket az élelmiszerekhez adagolnak, az árucímkén fel 
kell tüntetni. A csoportmegjelölés nem elégséges, hanem az adalékanyag 
pontos megnevezését kell feltüntetni.

3/92 Belgium -  Az 1978-ban kiadott adalékanyag felhasználási rendeletet 1990. 
nov. 27-től megújították, módosították. A "carry-over" szabályozást módosítva 
újonnan összefoglalták; az egyes élelmiszercsoportokra vonatkozó 
anyaglistákat határértékekkel kiegészítették: húskészítményekre,
halkonzervekre, édesárukra, rágógumikra, péksüteményekre, gyümölcs- és 
zöldségkonzervekre, kakaótermékekre és teákra. Az eritrozin és a 
kantaxantin engedélyezését számos élelmiszer esetén törölték.

4/92 Dánia -  az 1978. évi gyümölcs- és zöldségrendelet hatályon kívül 
helyezésével Dánia ezt a jogi szabályozást egy új, 1990. június 28-án kiadott 
rendelettel helyettesítette. Már a hatálytalanított rendelet, de az új rendelet is 
túlnő az EGK 75/76 számú irányelvén, így a normál, a sűrített és a szárított 
gyümölcslé előírásait is újra szabályozta. Az új rendelet 1990. július 7-én
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lépett hatályba. Az átmeneti időszak időközben letelt, ugyanis 1991. június 
24-ig Dániában forgalomba lehetett hozni a korábbi dán előírások szerint 
előállított és az azzal megegyező minőségű importált termékeket is.

5/92 Franciaország -  Az 1984. december 7-én azonos dátummal, együttesen 
kiadott jelölési rendelettel és a három végrehajtási utasítással Franciaország 
az EGK 79/112 számú jelölési irányelvének megfelelően alakította ki jogi 
követelményeit. Az 1991. február 19-i módosító rendelettel Franciaország jogi 
szábályozását az EGK-irányelvének időközben bekövetkezett változásaihoz 
igazította. A rendelet kiegészíti az alkoholtartalom és az előállított tétel 
adatait illetően a jelölési kötelezettséget. Ezen kívül átdolgozták a 
nagykonyhák számára készített és előre nem csomagolt, valamint a könnyen 
romló élelmiszerek jelölésére vonatkozó előírásokat is.

6/92 Nagy-Brittania -  Az élelmiszerek biztonságára vonatkozó 1990. évi 
törvénnyel az 1984. évben kiadott élelmiszertörvény I.,II. és IV. fejezetét és a 
VI. fejezet nagy részét hatályon kívül helyezték. Az új törvény I. része 
lényeges meghatározásokat és a hatáskörök szabályozásait tartalmazza. A II. 
rész a 7.-15.-ig terjedő szakaszokban hasonló előírásokat tartalmaz, mint a 
régi törvény 1-12-ig terjedő szakaszai, beleértve az egészségvédelem és a 
megtévesztés elleni védelem általános tilalmát. A III. rész szabályozza az 
élelmiszerfelügyeletet, a mintavételt és a vizsgálatot, valamint a felügyelő 
hatóságok további jogosultságait az ezzel szemben lehetséges jogorvoslattal 
együtt.

7/92 Ausztria -  Az 1990. június 12-én kiadott minőségi osztályokról szóló rendelet 
a paragrafusok egész sorát megváltoztatja. Foglalkozik a tojás és a szőlő 
csomagolására és jelölésére, valamint a szabadföldi uborkák és a különböző 
salátafélék kegkisebb tömegére vonatkozó előírásokkal. További változások 
vonatkoznak az étkezési burgonyák osztályba sorolására.

8/92 Svájc -  Az italok csomagolására 1990. aug. 22-én kiadott rendelettel 
szabályozták, hogy az italokat az importálók csak csomagoltan adhatják el, 
amelyeket ismételten értékesíteni lehet. A kereskedelem az italokat 
újrafelhasználható csomagolásban a végső felhasználóhoz csak úgy adhatja ki, 
ha az újrafelhasználható csomagolás ily módon jelölt és a csomagolásra emelt 
betétet adnak. Az eldobó csomagolást a kereskedelem a végső felhasználónak 
csak úgy adhatja el, ha ezt mint eldobó csomagolást jelölték meg, és ennek 
valódiságát igazolták. A rendelet célzott előírást rendel az előállítók és az 
importőrök korlátozására az évente leadott maradék hulladék mennyiségére, 
amelyben külön részletezik az üveg, az alumínium, az acéllemez és a 
polietilén-tereftalát (PÉT) várható mennyiségét, hogy ezt a vállalt 
mennyiséget ennek alapján betartsák. A rendelet 1990. november 1-én lépett 
hatályba és számolt az eddigi csomagolások 1991. október 31-ig terjedő 
átmeneti engedélyezésével.
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9/92 EGK -  A hivatalos lapban közzétettek egy javaslatot az élelmiszerek 
különleges jellemzőit tanúsító irányelvre. Ez szabályozza, hogy milyen 
feltételek mellett lehetséges az Európai Közösség tagországaiban forgalomba 
hozott élelmiszerek különleges tulajdonságainak minőségtanúsítása. Az a 
terv, hogy a vállalkozók szövetségei a különleges jellemzőket egy ún. vállalási 
füzetben rögzítik és ennek elismerését kérelmezik. A Bizottságnak jegyzékbe 
kell foglalnia és külön gondoznia azokat az élelmiszereket, amelyeket az 
irányelv szerint különleges minőségűnek ismernek el az Európai Közösségen 
belül.

10/92 Egy OECD jelentés szerint a biotechnológiában az élelmiszerbiztonság 
leggyakorlatiasabban úgy közelíthető meg, ha meghatározzák, hogy az új 
élelmiszer lényegében egyenértékűnek tekinthető egy hozzá hasonló, már 
ismert élelmiszer-termékkel. E rendszer értelmében az összehasonlításnál 
alapként a meglévő organizmusok használhatók. A jelentés közzéteszi azokat 
a tudományos alapelveket, amelyeket a 24 tagállam hasznosíthat az 
élelmiszerbiztonság megítélésében.

11/92 Carlos Barros Santos, az Európai Élelmiszerjog Társaság alapító tagja és 
jelenlegi elnöke meghatározta, hogy a belföldi termékekre milyen 
bizonyítványt kell kiállítani az Európai Közösségen belül. Egy interjúban 
Barros -  aki 1973-tól 1979-ig az Élelmiszer és Táplálkozás Spanyol Nemzeti 
Központjának igazgatóhelyettese is volt -  kifejtette a spanyol élelmiszerjog 
fejlődését, és beszélt azokról a próbálkozásokról, amelyek az országok 
élelmiszerellenőrzési rendszerét az egységes Európai Piac irányába viszik.

12/92 A BST-re vonatkozó EK tilalmat 1993. december végéig meghosszabbítják az 
EK Bizottság javaslata, valamint a Mezőgazdasági Miniszterek Tanácsának 
jóváhagyása értelmében. A hosszabbítást azzal indokolták, hogy a Bizottság 
folytatni kívánja a BST használatának hatásairól készülő tanulmányait és 
figyelembe kívánja venni más témakörökkel való kapcsolatát. A BST hormon 
további használata meg tudja hiúsítani az EK mezőgazdasági reformjára 
vonatkozó terveit, mondta egy EK bizottsági tag.

13/92 Testosterint fognak használni az EK-ban bizonyos juhbetegségek kezelésére 
és megelőzésére az Európai Parlamentet megelőző EK Bizottsági határozat 
értelmében. Mindazonáltal Ray Macsharry EK Mezőgazdasági Bizottsági tag 
szerint, biztosítékok zárják ki a hormonkészítmény állati hízlalószerként való 
rejtett használatát.

14/92 Kaliforniai borelőállítók tiltakoztak 1992. január 1-én, amely annak a 
határideje, hogy beszüntessék az ólomfóliával lezárt borok előállítását. Más 
európai partnerek még használhatják e zárásmódot 1993-ig. A hivatalos 
egészségügyi szervek jelenlegi álláspontja értelmében az ólom a fóliás 
zárásmód esetén szennyezheti a bort az üveg szegélyénél, amikor azt kitöltik 
a palackból.
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15/92 Egy az Európai Közösség számára javasolt csomagolási és hulladék direktíva 
a csomagolás, a csomagolási hulladék és a csomagolási hulladék kezelési 
rendszerek szigorú szabályozására számít Lucas Bergkamp, aki a Hunton és 
Williams Brüsseli Hivatalának meghatalmazottja. Bergkamp ismertette a 
javasolt direktíva 1991. decemberi tervezetét, amely az összes élelmiszer- és 
italelőállító számára komoly következményekkel fog járni. Brit ipari 
csoportok EK intézkedésért lobbiznak az új német csomagolási hulladék 
törvény ellen, mert szerintük az a kereskedelmet korlátozza.

16/92 Egy japán élelmiszerbiztonsági szakértő bírálta a kormány jelenlegi peszticid 
maradékok határértékeinek megváltoztatására irányuló akcióját. Elmondása 
szerint az Egészségügyi Minisztérium azért elnéző, hogy elkerülje a jövőbeni 
kereskedelmi súrlódásokat az USA-val. Véleménye szerint az Egyesült 
Államok és más országok farmerei a kemikáliákat elfogadhatatlanul nagy 
mennyiségben használják. így Japánba irányuló exportjaikat nem fogják 
sokáig tolerálni. Japán élelmezésügyi minisztere közölte, hogy a beszállítandó 
búza ellenőrzését az exportáló országokban tervezi végeztetni. Azokat a 
búza-szállítmányokat zárolni fogják, amelyek nem felelnek meg a 
peszticidekre vonatkozó új japán előírásoknak. Ugyanakkor Japánban is 
szigorú ellenőrzést vezettek be, mivel számos Amerikából Japánba exportált 
csirkében magas anti-fungicid szintet találtak.

17/92 Az élelmiszer-exportőrök számára a legnagyobb kihívást azon országok 
élelmiszerszabályozásának ismerete jelenti, amelyekbe termékeiket 
exportálják. Az exportőrök elsődleges problémáját az engedélyezett 
élelmiszeradalékok és tartósítószerek szabványai közötti különbségek 
okozzák.

18/92 Uj-Zéland élelmiszerbiztonsági szabályait meg kell változtatni, hogy eleget 
tegyenek az élelmiszerbiztonsági ellenőrzés növekvő követelményeinek, és 
ezért részletes utasításokat kell adni az élelmiszerek gyártására, szállítására, 
raktározására és eladására. Az élelmiszerek által kiváltott betegségek száma 
gyorsan növekszik Új Zélandban a korszerűtlen és elavult szabályzatok 
következtében, amelyek figyelmen kívül hagynak sok fontos
élelmiszerbiztonsági követelményt.

19/92 A termék-hamisítás terjedőben van az élelmiszeriparban és a cégek anyagilag 
tönkremennek, ha nem kezdenek el azonnal komolyan foglalkozni a
kérdéssel. Az Egyesült Királyság termékfelelősségről szóló jogi szabályozása 
speciális szabványokat fektet le annak megállapítására, hogy a termék mikor 
nevezhető hibásnak és behatóan foglalkozik a csomagolással is.

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