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86/93 EK - A hagyományos élelmiszerek nem tartalmazhatnak
adalékanyagokat

Martin Bangemann, az Európai Közösség ipari ügyekben illetékes alelnöke
május 25-én bejelentette,  hogy Brüsszel eleget kíván tenni az Európai
Parlament azon követelésének, miszerint egy új direktívában világosan meg
kell határozni az ún. hagyományos élelmiszerek pontos definícióját.
Bangemann bejelentése mindössze egy nappal azelôtt  hangzott el,  hogy a
Parlament elôzetesen jóváhagyta azt a bizottsági javaslatot,  amely - az
említett  élelmiszerek hagyományos jellegének megóvása érdekében -
engedélyezné a tagállamok részére az adalékanyagok felhasználásának
megtiltását.  Az ügy elôzménye, hogy tavaly a Parlament elvetette az
édesítôszerek élelmiszerekben való felhasználásáról szóló bizottsági
javaslatot,  mivel annak lábjegyzete megtiltotta volna az édesítôszerek
alkalmazását az egyes tagállamok saját területén elôállított  alacsony
alkoholtartalmú sörökben. A Parlament Közegészségügyi,  Környezet- és
Fogyasztóvédelmi Bizottsága ugyanis úgy vélte,  hogy a lábjegyzetben
foglaltak ellentétesek a gazdasági versenyre vonatkozó közösségi
szabályokkal,  így a hatalmas német söripari lobby a saját céljaira
kamatoztathatja azokat a hazai termelés fokozott védelme terén. A mostani,  a
Parlament által május 26-án jóváhagyott bizottsági javaslat az adalékanyagok
hagyományos élelmiszerekben való alkalmazásának tilalmát az 1989. évi,
adalékokról szóló keretdirektíva módosításaként képzeli el (tehát nem
lábjegyzetként),  és a ti lalmat az alacsony alkoholtartalmú sörökön túlmenôen
minden olyan hagyományos élelmiszerre kiterjeszti ,  amely a jóváhagyott
elkészítési módja (receptje) szerint nem tartalmaz adalékokat.  Az új
javaslattal kapcsolatban különféle aggodalmak merültek fel.  Így például
Caroline Jackson brit  képviselônô szerint a ti lalom bizonyos protekcionista
intézkedésekhez vezethet,  túlbonyolíthatja az adalékanyagok használatának
közösségi szabályozását,  ami végsô soron a fogyasztók biztonságérzetének
csökkenését eredményezheti.  A hagyományos élelmiszerek jegyzékét
tartalmazó direktíva javaslat várhatóan 1995. áprilisára készül el,  végsô
döntés 1996-ban várható.

Ugyancsak május 26-án adta elôzetes hozzájárulását az Európai

Parlament egy másik bizottsági direktíva javaslathoz, amely - a színezékeken

és az édesítôszereken kívül - minden más adalékanyag listaszerû felsorolását

tartalmazza. A javaslat meghatározza a tagállamokban az élelmiszeripari

felhasználásra engedélyezett  adalékanyag - kategóriák definícióit .  A tervezet
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az eddigi közösségi törvényhozás által nem szabályozott 258 antioxidánst,

emulgeáló- és tartósítószert összesen 21 kategóriába sorol be azon

élelmiszerek vagy élelmiszer csoportok szerint,  amelyekben alkalmazásra

kerülnek. Szerepelnek még ezen kívül a maximálisan engedélyezhetô

mennyiségek is.  Mindkét direktíva javaslat hamarosan a Minisztertanács elé

kerül jóváhagyásra. (World Food Regulation Review, 1993. július, 4-5. old.)

87/93 USA - A fogyasztót tájékoztatni kell a genetikai manipulációkról

Gerald Kleczka Wisconsin-i képviselô május 19-én olyan törvényjavaslatot

terjesztett  az Energiaügyi és Kereskedelmi Bizottság elé, amely a

genetikailag módosított  élelmiszerek címkéjén megköveteli  az ilyen termékek

eredetének pontos feltüntetését.  Különös aktualitást kölcsönöz a tervezetnek,

hogy a képviselô szerint a genetikai manipuláció útján elôállított  paradicsom

már idén nyáron megjelenhet a szupermarketek polcain. A képviselô

elmondotta: a szóbanforgó Calgene's Flavr-Savr paradicsom olyan szintetikus

gént tartalmaz, amely blokkolja egy másik, az érés idején történô gyors

puhulást elômozdító természetes gén mûködését.  Emellett  beépítettek a

növénybe egy olyan gént is,  amely a paradicsom sejtjeit  ellenállóvá teszi a

kanamicin nevû antibiotikummal szemben. Egyes tudósok véleménye szerint

nem kis egészségügyi kockázatot jelent az, ha a fogyasztók szervezetébe

olyan genetikai anyag épül be, ami a közönséges antibiotikumokkal szembeni

rezisztenciát fejleszthet ki.  Ennek ellenére hiba lenne kijelenteni,  hogy

minden, biotechnológiai úton elôállított  friss zöldség és gyümölcs eleve káros

az egészségre, ám a fogyasztót feltétlenül tájékoztatni kell.  Figyelemre méltó

az is,  hogy a CAMPBELL SOUP Co. az év elején elzárkózott a Flavr-Savr

paradicsom élelmiszer készítményekben való felhasználásától.  Az Élelmiszer

és Gyógyszer Adminisztráció (FDA) több mint 3000 észrevételt  kapott eddigi

politikájával kapcsolatban, amely gyakorlatilag nem korlátozza a genetikai

úton elôállított  élelmiszerek forgalmazását,  de nem fordít gondot a

fogyasztók megfelelô tájékoztatására sem. A bírálatok hatására az FDA

elhatározta eddigi álláspontjának felülvizsgálatát.  (World Food Regulation

Review, 1993. július, 8-9. old.)

88/93 EK - különkiadás az élelmiszerszabályozásról

A speciális melléklet részletesen elemzi az Európai Közösség élelmiszer

szabályozásában és fogyasztóvédelmi intézkedéseiben tapasztalható újabb

tendenciákat.  Fõbb témák: élelmiszerek címkézése és jelölése, reklámozás,

termékbiztonság, tisztességtelen kereskedelem és a fogyasztó félrevezetése,

csomagolás és csomagolási hulladékok, újszerû élelmiszerek és élelmiszer

adalékok. Szerzõk: Ray V. Hartwell,  Dr. Lucas Bergkamp és Dmitri  I .

Dubograev, a Hunton &  Williams brüsszeli irodájának munkatársai.  (World

Food Regulation Review, 1993. július)
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89/93 Egyesült Királyság - Jogszabály változások

A kormány hatályon kívül helyezte azokat a jogszabályokat,  melyek
értelmében az üdítõital-gyártók kötelesek voltak minimális mennyiségû
cukrot hozzáadni termékeikhez. Emellett  a kormány felkérte a Élelmiszer
Tanácsadó Bizottságot (FAC), hogy vizsgálja felül 1988. évi ajánlásait  az
alkoholmentes üdítõitalok maximális koffeintartalma meghatározásának
szükségességérõl.  (World Food Regulation Review, 1993. július, 7. old.)

90/93 Egyesült Királyság - Új adalékanyag-szabvány

Új szabványt terjesztettek jóváhagyásra a brit  parlament elé a zsírsavak
szacharóz észtereivel kapcsolatban, amelyek engedélyezett élelmiszer-
adalékok. Az 1993. évi,  az élelmiszerek emulgeáló és stabilizáló anyagairól
szóló módosított  rendelkezések korszerûsítik azokat a speciális t isztasági
kritériumokat, amelyek egy további oldószer - a metil-etilketon -
felhasználását teszik lehetõvé az említett  adalékanyag elõállítása során.
(World Food Regulation Review, 1993. július, 7. old.)

91/93 ENSZ - Különleges iroda gondoskodik az élelmiszer-segélyekrõl

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által létrehozott különleges iroda
feladata az, hogy a Nemzetközi Táplálkozási Konferencia által tavaly
decemberben Rómában elfogadott "Világélelmezési Kiáltvány és Akcióterv"
megvalósítását nyomon kövesse. A WHO az erôfeszítéseit  elsôsorban a
legkevésbé fejlett ,  a legszegényebb és a szárazság által leginkább sújtott
országok megsegítésére koncentrálja.  A WHO közgyûlése májusban
Élelmezés és Táplálkozás elnevezéssel új osztályt hozott létre, melynek
vezetôje Dr. Georg Quincke (Németország). Máris kijelölésre került 81 olyan
ország, ahol haladéktalan támogatásra van szükség a lakosság élelmezésével
kapcsolatos nemzeti akcióterv kialakításához. 17 ország számára a
világszervezet megkezdte a pénzügyi alapok folyósítását.  Az ún. Élelmezési
Program keretében adatbankokat hoztak létre a szoptatás,  az antropometria, a
jódhiány, a nôk táplálkozási eredetû vérszegénysége, az A-vitamin hiány, az
alacsony születési súly, a táplálkozással összefüggô betegségek, valamint az
élelmiszerek vegyszer szennyezôdései területén. A program megvalósítása
során a WHO szorosan együttmûködik a FAO-val.  Dr. Hiroshi Nakejima, a
WHO fôigazgatója azonban kijelentette: fokozni kell  az együttmûködést a
kormányokkal és más nemzetközi szervezetekkel is,  mert csak így érhetô el
az alultápláltság minden formájának kiküszöbölése, i l letve az általános
élelmezési biztonság megteremtése. A WHO közgyûlése 1995-ben vár
visszajelzést a program eredményeirôl.  A Dr. Quincke által vezetett  új
osztály egyesíti  magában a korábbi élelmezési és élelmiszerbiztonsági,
valamint az élelmiszer-segély programokat. (World Food Regulation
Review,1993. július, 8. old.)
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92/93 USA - Törvénytervezet az élelmiszerek szállítás alatt történô
fokozott védelmérôl

Törvényi szigorításokat szorgalmaz az élelmiszerbiztonság érdekében május
21-én elôterjesztett  javaslatában a Szállítási Kutatások és Speciális
Programok Adminisztrációja. Az új elôírások korlátoznák az élelmiszerek
szállítását azokon a jármûveken, amelyeken egészségre ártalmas
hulladékokat,  valamint fertôzô és mérgezô anyagokat is szállítanak. Ha
azonban a korábban ilyen célra használt jármûvek garantáltan mentesek
minden szennyezô anyagtól,  akkor szállíthatnak élelmiszereket.  (World Food
Regulation Review, 1993. július, 9. old.)

93/93 EK - Meg kell szüntetni a hormonokkal való visszaélést

Az Európai Parlament tagjai május 25-én kelt felhívásukban sürgetik a
Bizottságot, hogy országok szerinti bontásban hozza nyilvánosságra az illegális
hormonkészítmények állattenyésztésben történô felhasználására vonatkozó,
jelenleg Brüsszelben bizalmasan kezelt információt. A képviselôk abban
reménykednek, hogy egy ilyen nyilvános leleplezés a szükséges kényszerítô
intézkedések gyorsabb megtételére ösztönözné a nemzeti hatóságokat, ami
viszont hozzájárulna a hústermékek iránti fogyasztói bizalom
visszaszerzéséhez. (World Food Regulation Review, 1993. július, 5. old.)

94/93 Hollandia - Súlyos büntetés vár az illegális hormonkereskedôkre

Két állatorvost,  valamint az állatgyógyászati szerek elôállításával foglalkozó
DOPHARMA cég két korábbi alkalmazottját börtönbüntetésre és pénzbírságra
ítélték a Clenbuterol növekedési hormon illegális forgalmazásáért.  A bíróság
illetékese szerint további bûnvádi eljárásokra és szabadságvesztés büntetések
kiszabására lehet számítani.  (World Food Regulation Review, 1993. július, 6.
old.)

95/93 Genf - Megtartotta a 20. ülését a Codex Alimentarius Bizottság

A FAO/WHO Codex Alimentarius Bizottság 20. ülésén - amely június 28-án
nyílt  meg Genfben - több mint 60 ország és mintegy 20 nemzetközi szervezet
250 képviselôje vett  részt.  Az ülés fô témáját a fogyasztóvédelem terén
kifejtett ,  immár 30 évre visszatekintô nenzetközi együttmûködés értékelése,
illetve az élelmiszerkereskedelem elômozdítása érdekében teendô
intézkedések képezték. Amint Dr. Fernando Antezana, az Egészségügyi
Világszervezet fôigazgató-helyettese megnyitó beszédében kijelentette: a
Bizottságnak jelenleg 144 ország a tagja, és ez a világ összes népességének
mintegy 95%-át reprezentálja.  A szervezet által kialakított  szabványok,
gyakorlati  kódexek és egyéb útmutatások, valamint a peszticid- és az
állatgyógyászati szermaradványokra és egyéb szennyezô anyagokra
megállapított  felsô határértékek az emberi tudás olyan lenyûgözô tárházát
képezik, amely révén már létrejöhetett  a nemzetközi konszenzus.

Az élelmezésbiztonsággal kapcsolatban kiadott nyilatkozat szerint a
táplálkozással összefüggô betegségek továbbra is világméretû közegészségügyi
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problémát jelentenek. A Bizottság által, a WHO közremûködésével kialakított
szabványok és higiéniai gyakorlati kódexek azonban megfelelô garanciát
nyújtanak az élelmiszerek biztonságos és tápláló voltára. A jelenleginél
szigorúbb szabványok nem jelentenének feltétlenül még magasabb színvonalú
egészségvédelmet, ezzel szemben könnyen újabb kereskedelmi korlátozásokhoz
vezethetnének.

Az ülésen a résztvevôk számos jelentést hallgattak meg olyan problémákról,
mint például az élelmiszerek peszticid- és gyógyszermaradványai,  mintavétel
és higiénia, az élelmiszer-kereskedelem felügyelete és a tanúsítási
rendszerek, speciális készítmények, természetes ásványvizek, feldolgozott
zöldségek és gyümölcsök. Tájékoztatás hangzott el emellett  a FAO és a
WHO, valamint az élelmiszerek szabványosításában közremûködô más
nemzetközi szervezetek tevékenységérôl is.  Július 7-én felhívással fordultak
az Uruguay-i Kerekasztal égisze alatt  folyó GATT-tárgyalások szakértôihez a
megbeszélések gyors befejezését sürgetve, különös tekintettel az
élelmezésbiztonsággal összefüggô ajánlások figyelembe vételére. A
konferencia a jövô legfontosabb feladatának az élelmiszer-csomagolással
kapcsolatos kockázat szakbizottságokban történô vizsgálatát tartja.  Az új-
zélandi küldött,  Dr. Steve Hathaway szerint ezt a munkát egy olyan
dokumentum kidolgozásával lehetne kezdeni,  amely biztosítaná a rendkívül
sokféle kockázati tényezô egységes értelmezését.  A felszólalók különösen
fontosnak tartották, hogy az élelmiszer-kockázatra vonatkozó vizsgálatok
eredményeit a fejlôdô országokkal is  megismertessék. (World Food
Regulation Review, 1993. augusztus, 16-17. old.)

96/93 USA - Alakulóban a jövô élelmiszerpolitikája

Az élelmezés biztonsági és a peszticidekkel kapcsolatos kérdések
megvitatására a Fehér Ház Belpolitikai Tanácsa kongresszusi képviselôket,
környezetvédelmi szakembereket, valamint az egyes ipari csoportok vezetôit
hívta meg tanácskozásra. Az egybegyûltek azonban sajnálattal állapították meg,
hogy az adminisztráció még igen távol áll a döntéshozataltól ezekben a
kérdésekben. Különös jelentôséget kölcsönöz a tanácskozásnak a peszticidekre
vonatkozó politika felülvizsgálatának szükségessége. 1992-ben ugyanis egy
törvényszéki döntés megerôsítette a Szövetségi Élelmiszer, Gyógyszer és
Kozmetikum Törvény 409. paragrafusát, vagyis az ún. Delaney Clause-t, amely
teljes mértékben megtiltja a rákkeltô hatású (karcinogén) peszticid
maradványok jelenlétét a feldolgozott élelmiszerekben. Ez a bírósági döntés
viszont hatályon kívül helyezte a Környezetvédelmi Hivatal (EPA) korábbi
politikáját, amely megengedte a karcinogén peszticid maradványok jelenlétét a
feldolgozott élelmiszerekben, feltéve, ha az általuk okozott kockázat nem
haladta meg az elhanyagolható szintet. A júniusi nemhivatalos
megbeszéléseken résztvevô 12 kongresszusi képviselô is egyetértett abban,
hogy szükség van az élelmiszerbiztonsági politika reformjára, de inkább
helyzetjelentés, mintsem külön törvényi szabályozás formájában. Bár konkrét
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határidôrôl nem esett szó, már szeptember elejére várható egy javaslat
kidolgozása. (World Food Regulation Review, 1993. augusztus, 12-13. old.)

97/93 Strasbourg - Jobban áttekinthetôk lesznek a gyümölcslevekkel
kapcsolatos közösségi elôírások

Június 23-án megkapta a második és végleges jóváhagyást az Európai
Parlamenttôl az az EK bizottsági javaslat,  amely egységes szövegbe foglalja
az összes, a gyümölcslevekre vonatkozó direktívát.  Tekintettel arra, hogy a
közgyûlés a javaslatot minden módosítás nélkül elfogadta, a hatályba
léptetéshez nincs szükség az EK Minisztertanács által történô újabb
felülvizsgálatra. Az egységes szövegbe összeszerkesztett  direktívák tartalmi
szempontból természetesen változatlanok maradnak. Az Európai Parlament
Környezeti,  Közegészségügyi és Fogyasztóvédelmi Bizottsága nevében
készített  jelentés megállapítja: az egységes szöveg kialakítása jól
érzékelhetôen megkönnyíti  nem csak a fogyasztók, hanem az üzleti  élet
képviselôi számára is a számtalanszor megváltoztatott ,  módosított  és korrigált
jogszabályok dzsungelében való eligazodást.  Az egységesített  szöveg a
következô számú EK direktívákat foglalja magában: 75/726, 79/168, 81/487
és 89/394. (World Food Regulation Review, 1993. augusztus, 7. old.)

98/93 Párizs - Az olasz import ellenôrzések sértik a közösségi elôírásokat

Az Európai Törvényszék május 25-én kimondta, hogy az olasz Egészségügyi
Minisztérium 1987-ben hozott döntése az egyes, fonalféreglárvákkal könnyen
megfertôzôdô halkészítmények behozatalának korlátozásáról ellentétes a
közösségi jog szellemével.  Az olasz kormány döntése az említett  élelmiszerek
rendszeres egészségügyi ellenôrzésérôl ellenkezik egy, az Európai Közösség
és Norvégia között megkötött gazdasági együtmûködési egyezmény
elôírásaival is.  (World Food Regulation Review, 1993. augusztus, 6-7. old.)

99/93 Canberra - Korszerûsíteni kell az élelmiszer szabványokat

Július 1-én az Országos Élelmiszer Hatóság (NFA) megkezdte a teljes
ausztrál élelmiszer szabványgyûjtemény rendszeres átvizsgálását.  Egy nappal
korábban az NFA Politikai Jelentést adott ki,  megjelölve benne az élelmiszer
szabványosítás jövôbeli útjait ,  amelyek az országot átvezetik majd a 21.
századba. A munka várhatóan 5 teljes évet vesz igénybe. (World Food
Regulation Review, 1993. augusztus, 3. old.)

100/93 USA - Itt az ideje az importra vonatkozó elôírások
racionalizálásának

Az amerikai vámosokat és importôröket reprezentáló kereskedelmi
szövetségek egy júniusi meghallgatás alkalmával élesen bírálták az
Élelmiszer és Gyógyszer Adminisztráció (FDA) importtal kapcsolatos
intézkedéseit .  Nagy szükség lenne ugyanis egy olyan egységes, talpraesett
rendszerre, amely lehetôvé tenné az Egyesült Államok területére belépô
termékek gyors vizsgálatát,  majd az országba való mielôbbi beengedését.
(World Food Regulation Review, 1993. augusztus, 12. old.)
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101/93 EK - A régi csomagolóanyag sem megy ki a divatból

A tavaly a német kiskereskedôk kérésére bevezetett  új,  többször
felhasználható mûanyag rekeszek mellett  a Közösség zöldség- és
gyümölcstermelôi továbbra is használhatják a hagyományos karton
csomagolást.  (World Food Regulation Review, 1993. augusztus, 7-8. old.)

102/93 USA - Nem lehet egy kalap alá venni a gyermekek és a felnôttek
élettani sajátosságait

A Tudományos Akadémia Országos Kutatási Tanácsának régóta várt és június
28-án végre nyilvánosságra hozott jelentése megállapítja: az Egyesült
Államok kormánya a növényvédôszerek szabályozásával kapcsolatos
döntéselôkészítési folyamat során nem veszi kellôen figyelembe a humán
egészségvédelem szempontjait .  Különösen igaz ez a megállapítás a csecsemôk
és a kisgyermekek vonatkozásában, mivel a jogalkotók részérôl tapasztalható
"egykaptafás" megközelítés figyelmen kívül hagyja a gyerekek és a felnôttek
testméretei közötti  különbséget,  sôt nincs tekintettel az anyagcsere
folyamatok eltéréseire és a speciális táplálkozási igényekre sem. (World Food
Regulation Review, 1993. augusztus, 21-23. old.)

103/93 USA - Adalékanyagok a kormány, a gyártók és a törvényhozók
vitáinak pergôtüzében

Nagy vihart kavart az étrendi kiegészítô anyagok ügye az Egyesült
Államokban, mivel mind azok felhasználását, mind pedig törvényi
szabályozását éles kritikák érik minden oldalról, még azok részérôl is, akiket
csak érintôlegesen befolyásol ez a dolog. A legutóbbi kongresszusi
meghallgatás alkalmával az Élelmiszer és Gyógyszer Adminisztráció (FDA)
részérôl David Kessler úgy jellemezte az étrendi kiegészítôk egészségügyi
követelményei kapcsán kialakult vitás helyzetet, mint a gyártóknak a még
kellôen nem tesztelt készítményekkel szemben támasztott és a címkén
feltüntetett elvárásai, valamint a kormánynak az ilyen megállapítások
tudományos alapokra való helyezésére irányuló kötelessége közötti konfliktust.
Az FDA becslései szerint évente 100 millió amerikai fogyaszt különféle
élelmiszer adalékokat, és a kellôen meg nem alapozott, sôt az egészségügy
szempontjából potenciális veszélyt jelentô megállapítások igen elterjedtek az
Egyesült Államokban. Éppen ezért az FDA arra törekszik, hogy az étrendi
kiegészítô anyagokra vonatkozó, a címkén feltüntetett megállapítások, valamint
az élelmiszerek jelölésének szabályozása azonos elvek alapján történjék.
Kessler kiemelte: senki sem vonja kétségbe, hogy a gyógyfüvek, a tradícionális
vitaminok és ásványi anyagok jótékony hatásúak a betegségek leküzdésében,
emellett gazdaságosabban biztosítják az egészség fenntartását, mint a
gyógyszeripari készítmények. Mindaddig nincs is probléma, amíg ezek a
kiegészítô anyagok kellô hatékonyságúak, elôállításuk megfelelô minôségi
szabványok szerint történik és forgalmazásuk során nem kerül elôtérbe a
betegségeket megelôzô vagy kikúráló jelleg túlhangsúlyozása. A vita itt most
azokról az aminosavakról, gyógynövényekrôl és egyéb adalékanyagokról
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folyik, amelyek táplálkozás-élettani szerepe még korántsem tisztázott, ennek
ellenére a címkéjükön gyakran jelennek meg bizonyos betegségek megelôzésére
és kezelésére való állítólagos alkalmasságukkal kapcsolatos kijelentések, sôt az
is elôfordul, hogy egyenesen meghatározott terápiai célok elérésére
forgalmazzák ôket. Az ilyen jelenségek elkerülése érdekében a
Képviselôházban kettô, a Szenátusban pedig egy törvényjavaslatot terjesztettek
elô, melyek lényege: az étrendi kiegészítô anyagokkal kapcsolatosan csakis
tudományos bizonyítékokkal kellôen alátámasztott megállapítások láthassanak
napvilágot. (World Food Regulation Review, 1993. szeptember, 19-20. old.)

104/93 UK - Túlságosan is szigorúan alkalmazza a kormány a közösségi
elôírásokat

A Kereskedelmi és Ipari Minisztérium (DTI) augusztusban jelentést adott ki
"Áttekintés az EK-törvények Egyesült Királyságban való alkalmazásáról és
végrehajtásáról" címmel. A kiadvány ára 10 £, és megrendelhetô a DTI
Könyvtári és Információs Centrumánál (telefon: 071-215-6449). A
szerkesztôk várják a hozzászólásokat és az észrevételeket.

A jelentés elsôsorban azt vizsgálja,  hogy milyen hasonlóságok és eltérések
fedezhetôk fel az Egyesült Királyság és más EK tagállamok között a
közösségi jog alkalmazása terén. Részletesen elemzi a törvényhozás
folyamatát az elvek Brüsszelben való körvonalazódásától kezdve a
törvényalkotáson keresztül egészen a jogszabályoknak az Egyesült Királyság
jogrendszerébe történô átültetéséig. Tekintettel arra, hogy az Egyesült
Királyság törvényhozásának több mint egyharmada a közösségi jog
átvételének és alkalmazásának szükségszerûségébôl ered, különös aktualitást
kölcsönöz a témának a brit  kormány azon törekvése, hogy a lehetô
legnagyobb mértékig csökkenteni kell  a gazdaságot béklyózó adminisztratív
kötöttségeket.  Ezzel szemben egyre inkább növekszik az országban az
aggodalom, hogy a túlbuzgó kormány a szükséges mértéken felül vállal a
közösség irányában elkötelezettséget,  áthárítva a terheket az üzleti  szférára,
sôt,  veszélyeztetve a nemzetközi versenyképességet is.  A tanulmány fô
célkitûzése éppen annak alátámasztása volt,  hogy az Egyesült Királyság
túlságosan is erôlteti  a közösségi jog végrehajtását,  szemben más
tagállamokkal.  (World Food Regulation Review, 1993. szeptember, 17-18.
old.)

105/93 Strasbourg - Elhalasztották a szavazást az élelmiszer jelölési
javaslatokról

Miután a képviselôk között heves vita tört ki arról,  hogy az élelmiszerek
összetételének jelölésérôl szóló közösségi elôírások mennyiben vonatkoznak
a genetikailag módosított  élelmiszerekre és a szeszes italokra, az Európai
Parlament július 14-én megállapodott az élelmiszerek jelölésével kapcsolatos
1978. évi EK - direktíva módosítására irányuló bizottsági javaslat vitájának
elhalasztásáról.  A szóbanforgó javaslat a következõ 4 területen kívánja
módosítani az 1978-as direktívát:  1. az egyetlen komponensbõl álló
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élelmiszerek jelölése, 2. az alkohol feltüntetése azokon a szeszes italokon is,
amelyek 1,2 térfogatszázaléknál kevesebb alkoholt tartalmaznak, 3. az
élelmiszerek komponensek szerinti  összetételének kötelezõ feltüntetése,
valamint 4. a termékek egyértelmû, a fogyasztó félrevezetésének lehetõségét
kizáró elnevezése. Az Európai Parlament Közegészségügyi,  Környezet- és
Fogyasztóvédelmi Bizottsága többek között olyan kiegészítõ javaslattal állt
elõ, miszerint a genetikailag módosított  élelmiszerek címkéjén feltétlenül fel
kell  tüntetni azok eredetét.  A képviselõk megállapodtak abban, hogy a
javasolt módosítások majd szeptemberben kerülnek ismét napirendre, amikor
a Parlamentnek szavaznia kell  a Bizottság újszerû élelmiszerekkel
kapcsolatos javaslatáról.  (World Food Regulation Review, 1993. szeptember,
5-6. old.)

106/93 Canberra - Új élelmiszerbiztonsági elõírások

Az élelmiszerbiztonsági szabványok megszigorítása jegyében az Ausztrál
Fõvárosi Körzet olyan jogi szabályozást vezetett  be, amely lehetetlenné teszi
az egészségre ártalmas, az emberi fogyasztásra alkalmatlan, i l letve az idegen
anyagokkal szennyezett élelmiszerek forgalmazását.  (World Food Regulation
Review, 1993. szeptember, 3. old.)

107/93 London - Nagyító alatt az élelmiszerek címkéjén feltüntetendõ
információ

Egy, már ismételten felülvizsgált rendelet tervezetet hoztak nyilvánosságra
augusztus 20-án, további véleményezés végett,  amely az EK Élelmiszer
Jelölési Direktíva elõírásainak Angliában és Wales-ben történõ bevezetésével
kapcsolatos követelményeket részletezi.  Ez a mostani tervezet már egy
korábbi,  hasonló jellegû, össznemzeti véleménynyilvánítás eredményeképpen
sokkal világosabb az elõzõ tervezetnél és messzemenõen figyelembe veszi a
beérkezett észrevételeket is.  A legfontosabb új mozzanatok a következõk
szerint foglalhatók össze:

− a nem elõre csomagolt élelmiszerek esetében enyhíti  a tápanyag-
összetételre vonatkozó információadási kötelezettséget,

− nagyobb szabadságot biztosít  a különleges táplálkozási célokat kielégítõ
élelmiszerek jelölése terén,

− a vitaminokkal és az ásványi anyagokkal kapcsolatos információszolgáltatás
határidejét országosan 1995. március 1-ig kiterjeszti.

A rendelettervezet, amely valószínûleg már 1993. október 1-én hatályba lép, nem
követeli meg feltétlenül a tápérték feltüntetését, hanem inkább egy kötelezõ forma
megadásával önkéntes élelmiszerjelölést enged meg a fogyasztók tájékoztatása
érdekében. A tápérték jelölése azonban feltétlenül kötelezõ akkor, ha "alacsony
zsírtartalom", "magas rosttartalom" vagy hasonló, az élelmiszer összetételére
vonatkozó megállapítások jelennek meg a címkén. A kormány már hosszabb ideje
arra ösztönzi az élelmiszerelõállítókat, hogy a vonatkozó EK Direktíva fontosabb
rendelkezéseinek megfelelõen adjanak teljeskörû információt termékeik energia,
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fehérje, szénhidrát, cukor, zsír, telített zsírsav, nyersrost és nátrium tartalmáról. A
most ismételten országos vitára bocsátott rendelettervezet - az 1990. évi Élelmezés
Biztonsági Törvény keretében - végrehajtja a 90/496/EEC számú Tanácsi
Direktívát, illetve módosítja az 1984-es Élelmiszer Jelölési Szabályzatot. (World
Food Regulation Review, 1993. október, 5. old.)

108/93 OECD - Program a nemzeti peszticid vizsgálatok összehangolására

A Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 1994.
januárjában egy hároméves programot kezd a peszticidekkel kapcsolatos
felmérések eredményeinek jobb kölcsönös elfogadhatósága érdekében az
egyes iparilag fejlett  országok között.  A program egyik legfontosabb
célkitûzése a környezetvédelmi szempontokat messzemenõen figyelembe vevõ
olyan vizsgálati  irányelvek kialakítása, amelyek a peszticidek
ökotoxikológiai,  vagyis hosszútávú környezetkárosító hatására helyezik a fõ
hangsúlyt.  Az adatok és információk kölcsönös elfogadhatóságának javítása
természetetsen csak az elsõ mérföldkõ lehet egy igen hosszú úton, mely a
tökéletesen harmonizált  követelmények és munkamódszerek világába vezet.  A
mostani programot az OECD tagállamok közösen kezdeményezik, mivel
számottevõ elõnyöket várnak a munka nemzetközi koordinációjától,
nevezetesen: megfelelõ és következetes nemzeti peszticid regisztrálást,  a
peszticidek használata során fellépõ közegészségügyi és környezeti kockázat
csökkenését,  valamint a régebbi peszticidek újra-regisztrálásával kapcsolatos
feladatok egymás közötti  megosztását.  Az eddig elmondottakon túlmenõen a
program elsõ évében felmérés készül az OECD tagállamok környezeti
kockázatot csökkentõ tevékenységérõl,  továbbá az ún. biológiai peszticidekre
(ideértve a genetikai úton elõállított  készítményeket is) vonatkozó nemzeti
adatszolgáltatási kötelezettségrõl.  Emellett  az OECD szemináriumot kíván
rendezni a peszticidek környezeti veszélyességérõl és a kockázat felmérését
célzó intézkedésekrõl.  Mindazonáltal fontos megjegyezni,  hogy nincs átfedés
az új program és a más nemzetközi szervezetek, például a Codex Alimentarius
által az ugyancsak a peszticidekkel kapcsolatban végzett munka között.  Az
OECD-t ugyanis nem annyira a felmérések technikai kivitelezése vagy a
legmagasabb elfogadható maradványértékek meghatározása érdekli,  hanem
inkább a vizsgálatok elvégzésének általános irányelvei.  Ezt tükrözi az OECD
és az IPCS (a Codex Alimentarius szervezõ bizottsága) között létrejött
megállapodás is,  miszerint elõbbi a környezeti vizsgálatok, utóbbi pedig az
emberi egészség vizsgálatának módszereire összpontosítja erõfeszítéseit .
(World Food Regulation Review, 1993. október, 4-5. old.)

109/93 USA - Új élelmezés biztonsági tervezet

A Clinton-adminisztráció képviselõi augusztus 17-én és 18-án találkozót
szerveztek az ipari és mezõgazdasági termelõkkel, valamint a környezetvédõ és
a speciális érdekvédelmi csoportokkal, ahol nem-hivatalos formában
ismertették a kormány elképzeléseit az új élelmezés biztonsági reformcsomag
alapelveirõl, amelyek magukban foglalják az elhanyagolható kockázati
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szabványokat is. Nem született azonban még döntés a vonatkozó
törvénytervezet elkészítésérõl. A Környezetvédelmi Hivatal (EPA), az
Élelmiszer és Gyógyszer Adminisztráció (FDA), illetve a Mezõgazdasági
Minisztérium (USDA) már hónapok óta fáradozik azon, hogy közös
erõfeszítéssel megszüntesse az élelmezésbiztonsággal kapcsolatos elõírások
ellentmondásait. A kormány most elõterjesztett programja bevezeti az ún.
"narratív szabvány" fogalmát. Ez nem más, mint egy olyan kvantitatív
szabvány, amely az 1 az 1 millióhoz arányú, rákbetegségnek való kitettség
kockázatát számszerûen fejezi ki. A Clinton-adminisztráció élelmezés-
biztonsággal kapcsolatos fõ célkitûzései az alábbiak szerint foglalhatók össze:

− a biztonságos élelmiszerellátás folyamatos biztosítása, továbbá a
közegészségügyi és a környezeti  kockázat minimálisra csökkentése
egyrészt az élelmiszerek peszticid maradványainak tudományos alapokon
történõ, szabványokban foglalt  szabályozása, másrészt pedig új eszközök
és lehetõségek kidolgozása által az EPA részére a küszöbértékek és a
regisztrációs folyamatok állandó felülvizsgálatához;

− a kockázat csökkentéséhez olyan új,  idõszerû törvényi opciók biztosítása,
amelyek nem eredményeznek költséges és destruktív betiltó vagy
felfüggesztõ eljárásokat;

− a kártevõk és károkozók elleni védekezés biztonságosabb alternatív
lehetõségei kialakításának, regisztrálásának és alkalmazásának
elõmozdítása;

− a felesleges kockázattal járó peszticidek használatból való kivonása
hosszadalmas és fárasztó procedúrájának kiküszöbölése;

− a peszticidek használatával kapcsolatos információáramlás elõsegítése,
hogy jól lemérhetõ legyen a kitûzött célok irányában történõ elõrehaladás;

− az EPA és az FDA megfelelõ eszközökkel való ellátása annak érdekében,
hogy a peszticidekre vonatkozó törvényi rendelkezések hatékonyan
megvalósulhassanak;

− a közegészségügyi vagy biztonsági okokból betiltott  peszticidek
exportjának megakadályozása;

− anyagi alapok biztosítása az EPA peszticid programja számára, hogy az
újra-regisztrálással kapcsolatos döntések hatékonyabb és korszerûbb
módon kerüljenek kialakításra.

(World Food Regulation Review, 1993. október, 7-8. old.)

110/93 WHO - HACCP tanfolyamok

Az Ipari Fejlesztési Tanáccsal (ICD) együttmûködve, az Egészségügyi
Világszervezet 1993. májusában kísérleti  jelleggel szakmai tanfolyamot
rendezett Kínában és a Fülöp-szigeteken a HACCP elnevezésû rendszer
alkalmazási lehetõségeirõl az élelmiszerelõállítás területén. Az elõadások és
az esettanulmányok részletesen foglalkoztak az élelmiszerkészítményeket
fenyegetõ, kémiai,  fizikai és mikrobiológiai eredetû kockázati tényezõkkel,
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rámutatva egyszersmind az azok által okozott veszélyek megelõzésének,
csökkentésének és kiküszöbölésének lehetõségére is a HACCP rendszer
segítségével.  (World Food Regulation Review, 1993. október, 13. old.)

111/93 Hollandia - Az Országos Közegészségügyi és Környezetvédelmi
Intézet (RIVM) értékelése az élelmiszerek szennyezettségérõl

A radioaktivitást és a xenobiotikus anyagokat figyelõ Koordinációs Bizottság
éves jelentése megállapítja: a nehézfémek (kadmium, réz, ólom, higany és
cink) koncentrációja az élelmiszerekben 1991 folyamán csökkent vagy már
amúgy is alacsony volt.  Ezzel szemben a króm és a polikloro-bifenil (PCBs)
szennyezõdések visszaszorítása még sok tennivalót igényel.  (World Food
Regulation Review, 1993. október, 4. old.)

112/93 USA - Összehangolt erõfeszítések az élelmezésbiztonság javítására

A szeptember 7-én nyilvánosságra hozott,  az országos helyzetet értékelõ
tervben Al Gore alelnök felszólít  az élelmezésbiztonság területén eszközölt
erõfeszítések megszilárdítására. A jelentés javaslatot tesz az USDA
Élelmiszer Biztonsági Felügyelõ Szolgálata (FSIS), mint önálló hivatal
megszüntetésére, hangsúlyozva, hogy az összes élelmezés biztonsági
programot - beleértve a hús- és baromfiipar felügyeletét is  -  az Élelmiszer és
Gyógyszer Adminisztrációnak (FDA) kell irányítania. (World Food
Regulation Review, 1993. október, 6. old.)

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

F S T A  C D  R O M
A KÉKI-ÉLMINFO rövid idõ óta rendelkezik az IFIS
(Nemzetközi Élelmiszer Információs Szolgálat) és a
SilverPlatten által megjelentetett FSTA (Élelmiszer
Tudomány és Technológiai Kivonatok) adatait tartalmazó CD
ROM-al, amely a világ legnevesebb és legelterjedtebben
használt információs forrása az élelmiszer-tudomány és a -
technológia területén.

Várjuk érdeklôdõ megkeresését.

1536 Budapest, Pf.: 393. KÉKI-ÉLMINFO Tel/Fax: 156 5082
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Új vákuumbesûrítõ HERAEUS
A HERAEUS INSTRUMENTS bevezet két új vákuumos
dúsító berendezést, amelyeket vizes és fagyasztott minták
alacsony hõmérsékleten történô centrifugálására és
egyidejû hôközlésre terveztek. Így például biológiai
laboratóriumokban jól használhatók a DNA gél
elektroforézis mintáinak elôkészítésére.

A teljes rendszer egy centrifugális hûtôegységet, egy
hûtôcsapdát és egy olajmentes membránszivattyút
tartalmaz. A sûrítést az oldószerek vákuumban történô
gyorsított elpárologtatása végzi. Az elpárolgott oldószer a
hûtôcsapdában kondenzálódik. A vákuumos sûrítés
nagyteljesítményû, amellett biztosítja a koncentrált
anyagok finom feldolgozását.

A "Centrivac I" olyan alaprendszer, amelyet vizes oldatok
gyors sûrítésére terveztek; ezzel szemben a
nagyteljesítményû "Centrivac II" alacsony forráspontú
oldószerek kezelésére alkalmas. A centrifugális hûtôegység
1300 fordulat/perc sebesség mellett üzemel. Az anyagok
60 °C hômérsékletig hevíthetôk. A 24 óra alatti maximális
jégkapacitás 1,5 kilogramm.

A Centrivac I-et egyfokozatú hûtôcsapdával szerelték fel és 
−60 °C hômérsékletre tervezték. A pumpa szívókapacitása
1,7 m³/óra és 12 millibar vákuumot képes létrehozni. Ezzel
szemben a Centrivac II-t kétfokozatú hûtôcsapdával
szerelték fel, −118 °C hômérsékletre. A szívókapacitás
értéke 3m³/óra, a végsô vákuum nagysága 2 millibar. Az
összes rendszer-alkatrész belsô burkolata korrózióval
szemben ellenálló rozsdamentes acélból készült.

A HERAEUS vákuumos dúsító berendezései ideálisak az
aminosav-, peptid- és fehérjeanalízis céljaira a gén-
technológiában. A kémiában jól használhatók a radioaktív
anyagok oldószerektôl való elválasztására, továbbá a
szteroidok és más bomlékony anyagok dúsítására.

Gyártó: HERAEUS Instruments GmbH
Laboratory Division
Postfach  1563
D-6450 Hanau 1, Németország
Tel.: (0049 6181) 35465, Fax: ()35749
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HERAEUS

A Centrivac I vákuumbesûrítõ berendezés
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Kompakt vákuumszárító HERAEUS
A HERAEUS INSTRUMENTS egy új, rendkívül kis méretû
modellel bôvíti vákuumszárítói sorát. Ez a legújabb
biztonsági szabványok szerint elôállított vákuumszárító
számottevô elônyökkel rendelkezik a hômérséklet iránt
érzékeny, könnyen bomló anyagok óvatos szárítása terén.
A készülék jól felhasználható gyorsszárításra és hôke-
zelésre a gyógyszeripar, az élelmiszeripar, a biokémia és
az orvostudomány területén, sôt még az elektronikában is.

A VT 6025 jelû kompakt vákuumos szárítószekrény
jelentôsen lerövidíti a szárítás idôtartamát elsôsorban az
olyan nehezen szárítható anyagok tekintetében, mint a
porok, a porózus anyagok, il letve a meghatározott
geometriai méretekkel rendelkezô munkadarabok. A
szárító 200 °C nominális hômérséklet és 10 - 2 mbar
végsô vákuum mellett üzemeltethetô. A szárítószekrény
hasznos térfogata 25 liter. Tekintettel arra, hogy a külsô
méretek 480x600x540 milliméter, a készülék kis helyen is
elfér.

A legmagasabb szintû biztonsági szabványoknak
megfelelôen az átlátszó ajtó kettôs, törésbiztos üvegbôl
készül. Mûködés közben a szárító külsô burkolata nem
melegszik fel. A biztonságtechnikai minôsítés
követelményeinek kielégítését a hôfok szabályozó és
korlátozó különálló független hômérséklet érzékelôje
garantálja, amely bármilyen tetszôleges értékre
beállítható. A minták könnyû és kényelmes kezelhetôsége
érdekében a vákuumos szárítónak összesen négy, távtartó
dugóval ellátott, kihúzható, dôlésbiztos tálcája van. A
készüléket tesztelték a GS és a SEV biztonsági
követelményeknek való megfelelôség szempontjából.

Az alapegységet Digicon elektronikus szabályozóval
(digitális hômérséklet- és nyomás-kijelzés), hômérséklet
választóval/korlátozóval és egy szellôztetô szeleppel
látták el. A rozsdamentes acélból készült belsô tartály
elektrolitos polírozású, így könnyû tisztán tartani. A
kezelô-barát VT 6025 változat egy semleges (inert) gáz
csatlakozóval van felszerelve. A Digicon® bejegyzett
márka.
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Gyártó: HERAEUS Instruments GmbH
Laboratory Division
Postfach  1563
D-6450 Hanau 1, Németország
Tel.: (0049 6181) 35465, Fax: ()35749

A VT 6025 kompakt vákuumszárító

Élelmiszervizsgálati Közlemények, 39, 1993/4




