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***
Megjelent a Konyhasziget magazin karácsonyi száma
A tartalomból:
• Frissen vagy tubusban: fokhagymakrémeket tesztelt a NÉBIH
• Méz – megédesíti az életünket
• Egészségtudatosabbak lettünk – interjú Antal Emese dietetikussal
• Ne hagyjuk utolsó percre a karácsonyi készülődést
• Hogyan tároljunk helyesen a hűtőben
• Tegyük biztonságossá a karácsonyfát
• Receptajánló karácsonyra
http://eteltcsakokosan.hu/magazin/

***
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Hazai aktualitások / Hungarian news
Felpezsdül a Szupermenta, a NÉBIH termékteszt programja
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) tovább erősíti termékteszt programját: megújul a honlap és bevezeti a Szupermenta emblémát, melyet a jövőben a dobogós termékek használhatnak. A program
keretében egy éve alatt 15 termékcsoportot, illetve szolgáltatást teszteltek a hivatal szakemberei és meghívott
vendégei. A paletta széleskörű, a tápoldatoktól az őrölt kávékon át egészen a balatoni fagylaltozókig terjed.
Összesen 517 terméket vizsgáltak és több mint 10 ezer laboratóriumi mérést végeztek el a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) munkatársai. A kedveltségi kóstoláson több mint 300-an vettek részt,
szakértők és laikusok egyaránt. Mivel a vásárlók érdekeit az is szolgálja, hogy a minőségi termékek minél több
elismerést kapjanak, ezért a hivatal bevezet egy emblémát is a dobogós helyezetteknek. Az elismerést egy évig
használhatják majd a gyártók, forgalmazók a termékek csomagolásán vagy reklámfelületeiken. A hivatal átalakította a tesztek fő kommunikációs felületét is. További információk a Szupermenta honlapján érhetők el.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/felpezsdul-a-szupermenta-a-nebih-termekteszt-programja

***

Rólunk írták…
Kedves levelet kaptunk Tóthné Csáki Katalintól, a NÉBIH könyvtárosától, aki billentyűzetet ragadott és
blogjában arról írt, miért is szereti laikusként az Élelmiszerbiztonsági Szemelvényeket olvasni hónapról-hónapra. Írását szeretnénk megosztani Olvasóinkkal:
„Megjelent az Élelmiszerbiztonsági Szemelvények 2015/11. száma
Valamikor feliratkoztam erre a hírlevélre, jön az e-mail, rákattintok, végigfutom (ahogy időm engedi, most is kb.
2 hete jelöli már piros pipa, ami mindig figyelmeztet - igen, igen, tudom...), nem kell keresgetni és mégis képben
vagyok, mi is történik az élelmiszerbiztonság világában.
Ami miatt én szeretem olvasni:
1. Közérthetően ír és minden rövidítést felold, merthogy abból van bőven (kb. mint „könyvtároséknál”: szerintem
rövidítésekben élen jár az én szakmám: a kedvenc rövidítésem most, annyira beszédes név és – ha már rendesen működik – akkor egy fantasztikus lehetőség lesz: ELDORADO)
2. Rövidek, beszédes címek, rövid összefoglaló
3. Pontos hivatkozások. Rövid összefoglalókat közöl magyarul-angolul, de ha valaki bővebben kíváncsi a témára
lehetősége van a linken keresztül részletesebben utánaolvasni.
4. Egyik kedvenc rovatom:   Hírek a tudományos világból: külföldi cikkek - magyar összefoglaló. Persze, hogy
megnézem, hogy a hivatkozott cikk elérhető-e nálunk valamelyik adatbázisból! :) (többnyire igen, de ha nem,
akkor ott a könyvtárközi – tehát aki akarja, el tudja olvasni a cikkeket. Pl. Food Additives & Contaminants
folyóirathoz nincs hozzáférésünk – legalábbis 2015-ben, akinek erre a cikkre lenne szüksége, jelezheti nekem).
A tudományos cikkek összefoglalói többnyire a kutatótársaknak készülnek, más szakterületről érkezők számára a
szakkifejezések miatt a magyarul írt cikk is „kínai”, és ha még angolul is van! Az, hogy ebben a nagyon szakmai
kiadványban lévő tartalmakat egy laikus (lásd én:)) is „megérti” (inkább azt írnám, érdeklődéssel olvassa), ez egy
nagyon nagy előnye ennek a Szemelvénynek.”
Köszönjük a kedves sorokat Katinak!
4.
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EFSA hírek / EFSA news
EFSA: A glifozát újraértékelése
Befejeződött a növényvédőszerekben széles körben használt glifozát újraértékelése. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) a Tagállamok közreműködésével készítette el az értékelést. Az értékelésről készült
jelentés megállapította, hogy a glifozát nem valószínű, hogy karcinogén hatású az emberekre, és új biztonságossági intézkedéseket javasolt, amelyek szigorítják a glifozát maradékainak ellenőrzését az élelmiszerekben.
A megállapításokat az Európai Bizottság fel fogja használni annak a döntésnek a meghozatalában, hogy a
glifozát maradjon-e az Unióban engedélyezett hatóanyagok listáján, vagy sem. A tagállamok a területükön
használt glifozát tartalmú növényvédőszerek újraértékelésekor szintén felhasználhatják az EFSA jelentés
következtetéseit. Az újraértékelést végző szakértői munkacsoport, mely az EFSA tudományos szakembereiből és a tagállamok kockázatbecslési intézményeinek képviselőiből állt, a glifozátra akut referencia dózist
(ARfD) határozott meg 0,5 mg/testtömeg kg értékben. A szakértői munkacsoport arra a következtetésre jutott,
hogy a glifozát nem valószínű, hogy genotoxikus (károsítja a DNS-t), vagy karcinogén hatású az emberekre.
A glifozátot tehát nem javasolt rákkeltő hatású anyagként besorolni és jelölni. A Tagállamok egyetértettek abban, hogy sem epidemiológiai adatok, sem állatkísérletek adatai nem támasztják alá az ok-okozati összefüggést
a glifozát expozíció és az emberekben kifejlődő rák között. Az EFSA figyelembe vette a Nemzetközi Rákkutatási
Ügynökség (IARC) korábban közzétett jelentését, amelyben a nemzetközi szervezet a glifozátot a lehetségesen
karcinogén hatású anyagok közé sorolta. A mostani EFSA értékelés számos további bizonyítékot is figyelembe
vett, melyeket az IARC nem értékelt, ez az egyik oka annak, hogy a két szervezet eltérő következtetésre jutott.
Az akut referencia dózis mellett más toxikológiai biztonságossági küszöbértékeket is javasolt az EFSA: az AOEL
(gépkezelők elfogadtató expozíciós szintje) érték 0,1 mg/testtömeg kg/nap, a fogyasztókra alkalmazható ADI
(elfogadható napi bevitel) érték az ARfD értéknek megfelelően 0,5 mg/testtömeg kg /nap. Ezeket a most megállapított toxikológiai küszöbértékeket fogja az EFSA felhasználni az élelmiszerekben megengedett glifozát MRL
értékek felülvizsgálatakor 2016-ban.
A novemberben megjelent glifozát újraértékeléshez kapcsolódó dokumentumokat is közzétette honlapján az EFSA:
• Renewal Assessment Report
• Summary dossier
• Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate
Glyphosate: EFSA updates toxicological profile
EFSA and the EU Member States have finalised the re-assessment of glyphosate, a chemical that is used widely in
pesticides. The report concludes that glyphosate is unlikely to pose a carcinogenic hazard to humans and proposes a new
safety measure that will tighten the control of glyphosate residues in food.
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/151112

***

Az EFSA@EXPO konferencia megtekinthető online
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) II. Tudományos Konferenciáján készült videofelvételek, valamint a plenáris és szekcióüléseken elhangzott előadások elérhetők a konferencia honlapján.
5.
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EFSA hírek / EFSA news
EFSA@EXPO: conference material is online
EFSA@EXPO: conference material is online to make available all the material from its second scientific conference.
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/151119b

***

Xylella fastidiosa – újabb információk értékelése
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) növényegészségügyi szakértői – Apuliában végzett kísérletek és tanulmányok értékelése során – arra a következtetésre jutottak, hogy nem zárható ki, hogy a szőlőtőke
a Xylella fastidiosa gazdanövénye, amely baktérium az olajfákat támadja Olaszország déli részén. Apuliában
a X. Fastidiosa CoDiRO törzs az ismeretek szerint 2013 októbere óta jelen van. A területen végzett kísérletek
nem szolgáltattak bizonyítékot fertőzött szőlőtőkékről, és a kísérletben használt szőlőtőkék sem beoltás után,
sem rovarokkal történő érintkezés után nem fertőződtek a baktériummal. A szakértők megjegyezték, hogy bár
a kísérletek negatív eredményt adtak, nincs elérhető információ a szőlőültetvényben jelenlévő vektor populációkról. A beoltásos kísérletek során is felmerültek kérdések, tőkéket csak korlátozott számban használtak fel
és csak egy szőlőfajtából, és kérdéses a beoltási folyamat pontossága is. A vektorok alkalmazása során bizonytalanságok merültek fel a rovarok aktivitását illetően és azzal kapcsolatban, hogy mennyi baktériumot voltak
képesek átadni a teszt növényeknek.
Vitis sp. response to Xylella fastidiosa strain CoDiRO
Grapevine cannot be ruled out as a potential host plant for the strain of Xylella fastidiosa that is attacking olive
trees in southern Italy, EFSA’s plant health specialists have concluded.
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4314

***

Állatgyógyszer maradékok 2013 – stabil eredmények
Több mint egymillió állatgyógyszer maradék minta érkezett az Unió 28 tagállamából. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) legutóbbi jelentése a 2013. évi adatok értékelését összegzi, számos állatgyógyszer
maradék és szennyező vonatkozásában. Az uniós határértékekkel összevetve a nem megfelelő minták aránya
0,31% volt, mely érték hasonló a megelőző hat év adatához. Néhány állatgyógyszer és szennyező tekintetében
enyhén magasabb volt a nem-megfelelő minták aránya: pl. béta-blokkolók, karbamátok és piretroidok, fémek
és mikotoxinok. Mások vonatkozásában a nem megfelelő minták aránya kissé csökkent.
Veterinary drug residue data for 2013 stable
With over one million samples from the 28 EU Member States, the latest EFSA report in an ongoing series summarises
compliance rates with EU residue limits or targets for a range of veterinary medicines and contaminants.
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/723e

***
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Látogatható EFSA szakbizottsági ülések 2016-ban
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) nyilvánosságra hozta a következő év nyilvános tudományos
bizottsági és szakbizottsági ülések időpontját. A könnyebb megközelíthetőség érdekében az ülések várhatóan
Brüsszelben lesznek. 2012 óta több mint 300 megfigyelő (ipar, akadémia, civil szervezetek képviselői) vett részt
a 32 látogatható plenáris ülésen, előzetes regisztráció után. 2016-ban először az Állategészségügyi és Állatjóléti
Panel ülése lesz nyilvános március 9-10-én. Regisztrálni várhatóan 2016. január második felében lehet.
EFSA announces open plenary meetings for 2016
EFSA has set dates for the open plenary meetings of its scientific panels and Scientific Committee in 2016.
All plenaries are expected to take place in Brussels to make it easier for observers to participate.
http://www.efsa.europa.eu/en/stakeholders/observers

***

Pályázatok – határidő módosítások
GP/EFSA/SCER/2015/01 „Modelling human variability in toxicokinetic and toxicodynamic processes using
Bayesian meta-analysis, physiologically-based modelling and in vitro systems”
A pályázatok beadásának új határideje: 2016. január 18.
Call for Tender „Crowdsourcing: engaging communities effectively in food and feed risk assessment”
A pályázatok beadásának új határideje: 2016. január 15.

***

A SCHER véleménye a műtrágyaként használt kalcium-cianamidról
A műtrágyaként használt kalcium-cianamid lehetséges humán egészségügyi és környezeti kockázatairól készült vélemény jelent meg az Európai Bizottság honlapján. A dokumentumhoz észrevételeket 2016. január 10ig lehet tenni. Az egészségügyi és környezeti kockázatok tudományos bizottsága (SCHER) a véleményben arra
a következtetésre jutott, hogy a jelenlegi szinteken történő kalcium-ciánamid felhasználás következtében az
emberekre és a környezetre gyakorolt káros hatások nem zárhatók ki.
Potential risks to human health and the environment from the use of calcium cyanamide as fertiliser
Opinion on „Potential risks to human health and the environment from the use of calcium cyanamide as fertiliser”
has been published. Please note that the Opinion is open for comments until 10 January 2016. The SCHER concluded
that harmful effects for humans and for the environment could not be excluded when calcium cyanamide is used
at the current rates of application.
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/opinions/index_en.htm

***
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Hírek az Európai Unióból / News from the European Union
Az FSA öt éves élelmiszerhigiénia-minősítő rendszerének sikerét ünnepli
A minősítő rendszerrel az élelmiszerláncok higiéniáját lehet pontozni, eszerint a 20 legnagyobb élelmiszerlánc
közül a “Wetherspoon” és a “Pret a manger” hozta a legjobb eredményeket, ők kapták legnagyobb arányban
(93,1% -ban) a legmagasabb, 5-ös minősítést. A brit élelmiszerbiztonsági hivatal (FSA) Élelmiszerhigiéniaminősítő rendszerének vezetője szerint a legutóbbi adatok azt bizonyítják, hogy ezek a nagy élelmiszerláncok
komolyan veszik az élelmiszer-higiéniát. A listán harmadik a McDonalds, mögötte nem sokkal marad el a Starbucks sem. A rendszerben a minősítéseket a helyi élelmiszerbiztonsági ellenőrök adják, 0-5-ig terjedő skálán.
FSA is celebrating the Food Hygiene Rating Scheme
FSA is celebrating the success of the Food Hygiene Rating Scheme which was launched five years ago, releasing
information that breaks down its food hygiene ratings to coincide with this milestone. The data gives the percentage
of 0–5 ratings of the top 20 largest high street chains (based on the number of branches they have).
http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2015/14687/fhrs-five-years-in

***
Az FSAI sürgős reakciót vár az antimikrobiális rezisztencia kérdésében
Az ír élelmiszerbiztonsági hatóság (FSAI) december 3-án publikálta legújabb jelentését, melyben kiemeli, milyen súlyos hatást gyakorolhat az antimikrobiális rezisztencia (AMR) potenciális terjedése az élelmiszerláncra.
Az FSAI tudományos bizottsága számos ellenőrzési stratégiát mutat be egy minden szektort átvilágító válaszreakció keretében, melyekkel az AMR terjedésének kockázata csökkenthető az élelmiszerláncban. Ehhez az
állatorvosi, humán közegészségügyi és környezeti területek bevonása szükséges. Az antimikrobiális szerek forradalmasították a mikrobiális fertőzésekkel szembeni harcot, de helytelen használatuk az emberi és állati szervezetben elősegítette a rezisztencia kialakulását és egyre szélesebb körű elterjedését.
FSAI calls for urgent response to antimicrobial resistance
A scientific report published by the FSA highlights the serious impact posed by the potential transmission of AMR
in the food chain. Produced by the FSAI’s Scientific Committee, the report recommends a series of control strategies
along the food chain to reduce the risk of transmission of AMR, as part of an urgent cross-sectoral response across
all areas – veterinary, human, and environmental.
https://www.fsai.ie/news_centre/press_releases/AMR_report_03122015.htm

***
BfR kérdések és válaszok az adventi naptárak csokoládéiban és más élelmiszerekben megtalálható
ásványi olajjal kapcsolatban
A német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet (BfR) az adventi naptárakban található csokoládékban az ásványi olajok előfordulását vizsgálta. A vizsgálat alapjául az a kérdés szolgált, hogy a csokoládékban esetlegesen
8.
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előforduló ásványi olajok egészségügyi kockázatot jelenthetnek-e vagy sem. Ezek az anyagok nem lehetnek
jelen az élelmiszerekben, de a csomagoló anyagból kioldódhatnak. Ez főként az újrahasznosított kartonokra
jellemző, melyeket nyomtatott papírokból állítottak elő, és a nyomdafesték ásványi olaj tartalmú volt. Ennek
kapcsán a BfR összegyűjtötte a leggyakoribb kérdéseket és megválaszolta azokat.
FAQs on the mineral oils in the chocolates of advent calendars and other food
BfR has prepared questions and answers on the mineral oils in the chocolates of advent calendars and other food.
http://www.bfr.bund.de/de/fragen_und_antworten_zu_mineraloelbestandteilen_in_schokolade_aus_
adventskalendern_und_anderen_lebensmitteln-132213.html

***
BfR: Pirrolizidin alkaloid az élelmiszerekben
– Kihívás a mezőgazdaság és a fogyasztóvédelem számára
A különböző kutatások és ellenőrzési vizsgálatok során többféle élelmiszerben és takarmányban magas
pirrolizidin alkaloid tartalmat észleltek. Ezek az anyagok a növények természetes védekezésében vesznek részt,
azonban esetleges rákkeltő hatásaik miatt nem kívánatosak az élelmiszerekben és a takarmányokban sem. Ezen
háttérinformációk ismeretében rendezte meg a német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet (BfR) a 16. Fogyasztóvédelmi Fórumát. A rendezvény célja az volt, hogy a szakemberek megvitassák a pirrolizidin alkaloidok
csökkentésére szolgáló feladatokat és stratégiákat.
Pyrollizidine alkaloids in food: challages for agriculture and customer protecion
In various food and feed has been observed high pyrrolizidine alkaloid content during various research studies
and inspections. Pyrrolizidine alkaloids are the parts of the plants natural defense. These are not desirable in food
and feed, because they are possible carcinogenic. With this background information the BfR has organised his
Consumer Protection forum, which has focused on the pyrrolizidine alkaloid content reduction.
http://www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2015/37/pyrrolizidinalkaloide_in_lebensmitteln__eine_
herausforderung_fuer_landwirtschaft_und_verbraucherschutz-195901.html

***
BVL: A mézeskalácsok kevesebb akrilamidot tartalmaznak
Az elmúlt években a német Szövetségi Fogyasztóvédelmi és Élelmiszerbiztonsági Hivatal (BVL) által vizsgált
karácsonyi sütemények akrilamid tartalma csökkenő tendenciát mutat. A legkisebb mennyiségben a barna
mézeskalácsok tartalmaznak akrilamidot (medián 100 µg/kg) és a minták közel 30%-a kimutatási határérték
(LOD) alatti. A nagy akrilamid tartalommal rendelkező minták gyakran sütemény különlegességek voltak, de
ezek akrilamid tartalma is csökkent az elmúlt években. A csökkentésre irányuló tevékenységek már 2002 óta
nagy kihívásokat jelentenek.
9.
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Food in focus: The gingerbreads contain less acrylamide
In the recent years the acrylamide content of the Christmas cookies, which were analyzed by the BVL, were
decreasing. The brown gingerbread contains the lowest amount of acrylamide (median 100 µg/kg) and nearly the
30% of the samples contain that below the LOD. The highest amount of acrylamide are often in special cookies.
http://www.bvl.bund.de/DE/08_PresseInfothek/01_FuerJournalisten/01_Presse_und_Hintergrundinformationen/01_
Lebensmittel/2015/2015_11_27_PI_Lebkuchen.html;jsessionid=D2F107DAE3DD3DA937B6231B83FC8769.2_cid332

***
AGES: Minőségbiztosítás a takarmányok esetében
A takarmányok biztonságosságát jelenleg a mikotoxinok és a Salmonella jelenléte veszélyezteti a legnagyobb
mértékben. Nem csak az állatok egészségére jelentenek veszélyt, hanem közvetetten az emberekre is hatással
lehetnek. Az egészségügyi kockázat mellett komoly gazdasági károkat is okozhatnak a rossz minőségű takarmányok. A legfontosabb veszélyforrások általános leírását és semlegesítésükre tett megelőző tevékenységeket
foglalja össze az Ausztriai Egészség- és Táplálkozásbiztonsági Ügynökség (AGES) nemrégiben megjelent cikke.
AGES: Feed quality assurance
The feed safety is currently mainly threated by the presence of mycotoxins and Salmonella. These are direct threat
for animals and indirect for humans and they may cause serious economic loss.
http://www.ages.at/service/service-presse/pressemeldungen/qualitaetssicherung-bei-futtermitteln/

***
Az ANSES és a kínai IVDC közötti együttműködés fejlesztése
2015. november 18-án a francia élelmiszerbiztonsági hatóság (ANSES) állatgyógyászati készítmények hivatalának (ANMV) igazgatója Jean-Pierre Orand és Xuepeng Cai, a kínai Állatgyógyászati szerek Ellenőrzési Intézet
(IVDC) főigazgatója együttműködési megállapodást írtak alá, mely a 2010-ben megkezdett munka továbbfejlesztését szolgálja. A két testület közötti tudományos és műszaki együttműködés fő területei az állatgyógyászati
szerek kockázatértékelése és kezelése során: az állatgyógyászati szerek és vakcinák értékelése, az állatgyógyászati
készítmények minőségbiztosítása és az előállító ellenőrzése, a farmakovigilancia, az antimikrobiális rezisztencia.
Extension of the technical Memorandum of Understanding between ANSES and IVDC
ANMV, a part of ANSES, and IVDC signed an extension of the technical Memorandum of Understanding under
which they have been linked since 2010, thus reinforcing their cooperation. The principal aim is to provide expertise
in the areas of risk assessment and management for all activities related to veterinary medicinal drugs.
https://www.anses.fr/en/content/extension-technical-memorandum-understanding-between-anses-andchinese-institute-veterinary

***
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Cahiagín Elbegdordzs, Mongólia elnöke az ANSES-be látogatott
Cahiagín Elbegdordzs, Mongólia elnöke hivatalos látogatása során felkereste a francia élelmiszerbiztonsági
hatóság (ANSES) élelmiszerbiztonsági központi monitoring laboratóriumát is. Az ANSES 2010-ben döntött az
„IdentyPath” platform e helyen történő működtetése mellett, hogy sokoldalúan foglalkozzon a fertőző betegségek közegészségügyi kihívásaival. A platform által alkalmazott módszerek a minőségi és mennyiségi meghatározás és tipizálás során: a nagy teljesítményű szekvenálás, a nagy és közepes teljesítményű PCR módszerek, az
ételmérgezésért felelős patogén állati vagy növényi mikroorganizmusok molekuláris jellemzése. Ez a platform,
mint nemzetközileg jegyzett molekuláris genetikai vizsgálati intézet, háttérbázisként szolgál az ANSES laboratóriumainak. A mongol elnök eszmecserét folytatott a nemzeti növényellenőrzési laboratóriumban (LNCR) és
a francia országos szövetkezeti állattenyésztési és megtermékenyítési központban (ALLICE). A megbeszélések
hangsúlyos témái voltak egyes állatbetegségek (brucellózis, száj- és körömfájás) elleni védekezés, valamint a
genetikai alapok fejlesztése Mongóliában.
Tsakhiagiin Elbegdorj, the President of Mongolia, visits in ANSES
As part of his official visit to France, the President of Mongolia, Tsakhiagiin Elbegdorj, travelled to MaisonsAlfort to visit the Alfort National Veterinary School (ENVA) and ANSES. On this occasion, President Tsakhiagiin
Elbegdorj also held discussions with ENVA, the National Laboratory for Control of Breeder Stock (LNCR) and the
French National Union of Cooperatives for Animal Breeding and Insemination (ALLICE).
https://www.anses.fr/en/content/tsakhiagiin-elbegdorj-president-mongolia-visits-anses

***
Az alábbi linken részletes információk találhatóak az Európai
Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors veszély-jelző
rendszeréből
Link>>
Az alábbi linken az Európai Bizottság Egészségügyi és
Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságának élelmiszerlánc-biztonsággal
kapcsolatos legfrissebb hírei találhatók meg
Link>>

***
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A WHO európai régiójában több, mint 23 millióan betegednek meg évente
nem biztonságos élelmiszer miatt
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) új riportjáról a WHO/Europe honlapján is számot adnak. Bár az európai
régióban a legalacsonyabb az élelmiszer okozta megbetegedések becsült terhe, a riport szerint évente 23 millióan
betegednek és 5000-en halnak meg a régióban szennyezett élelmiszer fogyasztása miatt. A legtöbb eset a hasmenéses megbetegedésekhez köthető, melyből a leggyakoribb a 15 millió esetet kiváltó norovírus, amit az 5 millió
esetet okozó campylobacteriosis követ. A legtöbb halálesetet (évente 2000) a nem-tífuszos Salmonella okozza.
More than 23 million people in the WHO European Region fall ill from unsafe food every year
The new report of WHO is referenced on WHO/Europe website. Although the WHO European Region has the
lowest estimated burden of foodborne diseases globally, the report „Estimates of the Global Burden of Foodborne
Diseases” indicates that more than 23 million people in the Region fall ill from eating contaminated food annually,
resulting in 5000 deaths.
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/food-safety/news/news/2015/12/
more-than-23-million-people-in-the-who-european-region-fall-ill-from-unsafe-food-every-year

***

Az európai egészségügyi döntéshozók magasrangú ülése menekült és migráns egészség témában
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) magas szintű ülést szervezett Rómában, a menekült és migráns egészség témakörében. A résztvevők – egészségügyi miniszterek és a WHO európai régiójának valamint más WHO
régióknak magasrangú vezetői – arról tárgyaltak, hogy miként javíthatják az országok és partnerszervezetek az
egészségügyi ellátást és a menekültek lefedettségét. Egy közös megközelítésben és közös erőfeszítésekben való
megegyezést tűztek ki célul. A menekültek kb 5%-ának van szüksége orvosi segítségre baleseti sérülések, kihűlés, égési sérülések, szív-érrendszeri események, terhességgel és szüléssel kapcsolatos komplikációk, cukorbetegség és magas vérnyomás miatt. A fertőző betegségek megnőtt kockázata miatt az ülés egyik kulcstémája
a vakcinázás, melyre nemzetközi ajánlások vannak. Elsősorban a kanyaró, mumpsz, rózsahimlő és polio elleni
vakcina ajánlott.
European health decision-makers met for high-level discussion on refugee and migrant health
A WHO high-level meeting focused on refugee and migrant health, hosted by the Italian Government, was
organized in Rome. The attendees, including ministers of health and high-level representatives from the countries
of the WHO European Region and from other WHO regions, discussed how countries and partner organizations
can improve health care and coverage for refugees and migrants.
http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2015/11/european-health-decision-makersmeet-for-high-level-discussion-on-refugee-and-migrant-health

***
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FAO: Új kezdeményezés az élelmiszer hulladék és veszteség mérésére, és csökkentésére
Az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO), az International Food Policy Research Institute
(IFPRI) és a CGIAR kutatási program a politikákról, szervezetekről és piacokról (PIM) új kezdeményezésbe
fogtak a globális összefogás fokozására az élelmiszerhulladék mérése és csökkentése érdekében. A platform egy
információ-megosztó és koordinációs hálózat különböző érdekeltek bevonásával. A platform vezeti majd az
erőfeszítéseket az élelmiszer hulladék jobb mérése érdekében, növeli az élelmiszerhulladék csökkentési kapacitást, tapasztalat alapú támogatást nyújt, monitorozza a globális fejlesztéseket, kérésre tanácsadást és technikai segítséget ad a kormányzatoknak. A platform a már létező hasonló programokra épül és kiegészíti azokat.
Az IFPRI tanulmányai megállapították, hogy az infrastruktúra fejlesztése alapvető a betakarítást követő élelmiszerveszteségek csökkentéséhez. A veszteségek csökkentése azonban nem egy olcsó alternatívája az élelmezésbiztonság garantálásának, inkább igényel állami és magán beruházásokat és hosszú távon támogatja a termelés
növekedését.
New knowledge-sharing initiative to measure and reduce food loss and waste
The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), the International Food Policy Research
Institute (IFPRI) and the CGIAR research program on Policies, Institutions, and Markets (PIM) launched a new
initiative to enhance global cooperation on measuring and reducing food loss and waste.
http://www.fao.org/news/story/en/item/357085/icode/

***
Codex: Ömlesztett sajt szabvány munkaülés
A tejjel és tejtermékekkel foglalkozó Codex szakbizottság (CCMMP) ömlesztett sajttal foglalkozó fizikai munkacsoport ülése 2015. december 8-10 között került megrendezésre Montevideoban (Uruguay). A nyitott kérdések között szerepel még a szabvány hatálya és a termék leírása, továbbá a minimális sajttartalom, valamint a
megfelelő adalékanyagok listája is. A munka teljesítésének határideje 2016. június.
Draft standard for processed cheese meeting
The Codex Committee for Milk and Milk Products (CCMMP) physical working group on processed cheese was
meeting in Montevideo Uruguay on December 8-10.
http://www.codexalimentarius.org/roster/detail/en/c/357592/

***
FAO/WHO: Aktualizált irányelvek a növényvédő szerekkel kapcsolatos törvényhozáshoz és jelöléshez
Miután 30 év telt el azóta, hogy az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO) először megjelentette az International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides gyakorlati útmutatót, a FAO
felhívja a tagállamokat annak biztosítására, hogy a peszticid menedzsmentet szabályozó nemzeti rendszerük
naprakész legyen. Sokkal több információ van a peszticidek hosszútávú egészségi és környezeti hatásairól, új
13.
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nemzetközi egyezmények születtek és széleskörben elfogadott, hogy a helytelen peszticid menedzsment káros
kereskedelmi következményekkel járhat. A 80-as és 90-es években készült jogszabályok ellenőrzése szükséges
annak biztosítására, hogy az országok hatékonyan védelmezzék az embereket és a környezetet. A FAO és WHO
új útmutatókat tett közzé, melyek az új eredményeket és aggályokat is figyelembe veszik és referenciaként szolgálhatnak a tagállamoknak. A FAO abban is útmutatót ad majd a tagállami kormányoknak, hogy áttekintsék a
nemzeti szinten engedélyezett peszticidek listáját és azonosítsák a nagyon veszélyes anyagokat, amelyek különös figyelmet érdemelnek.
FAO/WHO release updated guidelines for countries on pesticide legislation and labelling
Some thirty years to the day after FAO first launched its International Code of Conduct on the Distribution and
Use of Pesticides, the UN food agency is calling on countries to make sure that national regulatory frameworks
governing the management of pesticides are kept up to date.
http://www.fao.org/news/story/en/item/345366/icode/

***

Nyers csíráztatott mogyoróvaj krémmel összefüggésbe hozott
Salmonella Paratyphi B variáns L(+) tartarát(+) megbetegedések az USA-ban
Az amerikai Betegségmegelőzési és –felügyeleti Központ (CDC) együttműködik több állam közegészségügyi
szervezetével és az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-ellenőrzési Hivatallal (FDA), hogy kivizsgálják a több
államra kiterjedő Salmonella Paratyphi B variáns L(+) tartarát(+) megbetegedéseket. 2015. december elejéig
kilenc államból tizenegy személy esetében jelentettek megbetegedést, kórházi ellátásra senki sem szorult, halálesetről nem adtak hírt. A rendelkezésre álló epidemiológiai adatok alapján a megbetegedések valószínűsíthető
forrása a JEM nyers csíráztatott mogyoróvaj krém.
Multistate outbreak of Salmonella Paratyphi B variant L(+) tartrate(+) infections
CDC is collaborating with public health officials in multiple states and the U.S. FDA to investigate a multistate
outbreak of Salmonella Paratyphi B variant L(+) tartrate(+) infections. Eleven infected people have been reported,
the epidemiologic evidence indicates that JEM Raw brand sprouted nut butter spreads are the likely source of this
outbreak.
http://www.cdc.gov/salmonella/paratyphi-b-12-15/index.html

***

Csirke salátával összefüggésbe hozott
STEC O157:H7 megbetegedések az USA-ban
Az amerikai Betegségmegelőzési és –felügyeleti Központ (CDC), az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának Élelmiszerbiztonsági és Ellenőrző Szolgálata (USDA FSIS) és a közegészségügyi hivatalok több
államra kiterjedő Shiga toxin-termelő Escherichia coli O157:H7 fertőzés okozta megbetegedések kivizsgálását
végzi. A járványban hét államból, 19 fő STEC O157:H7 törzsel történő fertőzését jelentették. A Montana Köz14.
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egészségügyi Laboratórium a Costco áruházból származó kockára vágott hagyma és zellerkeveréket vizsgált.
Ezt a terméket használták fel a Costco Rotisserie csirke saláta elkészítéséhez, amit a járványban megbetegedett
emberek fogyasztottak. Az előzetes vizsgálat eredményei E. coli O157:H7 jelenlétet mutattak.
Multistate outbreak of Shiga toxin-producing E. coli O157:H7 infections linked to chicken salad
CDC, FDA, USDA FSIS, and public health officials in several states are investigating an outbreak of Shiga
toxin-producing E. coli O157:H7. 19 people infected with the outbreak strain have been reported from 7 states.
The Montana Public Health Laboratory tested a sample of celery and onion diced blend collected from a Costco store.
http://www.cdc.gov/ecoli/2015/o157h7-11-15/index.html

***

CDC: A biztonságosabb élelmiszer életeket menthet
A több államba eljutott szennyezett élelmiszerek az emberek azonos baktériummal történő megbetegedését
okozzák. Ezek a több államra kiterjedő járványok súlyos megbetegedéseket okoznak, az összes bejelentett élelmiszer eredetű megbetegedés során történt halálesetek 56%-áért tehetők felelőssé. Azok az élelmiszerek, amelyek ezeket a megbetegedéseket okozzák, még azelőtt szennyeződnek, mielőtt az éttermekbe, vagy az otthoni
konyhákba kerülnek. Ezeknek a járványoknak a kivizsgálása gyakran mutat problémákat a farmon, mely a
feldolgozás vagy a forgalmazás során szennyezett élelmiszert eredményez. Ezen megbetegedések tanulsága segít biztonságosabbá tenni az élelmiszereket. A közegészségügy védelme érdekében a kormányzatnak minden
szinten és az élelmiszeriparnak együtt kell dolgoznia azért, hogy megállítsák az élelmiszer eredetű járványokat
– az amerikai Betegségmegelőzési és –felügyeleti Központ (CDC) szerint.
CDC: Safer food saves lives
Multistate outbreaks caused 56% of deaths in all reported foodborne outbreaks. Foods that cause multistate
outbreaks are contaminated before they reach a restaurant or home kitchen. Investigating these outbreaks often
reveals problems on the farm, in processing or in distribution that resulted in contaminated food. To protect the
public’s health, government at all levels and food industries need to work together to stop outbreaks – according
CDC.
http://www.cdc.gov/vitalsigns/foodsafety-2015/index.html

***
Az FDA megállapította, hogy az AquAdvantage lazac fogyasztása ugyanolyan biztonságos,
mint a nem genetikailag módosított lazacé
Részletes és alapos tudományos beszámoló után az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-ellenőrzési Hivatal
(FDA) arra a következtetésre jutott, hogy az AquAdvantage lazac fogyasztása ugyanolyan biztonságos és tápláló, mint a genetikailag nem manipulált lazacé. Az FDA tudósai alaposan értékelték a gyártó (AquaBounty
Technologies) által benyújtott részletes adatokat, illetve egyéb lektorált publikációkat, hogy felmérjék, vajon az
AquAdvantage lazac megfelel-e a törvény által támasztott biztonságossági és hatékonysági követelményeknek.
15.
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Az adatok azt mutatták, hogy a beépített gének a halak több generációján keresztül stabilak maradnak, ezért
a genetikailag módosított lazacból készült ételek biztonságosak az emberi és az állati fogyasztásra, továbbá a
géntechnológia biztonságos a halak számára is, és a lazac a szponzor állításainak megfelelően gyorsabban növekszik. Az FDA értékelte a környezeti hatásokat is, és arra a következtetésre jutott, hogy a kérelem jóváhagyása
nem okozna jelentősebb környezeti hatást az Egyesült Államok környezetére. Ennek oka, hogy a vállalkozás a
szárazföldi létesítményeiben több olyan elszigetelést segítő intézkedést vezetett be, aminek következtében rendkívül valószínűtlen, hogy a halak kiszökjenek, és a vadonban megtelepedjenek. Ezzel egy időben a fogyasztók
többsége azt is szeretné tudni, hogy vajon az élelmiszerük, vagy azok összetevője genetikailag módosított forrásokból származik-e. Bár jogszabály nem írja elő azt, hogy ezekből a genetikailag módosított lazacokból származó élelmiszer-összetevőket fel kelljen tüntetni a címkén, az FDA elismeri, hogy ez az információ sok fogyasztót
érdekel, ezért néhány élelmiszergyártó különbséget szeretne tenni ezen összetevők között. Az FDA kiadott két
útmutatót a címkézéssel kapcsolatban, melyhez 2016. január 25-ig bárki hozzászólhat a hivatal weboldalán.
FDA has determined that the AquAdvantage Salmon is as safe to eat as non-GE salmon
The FDA scientists rigorously evaluated extensive data submitted by the manufacturer, AquaBounty Technologies,
and other peer-reviewed data, to assess whether AquAdvantage salmon met the criteria for approval established
by law; namely, safety and effectiveness. The data demonstrated that the inserted genes remained stable over
several generations of fish, that food from the GE salmon is safe to eat by humans and animals, that the genetic
engineering is safe for the fish, and the salmon meets the sponsor’s claim about faster growth.
http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm472487.htm

***
Úttörő FDA jogszabályok a gazdaságokban megtermelt
valamint az importált élelmiszerekre vonatkozóan, az élelmiszerbiztonsági érdekében
Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-ellenőrzési Hivatal (FDA) fontos lépéseket tett az élelmiszer eredetű
megbetegedések megakadályozása érdekében az Élelmiszerbiztonsági Modernizációs Törvény (FSMA) véglegesítésével. Első lépésként létrehozzák a termékekre, gazdaságokra, importőrökre vonatkozó végrehajtható biztonsági követelményeket annak ellenőrzésére, hogy az importált élelmiszer megfeleljen az amerikai biztonsági
előírásoknak. A Hivatal kiadott egy a program létrehozásáról szóló szabályzatot az akkreditációt végző tanúsító
szervezetekre vonatkozóan, azoknak az ellenőröknek, akik a külföldi élelmiszeripari egységekben végeznek
élelmiszerbiztonsági ellenőrzéseket.
FDA food safety rules for produce farms and imported food for food safety system
The FDA took major steps to prevent foodborne illness by finalizing rules implementing the bipartisan FSMA
that establish enforceable safety standards for produce farms and make importers accountable for verifying that
imported food meets U.S. safety standards. The Agency also issued a rule establishing a program for the accreditation
of third-party certification bodies, also known as auditors, to conduct food safety audits of foreign food facilities.
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm472426.htm

***
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FDA: Oktatás Erőforrás Könyvtár
Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-ellenőrzési Hivatal (FDA) Élelmiszerbiztonsági és Alkalmazott Táplálkozástudományi Központ (CFSAN) által létrehozott Oktatás Erőforrás Könyvtár egy élelmiszerbiztonsággal,
táplálkozással (beleértve a címkézést és étrend-kiegészítőket) és kozmetikumokkal kapcsolatos témákból készített, nyomtatható oktatási anyagokból álló gyűjtemény. Ezeket az anyagokat pedagógusoknak, tanároknak,
dietetikusoknak, egészségügyi szakembereknek, valamint az általános fogyasztók oktatására szánják. Az anyagok rendelkezésre állnak letölthető PDF formátumban, illetve nagyobb mennyiségben is rendelhetők a CFSAN
által közzétett megrendelőlapon. A különböző témákhoz tartozó információk elérhetők az FDA oldalán.
Education Resource Library
FDA’s CFSAN Education Resource Library is a compilation of printable educational materials on topics related to
food safety, nutrition, and cosmetics. These materials are intended for educators, teachers, dietitians, and health
professionals as well as for general consumer education. Materials are available in PDF format for immediate
download and may also be ordered in larger quantities using the CFSAN Publication Order Form.
http://www.fda.gov/Food/ResourcesForYou/Consumers/ucm239035.htm

***
Élelmiszerbiztonsági mobil alkalmazását egészítette ki az FSIS az ünnepi időszakra való tekintettel
A karácsonyi és újévi ünnepek közeledtével a szokásosnál több, nagyobb mennyiségű élelmiszer fogyasztása
várható. Annak érdekében, hogy az ünnepi időszakban az egészséges táplálkozási szokásokat betartva vigyázzunk egészségünkre, az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának Élelmiszerbiztonsági és Ellenőrző
Szolgálata (USDA FSIS) a „FoodKeeper” nevű mobiltelefonos alkalmazását kiegészítette a karácsonyi és újévi
ünnepek időszakára vonatkozó élelmiszerbiztonsági ajánlásokkal. A fogyasztók ezzel tanácsokat kaphatnak az
élelmiszerek helyes tárolására, illetve azok elkészítésére vonatkozóan.
USDA: FoodKeeeper for winter holiday
Winter Holiday is coming with full of good cheer and plenty of food. To help keep the holiday season healthy, the
USDA FSIS is issuing holiday inspired food safety recommendations for Christmas, Hanukkah, Kwanzaa, New
Year’s Eve, Three Kings Day, or other festive gatherings.  
http://w w w.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/newsroom/news-releases-statements-transcripts/
news-release-archives-by-year/archive/2015/nr-120915-01

***
Új szabályozás az USA-ban a darált húsok alapanyagainak nyomonkövethetőségéért
Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának Élelmiszerbiztonsági és Ellenőrző Szolgálata (USDA
FSIS) új szabályzatot tett közzé, amellyel a darált hústermékekkel összefüggésbe hozható élelmiszer eredetű
megbetegedések forrásainak azonosítását, és a betegségek elterjedésének időben történő megakadályozását se17.
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gítenék a fogyasztói bizalom növelése mellett. Az FSIS az alapanyagok nyilvántartására kötelezi a darált marhahúst feldolgozókat és forgalmazókat, ezzel hozzájárulva az ellenőrző szervek hatékony munkájához. Az új
intézkedések és szabályzatok bevezetése elősegíti a darált húsok összetevőinek nyomonkövetését és kiegészíti a
2014 augusztusában megjelent nyomonkövetési rendszert, segítve a vizsgáló intézmények gyors és széleskörű
munkáját. Az új előírás szerint az FSIS a nyilvántartási szabályzat módosításával kötelezővé teszi minden hivatali
intézmény és kereskedő számára a következők nyilvántartását: beszállítók nyilvántartási száma; tételszámok és
előállítási dátumok; az összetevők megnevezése, beleértve a marhahús összetevőket és minden olyan anyagot,
amely az előállítás során az egyik gyártási tételből átkerült a másikba; a gyártási tételek előállításának dátuma és
ideje; a daráló berendezések és az élelmiszerrel érintkező felületek tisztításának és fertőtlenítésének ideje. Ezen
intézkedések egyaránt vonatkoznak azokra a nyers hústermékekre is, amelyek egyéni vásárlói igények alapján
lettek darálva. Az új szabályzattal szeretnék az élelmiszer eredetű megbetegedések terjedését megelőzni.
USDA finalizes rule to enhance consumer protection, ensure retailers can track sources of ground meats
USDA FSIS announced a new measure that will improve the agency’s ability to determine the source of foodborne
illnesses linked to ground beef, stopping foodborne illness outbreaks sooner when they occur.
http://w w w.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/newsroom/news-releases-statements-transcripts/
news-release-archives-by-year/archive/2015/nr-121415-01

***

Új FSIS útmutató a Salmonella és Campylobacter veszélyének csökkentésére baromfi feldolgozás során
Az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának Élelmiszerbiztonsági és Ellenőrző Szolgálata (USDA
FSIS) egy új útmutatót jelentetett meg, amely a baromfi feldolgozóknak nyújt segítséget a nyers élelmiszertermékekben előforduló Salmonella és Campylobacter ellenőrzésében, illetve az élelmiszer eredetű megbetegedések megelőzését szolgálja. Ez a frissített útmutató a negyedik kiadása az FSIS „nyers baromfikban előforduló
Salmonella és Campylobacter vizsgálatok megfelelőségi útmutatójának”. Célja a legjobb gyakorlati útmutatók
ajánlása a baromfi-feldolgozók számára a patogén mikrobák minimalizálása érdekében figyelembe véve a legújabb tudományos és gyakorlati szempontokat. Egészségügyi eljárásokra, feldolgozási irányokra, mikrobiológiai kezelésekre és más menedzsment gyakorlatokra tesz tudományos alapú javaslatokat az ipar számára. Az új
útmutató része az FSIS „Salmonella akciójának” és célja a hús és baromfi eredetű Salmonella megbetegedések
számának csökkentése.
FSIS releases updated guide to help poultry processors reduce Salmonella, Campylobacter hazards
The USDA FSIS has published revised guidelines to assist poultry processors in controlling Salmonella and Campylobacter
in raw food products and prevent cases of foodborne illness. This updated document is the fourth edition of the “FSIS
Compliance Guideline for Controlling Salmonella and Campylobacter in Raw Poultry” and is intended to offer poultry
companies best practices for minimizing pathogen levels and meeting FSIS’ food safety requirements.
http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/FSIS-Content/internet/main/newsroom/news-releases-statements-and-transcripts/
news-release-archives-by-year/archive/2015/nr-121115-01

***
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A csonttörések megelőzése érdekében az élelmiszerek D-vitaminnal és kalciummal való dúsításának
gazdasági értékelése Németországban
A Public Health Nutrition című tudományos folyóirat megjelenés alatt álló számában német kutatók azt vizsgálták, hogy az élelmiszerek egész népességre kiterjedő kalciummal és D vitaminnal történő dúsítása milyen gazdasági előnyökkel jár. A tanulmányban modellszámítást végeztek a kutatatók arra vonatkozóan, hogy milyen
költségekkel járna az élelmiszerek kalciummal és D vitaminnal történő dúsítása a teljes lakosságra számítva,
és mennyi pénzt tudnának megtakarítani az így megelőzött csonttörésekre fordított kiadásokban a 65 éves és
annál idősebb női lakosság esetén. Az élelmiszerek kalciummal és D vitaminnal történő dúsítása Németországban évi nettó 315 millió euró megtakarítást jelentene a 36 705 csonttörés megelőzése révén. A szerzők felhívják
a figyelmet, hogy az élelmiszerek kalcium és D vitamin dúsítási programot a német egészségügyi döntéshozóknak prioritásként kellene kezelniük, mivel jelentős megtakarítás potenciált jelent a német egészségügyi és
szociális ellátórendszerre.
Economic evaluation of vitamin D and calcium food fortification for fracture prevention in Germany
The implementation of a vitamin D and Ca food-fortification programme in Germany would lead to annual net
cost savings of €315 million and prevention of 36 705 fractures in the target population.The implementation of
a vitamin D and Ca food-fortification programme should be a high priority for German health policy makers
because it offers substantial cost-saving potential for the German health and social care systems.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26568196

***
Finn gyermekek és felnőttek étrendi nitrit bevitelének kockázatértékelése
A Food Additives & Contaminants megjelenés alatt álló számában finn kutatók becsülték a különböző korcsoportú kisgyermekek és 25-74 év közötti felnőttek pácolt húskészítményekből és csapvízből származó nitrit
bevitelét. Az élelmiszerek nitrit tartalmát műszerrel mérték, a számításaikhoz élelmiszerfogyasztási felmérés
adatait használták fel. Az élelmiszeradalékokból és csapvízből származó nitrit bevitel a becslés szerint több
mint minden tízedik 3-6 éves gyermek esetén meghaladja a megengedhető napi beviteli értéket (ADI). A nagy
beviteli szint nagy adag kolbász gyakori fogyasztásának volt köszönhető. A szerzők meghatározták a gyerekek
számára biztonságos kolbász és felvágott fogyasztási szintet.
Quantitative risk assessment on the dietary exposure of Finnish children and adults to nitrite
Nitrite intake from consumption of cured meat and tapwater was estimated for Finnish children of 1, 3 and 6 years
as well as Finnish adults of 25 to 74 years. Nitrite intake from additive sources and tapwater was assessed, and more
than every tenth child between the ages 3 and 6 was estimated to have nitrite intake exceeding the ADI of nitrite.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26609554
19.
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Kiemelt élelmiszerbiztonsági témájú hírek a magyar médiában/
Food Safety in focus in the Hungarian media
Kiemelt hírek a NÉBIH honlapján
Elindult a téli szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés
Téli szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést rendelt el december elsejétől Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár. Az akció célja, hogy a hatóság biztosítsa, az ünnepeket megelőző időszakban is biztonságos élelmiszerek kerüljenek az üzletek polcaira, s ezáltal otthonainkba – fogalmazott Zsigó Róbert.
A kiemelt ellenőrzés december végéig tart, s valamennyi, az ünnepekhez kötődő népszerű terméket – friss húst,
a hal és haltermékeket, a pácolt, füstölt nyers vagy főtt húskészítményeket, a virslit, az édesipari termékeket, a
szezonális zöldségeket és gyümölcsöket, valamint a borászati termékek közül a borokat és a pezsgőket – érinti.
A szezonális ellenőrzéseket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) koordinálásával a megyei
kormányhivatalokhoz tartozó szakemberek hajtják végre az ország teljes területén.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/elindult-a-teli-szezonalis-elelmiszerlanc-ellenorzes

***

NÉBIH-TÉT közös megállapodás
Együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) és a Táplálkozás,
Életmód és Testmozgás Platform Egyesület. A szervezetek közös célja a dietetikai és az élelmiszerbiztonsággal
kapcsolatos ismeretek terjesztése a lakosság körében, valamint a tudatos vásárlói attitűd kialakításának elősegítése, annak erősítése.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/nebih-es-tet-platform-egyuttmukodes

***

Amit az élelmiszerek jótékony célú, alkalmi kezeléséről, elkészítéséről, tárolásáról
és felszolgálásáról tudni érdemes
Élelmiszert forgalomba hozni, árusítani kizárólag élelmiszeripari vállalkozások jogosultak, amelyek kötelesek
az élelmiszerbiztonságról, élelmiszerhigiéniáról rendelkező jogszabályokat betartani. Ilyenek többek között a
nyomon követhetőség, a hűtés, az összetételi és allergén információk közlése. Ugyanakkor az élelmiszer-vállalkozásokra vonatkozó közösségi és hazai higiéniai jogszabályok maradéktalan betartása nem várható el a települési, iskolai, templomi, közösségi, alkalmi és jótékonysági rendezvényeken, ahol az élelmiszereket önkéntesek,
magánszemélyek kezelik. Ezeken a rendezvényeken is elengedhetetlen azonban az alapvető élelmiszer-biztonsági szabályok szem előtt tartása, a megfelelő körültekintés és gondosság, amelyre a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (NÉBIH) honlapján hívja fel az alkalmi, nem vállalkozási keretekben zajló rendezvények
szervezőinek figyelmét.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/amit-az-elelmiszerek-jotekony-celu-alkalmi-kezeleserolelkesziteserol-tarolasarol-es-felszolgalasarol-tudni-erdemes

***
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Egy szabolcsi zöldség-gyümölcs nagykereskedőre csaptak le a hatóságok
Egy szabolcsi piaci ellenőrzés során a hatóságok kiderítették, hogy az egyik legnagyobb zöldség-gyümölcs
nagykereskedő a november közepi razzia napján nem települt ki a nagybani piacra, hanem saját telephelyén
értékesített már a kora hajnali óráktól. A telephelyre érkező hatóságok azonban több tonna igazolatlan eredetű
árut, több milliós pénzkészlet-eltérést és az EKÁER szám hiányát tárták fel, ahol a kiérkezéskor a mintegy 300
négyzetméteres raktárban éppen kiskereskedők kiszolgálása történt. Az árukészlet ellenőrzésekor mind minőségi, mind jelölési problémákat találtak a NÉBIH munkatársai. Az akcióban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
a Szabolcs-Szatmár–Bereg megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztálya,
valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Kiemelt Ügyek Igazgatósága (NÉBIH KÜI) vett részt.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/hatosagi-zartores-szabolcsban

***
3,5 tonna lefoglalt termék egy budapesti húsnagykereskedésben
Egy budapesti húsnagykereskedést ellenőrzött november végén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Kiemelt Ügyek Igazgatósága (NÉBIH KÜI). Az egységben a kereskedelmi tevékenység mellett húsdarabolást,
csontozást is végeztek. Az egység takarítatlan, a termékek jelentős része jelöletlen volt. A daraboló helyiségben
a kézmosáshoz nem állt rendelkezésre meleg víz, nem működött az eszközfertőtlenítő, penészfoltos volt a hústőke, a csontgyűjtő ládában pedig légylárvák nyüzsögtek. A rossz higiéniai állapotok miatt az egység tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztették a szakemberek. Az eljárás során több mint 3,5 tonna terméket kellett
megsemmisíteni. A tulajdonos mintegy egy millió forintos bírságra számíthat. Az ellenőrzés óta az üzletben a
higiéniai hibákat kijavították, így tevékenységüket folytathatják.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/3-5-tonna-lefoglalt-termek-egy-budapesti-husnagykereskedesben

***
A NÉBIH folyamatosan ellenőrzi
a nem engedélyezett növényvédő szerek forgalmazását és felhasználását
A növényvédő szerek használata nagy körültekintést igényel. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(NÉBIH) felhívja az őstermelők, termelők figyelmét, hogy növényvédő szert kizárólag megbízható forrásból
vásároljanak, felhasználásuk során fokozottan figyeljenek az előírások betartására, valamint lehetőség szerint
éljenek az önellenőrzés lehetőségével. A NÉBIH a jövőben is fokozottan ellenőrzi az importált és a hazai termesztésű növények és növényi termékek vizsgálatakor a nem engedélyezett szerek jelenlétét, illetve a megengedett szerek általi szermaradékok mennyiség is. A NÉBIH Kiemelt Ügyek Igazgatósága 2014-ben 63 ilyen irányú
ellenőrzést végzett és mintegy 400 tonna növényvédő szer forgalmi korlátozását rendelte el.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/a-nebih-folyamatosan-ellenorzi-a-nem-engedelyezett-novenyvedoszerek-forgalmazasat-es-felhasznalasat

***
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A magyar agrártárca Brüsszelben is kiállt a magyar méztermelőkért
Magyarország kezdeményezte az Európai Unióba importált mézek szigorúbb ellenőrzését és származásuk pontosabb megjelölését a Mezőgazdasági és Halászati Tanács 2015. december 15-i ülésén, Brüsszelben. A kezdeményezéshez a Visegrádi Négyek hagyományosan jó együttműködésének jegyében csatlakozott Csehország,
Lengyelország és Szlovákia is, emellett több más európai tagállam támogatta a célkitűzéseket. A magyar delegációt vezető Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár határozottan kiállt a hazai méztermelők érdekeiért. Az alacsony minőségű, gyakran hamisított import termékek hatékonyabb kiszűrésére az
Európai Bizottság fokozott szerepvállalását kérte. A magyar kezdeményezés a komoly hagyományokra visszatekintő magyarországi méztermelés védelme érdekében uniós szinten szigorúbb eredet- és származásjelölési
előírásokat sürgetett.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/a-magyar-agrartarca-brusszelben-is-kiallt-a-magyar-meztermelokert

***

Betonkeverőben készült a gyros egy illegális üzemben
Egy pest megyei húsnagykereskedést ellenőrzött december elején a NAV Pest Megyei Adóigazgatóságának
megkeresésére a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Kiemelt Ügyek Igazgatósága (KÜI).
A húsnagykereskedés ellenőrzése során a szakemberek jelöletlen és nem nyomonkövethető termékeket találtak, emellett megállapították, hogy az üzemben a bontási, darabolási tevékenységről nem vezettek dokumentációt. A jelöletlen baromfi termékek Lengyelországból érkeztek EKAER szám nélkül, míg a lefoglalt marhahús
termékeknek a nyomonkövetése nem volt megfelelő. A nagykereskedés mögötti épületben egy engedély nélkül
működő gyros előállító üzemet is felfedeztek az ellenőrök. Az ott dolgozók az ellenőrzés megkezdésekor elmenekültek a helyszínről. Az üzemben rossz higiéniai körülmények között, betonkeverőben készült nagy mennyiségben a gyros. A fellelt dokumentumok alapján számos fővárosi gyrososhoz szállítottak az üzemből. A NÉBIH
KÜI valamennyi helyiséget hatósági zár alá helyezett és elrendelte az ott fellelt 22 tonna baromfi, pulyka, marha-hús, joghurt és fűszerek megsemmisítését.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/betonkeveroben-keszult-a-gyros-az-illegalis-uzemben

***

Együttműködési megállapodást kötött a Kaposvári Egyetem és a NÉBIH
Hosszú távú együttműködési megállapodást kötött december elején a Kaposvári Egyetem (KE) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH). A szervezetek a jövőben az oktatás-képzés, a tudományos kutatás és a
tudományos ismeretterjesztés területein tervezik közös programok indítását, rendezvények szervezését. Az együttműködés célja továbbá a NÉBIH tevékenysége és kutatásai révén rendelkezésre álló adat- és információállomány
hatékony bekapcsolása az egyetemen zajló tudományos kutatásokba, képzésekbe, valamint a tananyagfejlesztésbe.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-a-kaposvari-egyetem-es-a-nebih

***
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Kakaós és csokis gabonagolyókat tesztelt a NÉBIH
21 kakaós- és csokoládés gabonagolyót ellenőrzött legutóbbi Szupermenta terméktesztjén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH). A termékcsoport népszerű reggeli a gyerekek körében, ezért a hatóság
szakemberei nem csak a biztonsági paramétereket, hanem – sok más mellett – a tápanyagok és édesítőszerek
mennyiségét is vizsgálták. A vizsgált 21 termék közül egy esetben találtak élelmiszerbiztonsági hibát a szakemberek. Egy kakaós masszával bevont gabonagolyó termékben a transz-zsírsav tartalom több mint 38%-kal volt
magasabb a maximálisan megengedettnél. Egyes termékek a termékcsoporthoz szintén nem használható adalékanyagot is tartalmaztak, valamint több termék jelöléséről hiányoztak a tápanyag-összetételre- és egészségre
vonatkozó állítások feltüntetését kiegészítő információk. A vizsgált 21 termékből 19-nél indult hatósági eljárás.
A kedveltségi teszten – az azonnali termékvisszahívás miatt – végül 20 gabonagolyót kóstoltak a tesztelők, akik
az illatot, az ízt, az állományt és a ropogósságot is pontozták. További információk és a részletes vizsgálati eredmények elérhetők a NÉBIH Szupermenta termékteszt blogján.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/kakaos-es-csokis-gabonagolyokat-tesztelt-a-nebih

***
Hatvani menzákra szánt gyanús húst foglaltak le
Több mint 100 kilogramm bizonytalan eredetű élelmiszert semmisített meg a közelmúltban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) egy hatvani közétkeztető főzőkonyháján – írta a magyaridők.hu. A lap
kérésére a NÉBIH megerősítette a hírt, és közölte: a hatóság valóban tartott ellenőrzést egy hatvani főzőkonyhán, ahol a vizsgálat folyamán a konyhán 120 kilogramm jelöletlen, nem nyomon követhető termékeket – elsősorban fagyasztott húst – találtak a szakemberek. A lefoglalt tételeket a hatóság azonnal megsemmisíttette, a
NÉBIH szerint ezekből végül nem főztek – olvasható a portál oldalán.
http://magyaridok.hu/belfold/hatvani-menzakra-szant-gyanus-hust-foglaltak-le-220021/

***
Peroxiecetsav ellen a Magyar Természetvédők Szövetsége
Az Európai Bizottság decemberben indítja el a baromfihúsok antibakteriális vegyi anyagokkal történő átmosásos fertőtlenítésének engedélyezési folyamatát. A Magyar Természetvédők Szövetsége szerint a vegyi anyagokkal átmosott húsok piacra engedése aláássa az élelmiszerbiztonságot, ezért kérik a magyar kormányt, hogy
utasítsa el az erre irányuló javaslatot, írja az MTI. A módszer európai engedélyezését az uniós tagállamok
december 15-én vitatták meg. A Magyar Természetvédők Szövetsége ezért levélben fordult Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszterhez: arra kérték, Magyarország utasítsa el perecetsavval (peroxiecetsavval) átmosott
baromfihúsok európai engedélyezésére vonatkozó javaslatot. Az MTSZ szerint az eljárás nem csak a fogyasztókra lenne káros, mivel elfedné a hiányos higiéniai gyakorlatot, veszélyeztetné a baromfiüzemekben dolgozók
egészségét, és még nagyobb szennyezéshez vezetne.
http://index.hu/gazdasag/2015/12/10/europaba_johet_a_vegyszerrel_atmosott_csirke/

***
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Kiemelt élelmiszerbiztonsági témájú hírek a külföldi médiában /
Food Safety in focus in the international media
Becslések az élelmiszer eredetű megbetegedések globális terhéről
Megjelent az Egészségügyi Világszervezet (WHO) „Becslések az élelmiszer eredetű megbetegedések globális terhéről” című jelentése, amely a szennyezett élelmiszerek egészségre és jóllétre gyakorolt hatásáról szól.
A riportban többek között arról olvashatni, hogy globálisan évente több mint 600 millió ember betegedik meg
szennyezett élelmiszerek fogyasztása által, amelyből 420 ezer ember (125 ezer öt éven aluli gyerekkel) életét is
veszti. „Ez idáig az élelmiszer eredetű megbetegedésekre vonatkozó becslések homályosak és pontatlanok voltak. A mostani jelentés azonban pontosabb adatokat szolgáltat” – mondta Dr. Margaret Chan, a WHO főigazgatója. A megjelent becslések egy évtizedes munka eredményei, amely munkában száz nemzetközi szakértő
vett részt a világ minden tájáról.
http://feedstuffs.com/story-issues-first-ever-global-estimates-foodborne-disease-45-134814

***

Koffein tartalmú mogyoróvaj miatt aggódik az FDA
A STEEM egy koffein tartalmú mogyoróvaj, amelyet üzletekben és online is értékesítenek az Egyesült Államokban. A készítői elmondása alapján nem tartalmaz mesterséges édesítőszert, természetes mogyoróvajból készül,
és annyi koffeint tartalmaz, mint két csésze kávé. A címke alapján „természetes” mogyoróvajból (mogyoró és
só), bio agavé nektárból, mogyoróolajból és természetes koffeinből (zöld kávé extraktumból) áll. Egy üveg 1200
mg koffeint tartalmaz, azaz 150 mg-ot adagonként. Az amerikai Élelmiszer és Gyógyszer-ellenőrzési Hivatal
(FDA) december közepén levelet írt a gyártónak további információkat kérve a mogyoróvajban lévő koffein
felhasználásáról. A hivatalnak ugyanis aggályai vannak, hogy egy olyan, gyermekek körében kedvelt termék
van a piacon, amely hozzáadott koffeint tartalmaz.
http://www.foodsafetynews.com/2015/12/fda-wants-more-safety-information-about-caffeinated-peanut-butter/#.VnQMC9Lxyko

***

Növekvő a Campylobacter és a Listeria okozta megbetegedések száma az EU-ban
A humán liszteriózis és campylobakteriózis esetek száma ismételten növekedett 2014-ben Európában, követve a 2008 óta tartó növekvő trendet – jelentette az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA). Azt is kijelentve, hogy a szalmonellózisos esetek száma 2008 óta kis mértékben, de ugyancsak növekedtek. Ezek a főbb
megállapításai annak az éves jelentésnek, amelyet az EFSA és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi
Központ (ECDC) állított össze az Európai Unió területén lévő zoonózisok és élelmiszer eredetű járványok előfordulásával kapcsolatban.
http://www.foodsafetynews.com/2015/12/efsa-report-campylobacter-and-listeria-cases-rise-again-in-the-eu/

***

Fogyasztásra szánt klónozott marhák gyártására készül Kína
Kína a következő évben 100 ezer étkezési célú szarvasmarha embrió előállítására készül a világ legnagyobb
klónozó üzemében. A CBS News beszámolója alapján a központ a kínai Boyalife és a dél koreai Sooam Biotech
cégeké lesz. A későbbiekben évi egymillió szarvasmarha embrió létrehozásával kívánják Kína egyre növekvő
24.
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marhahús-igényét kielégíteni. „A Sinica, a Pekingi Egyetem Molekuláris Orvostudományi Intézete, a Tianjin
Nemzetközi Biogyógyászati Akadémia, és a Dél-Koreai Köztársaság Sooam Biotechnológiai Kutatási Alapítványa közösen fogja felépíteni a centrumot” – írja a Boyalife egyik sajtóközleményében. A létesítményről szóló
hírek éles reakciókat váltottak ki az emberek körében, akik közül többen komoly fenntartásukat fejezték ki a
klónozott állatok fogyasztásával kapcsolatban a közösségi média oldalain. Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-ellenőrzési Hatóság (FDA) 2008-ban biztonságossá nyilvánította a klónozott állatokból készült húsok fogyasztását. A CBS szerint az Európai Parlament az idén tiltotta meg a haszonállatok klónozását.
http://www.counselheal.com/articles/16643/20151202/worlds-largest-animal-cloning-center-start-operations-china.htm

***

Nőtt az állatgyógyászati antibiotikumok eladása 2009 óta az USA-ban
A legújabb szövetségi adatok alapján nőtt az orvosilag fontos antibiotikumok felhasználása az élelmiszertermelő állatok esetében az Amerikai Egyesült Államokban. Három százalékkal 2014-ben, és 23 százalékkal
2009 és 2014 között az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-ellenőrzési Hivatal (FDA) állatgyógyászati termékekre vonatkozó jelentése alapján. Az eladási adatok azt mutatják, hogy legnagyobb mennyiségben (70%)
tetraciklin készítmények fogytak, de előfordultak penicillinek, makrolidok, szulfanamidok, aminoglikozidok,
linkozamidok, cefalosporinok is.
http://www.foodsafetynews.com/2015/12/antibiotics-sales-to-farms-up-23-percent-since-2009/#.VmvbFissAoM

***

A friss termékek felelősek a legtöbb élelmiszer eredetű megbetegedésért az USA-ban
Egy újabb jelentés szerint, amelyet az amerikai Közhasznú Tudományos Központ (CSPI) állított össze, a friss
termékek a felelősek a legtöbb élelmiszer eredetű megbetegedésért az Egyesült Államokban. A jelentésben,
amely a 2013 és 2014-ben előfordult járványokat foglalja össze, a fogyasztói érdekképviseleti csoport megállapította, hogy az olyan friss áruk, mint a koriander, uborka, sárgadinnye és paprika 629 járványt és közel 20 ezer
megbetegedést okoztak ezen időszakok alatt. Ezzel nem azt akarják sugallni, hogy tartani kell a zöldségek és
gyümölcsök fogyasztásától; az egyik társszerző ki is emelte: „kétszer akkora az esélye, hogy csirke fogyasztása
által betegszik meg az ember, mint zöldségtől”.
http://www.foodsafetynews.com/2015/12/report-fresh-produce-responsible-for-most-foodborne-illness-outbreaks/#.VmvcgSssAoM

***

QR kód alapú élelmiszer nyomonkövethetőségi eszközt fejlesztettek Új-Zélandon
Gyors Válasz (QR) kód segítheti a nyomonkövetési rendszer fejlődését Új-Zélandon, így az okostelefonnal
rendelkező fogyasztók könnyen hozzáférhetnek az adott termék forrásával és állapotával kapcsolatos információkhoz, legyen az egy tejtermék, de akár egy autó vagy bármilyen más áru. Az IDlocate egy viszonylag új
eszköz, amelyet egy auckland-i székhelyű vállalat fejlesztett ki. A cég elmondása alapján a kapott információk
élelmiszercsalásokra, termék-visszahívásokra vagy egyéb más problémákra figyelmeztethetik a fogyasztókat.
http://www.foodsafetynews.com/2015/11/food-traceability-tool-developed-in-new-zealand-uses-qr-codes/#.Vk2mlissAoM

***
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Jogszabályok / Legislations
Európai Uniós új jogszabályok / EU legislations
Az EGT Vegyes Bizottság 254/2014 határozata (2014. december 12.) az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról [2015/2121]
Az EGT Vegyes Bizottság 255/2014 határozata (2014. december 12.) az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) módosításáról [2015/2122]
Az EGT Vegyes Bizottság 256/2014 határozata (2014. december 12.) az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2015/2123]
Az EGT Vegyes Bizottság 257/2014 határozata (2014. december 12.) az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodás I. mellékletének (Állat- és növény-egészségügyi kérdések) és II. mellékletének (Műszaki előírások, szabványok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról [2015/2124]
A Bizottság (EU) 2015/2304 végrehajtási rendelete (2015. december 10.) a Talaromyces versatilis sp. nov. IMI
CC 378536 és a Talaromyces versatilis sp. nov. DSM 26702 által termelt endo-1,4-béta-xilanáz és endo-1,3(4)béta-glükanáz készítmény hízó- és tenyészpulykák takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről (az engedély jogosultja az Adisseo France S.A.S.)
A Bizottság (EU) 2015/2305 végrehajtási rendelete (2015. december 10.) a Trichoderma citrinoviride Bisset
(IM SD142) által termelt endo-1,4-béta-glukanázt (EC 3.2.1.4) tartalmazó készítmény brojlercsirkék, kisebb hízóbaromfifajok és elválasztott malacok takarmány-adalékanyagaként történő felhasználásának engedélyezéséről, valamint a 2148/2004/EK és az 1520/2007/EK rendelet módosításáról (az engedély jogosultja a
Huvepharma NV)
A Bizottság (EU) 2015/2306 végrehajtási rendelete (2015. december 10.) az L-cisztein-hidroklorid-monohidrát
kutyák és macskák takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről
A Bizottság (EU) 2015/2307 végrehajtási rendelete (2015. december 10.) a menadion-nátrium-biszulfit és a
menadion-nikotinamid-biszulfit valamennyi állatfaj takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről
A Bizottság (EU) 2015/2294 rendelete (2015. december 9.) az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a takarmány-adalékanyagok új funkcionális csoportjának létrehozása tekintetében történő
módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/2295 végrehajtási rendelete (2015. december 9.) a 2074/2005/EK rendeletnek az engedélyezett élelmiszer-ipari létesítmények jegyzékei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/2301 végrehajtási határozata (2015. december 8.) a 93/195/EGK határozatnak a lóverseny, lovassportrendezvények vagy kulturális események céljára szánt törzskönyvezett lovak Mexikóba és az
Amerikai Egyesült Államokba történő ideiglenes kivitele utáni újrabehozatalára vonatkozó állat-egészségügyi
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feltételek és szükséges állatorvosi bizonyítványok tekintetében, valamint a 2004/211/EK határozat I. mellékletének az élő lófélék, továbbá a lófélék spermájának, petesejtjeinek és embrióinak az Unióba történő behozatalára feljogosított harmadik országok és azok részei jegyzékében a Mexikóra vonatkozó bejegyzés tekintetében
történő módosításáról (az értesítés a C(2015) 8556. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/2285 rendelete (2015. december 8.) az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek
hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló 854/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az élő kagylókra, a tüskésbőrűekre, a zsákállatokra
és a tengeri csigákra vonatkozó egyes előírásai, valamint az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló
2073/2005/EK rendelet I. melléklete tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/2314 rendelete (2015. december 7.) egy nem a betegségek kockázatának csökkentését,
illetve a gyermekek fejlődését és egészségét érintő, élelmiszerekkel kapcsolatos, egészségre vonatkozó állítás
engedélyezéséről és a 432/2012/EU rendelet módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/2278 végrehajtási határozata (2015. december 4.) a 2004/558/EK határozat I. és II. mellékletének a németországi Bréma, Hessen és Alsó-Szászország szövetségi tartományoknak a szarvasmarhák
fertőző rhinotracheitisétől mentes státusa tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2015) 8462.
számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/2279 végrehajtási határozata (2015. december 4.) a géntechnológiával módosított NK603
× T25 kukoricát (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek
forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (az
értesítés a C(2015) 8581. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/2281 végrehajtási határozata (2015. december 4.) a géntechnológiával módosított MON
87427 (MON-87427-7) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről (az értesítés a C(2015)
8587. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/2258 végrehajtási rendelete (2015. december 4.) a 798/2008/EK rendeletnek az egyetlen
szállítmányt képező, 20 egyednél kevesebbet tartalmazó – a laposmellű futómadártól, annak keltetőtojásától és
naposcsibéjétől eltérő – baromfiszállítmányok behozatala és átszállítása tekintetében történő módosításáról (
1)
A Bizottság (EU) 2015/2260 végrehajtási határozata (2015. december 3.) a Bangladesből importált, emberi
fogyasztásra szánt rákfélékre vonatkozó szükségintézkedésekről szóló 2008/630/EK határozat hatályon kívül
helyezéséről (az értesítés a C(2015) 8472. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/2239 végrehajtási határozata (2015. december 2.) a Franciaországban előforduló, a H5N1
és H5N2 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védintézkedésekről (az
értesítés a C(2015) 8755. számú dokumentummal történt)
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A Bizottság (EU) 2015/2217 végrehajtási határozata (2015. november 27.) a ragadós száj- és körömfájás vírusának Líbiából és Marokkóból az Unióba való behozatala elleni megelőző intézkedésekről (az értesítés a C(2015)
8223. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/2198 végrehajtási rendelete (2015. november 27.) a reszkalúra hatóanyagnak a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jóváhagyásáról, továbbá az 540/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletének módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2203 irányelve (2015. november 25.) az emberi fogyasztásra szánt
kazeinekre és kazeinátokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 83/417/EGK tanácsi irányelv
hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság (EU) 2015/2229 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. szeptember 29.) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének
módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2283 rendelete (2015. november 25.) az új élelmiszerekről, az
1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 258/97/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet és az 1852/2001/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2284 rendelete (2015. november 25.) az olajok (étolajok) és zsírok
(étkezési zsírok), erukasav-tartalma legmagasabb szintjének rögzítéséről szóló 76/621/EGK tanácsi irányelv
és a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
Helyesbítés a 798/2008/EK rendeletnek a harmadik országok jegyzékében az Ukrajnára és Izraelre vonatkozó
bejegyzés, a tojótyúkokra vonatkozó ukrán szalmonella-ellenőrzési program jóváhagyása, a Newcastle-betegségre vonatkozó állat-egészségügyi bizonyítvány kiállításával kapcsolatos követelmények, valamint a tojástermékekre vonatkozó feldolgozási követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. április 4-i
(EU) 2015/608 bizottsági végrehajtási rendelethez (HL L 101., 2015.4.18.)
Helyesbítés a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének a baromfi és baromfitermékek Unióba történő behozatala
vagy Unión keresztül történő átszállítása céljából engedélyezett harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékében a Kanadára és az Amerikai Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzés tekintetében az
erősen patogén vírustörzsek okozta madárinfluenza ezen országokban való megjelenése nyomán szükségessé
vált módosításáról szóló, 2015. október 20-i (EU) 2015/1884 bizottsági végrehajtási rendelethez (HL L 276.,
2015.10.21.)
Helyesbítés a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található abamektin, dezmedifam, diklórprop-P, haloxifop-P, orizalin és fenmedifam
maradékanyag-határértékeinek tekintetében történő módosításáról szóló, 2015. november 18-i (EU) 2015/2075
bizottsági rendelethez (HL L 302., 2015.11.19.)
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Helyesbítés az élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel és állatjóléttel, valamint a növényegészségüggyel és a
növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról, a
98/56/EK, a 2000/29/EK és a 2008/90/EK tanácsi irányelv, a 178/2002/EK, a 882/2004/EK és a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és az 1107/2009/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 66/399/EGK, a 76/894/EGK és a 2009/470/
EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 652/2014/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelethez (HL L 189., 2014.6.27.)
Magyar jogszabályok / Hungarian legislations
2015. évi CLXXXIII. törvény a vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes
törvények módosításáról. Megjelent: MK 2015/182. (XI. 26.). Hatályos: 2016. 01. 01., 2016. 07. 01., 2017. 01.
01., 2017. 03. 01.
2015. évi CLXXXII. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról. Megjelent: MK 2015/182. (XI. 26.). Hatályos: 2015. 12. 27.
80/2015. (XII. 4.) FM rendelet a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet, valamint a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról. Megjelent: MK 2015/189. (XII. 4.). Hatályos:
2015.12.05.
2015. évi CCIX. törvény a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII.
törvény módosításárólMegjelent: MK 2015/195. (XII. 12.). Hatályos: 2015.12.27

***
Kér jü k, aj án lj a hírle velün ket kol légáina k, ismerős einek, b arát aina k. Az új felirat kozás okat a
hirle vel-ek i-felirat kozas (ku kac) le v list01 (p ont) nebi h (p ont) gov (p ont) hu
e-mai l címre vár ju k.
Amen ny ib en a további a kb an nem szeret né meg kapni hírle velün ket, kér jü k, hog y a követ ke ző e-mai l címen
j ele zze azt:
hirle vel-ek i-leirat kozas (ku kac) le v list01(p ont)nebi h(p ont)gov(p ont)hu .
Amenny ib en a hírle velün k kel kap cs ol atos an észre vétele, j avasl at a van, kér jü k, azt az
ek i (ku kac) nebi h (p ont) gov (p ont) hu e-mai l címen j ele zze.
A hírle vél szab adon ter j eszt hető, fel haszná l ható, k ivé ve az üzlet i célú fel haszná l ást, vá ltozat l an for máb an
továbbkü ld hető a for rás megj elölés é vel.
If you w ish to b e subs cr ib e d to our ne wsletter, ple as e s end us an e-mai l to hirle vel-ek i-felirat kozas (at)
le v list01 (dot) nebi h (dot) gov (dot) hu. To conf ir m t hat you want to b e adde d to t his mai ling list, simply
reply to t hat mess age, ke eping t he subj e c t. If you do not w ish to b e subs cr ib e d to t his list, ple as e s end us
an e-mai l to hirle vel-ek i-leirat kozas (at) le v list01 (dot) nebi h (dot) gov (dot) hu .
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