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Hazai aktualitások / Hungarian news
Hazai aktualitások / Hungarian news
WHO Egészség Világnap – Élelmiszerbiztonság
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) és a Földművelésügyi Minisztérium (FM) Élelmiszerlánc-felügyeletért Felelős Államtitkársága „WHO
Egészség Világnap Élelmiszerbiztonság” címmel konferenciát szervez 2015. április 7-én, a Földművelésügyi Minisztérium épületében. A Világnap jó alkalom lesz arra, hogy
felhívják a különböző kormányzati szektorokban tevékenykedők, a gyártók, kereskedők és egészségügyi szakemberek,
valamint fogyasztók igyelmét az élelmiszerbiztonság jelentőségére, és arra, miként járulhatnak hozzá az elfogyasztott
élelmiszer biztonságosságába vetett bizalom kialakításához. A konferencián való részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni 2015. április 3-ig
lehet a NÉBIH weblapján, ahonnan a részletes program is letölthető.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/who-egeszseg-vilagnap-elelmiszerbiztonsag

***
Megjelent az Konyhasziget magazin 2015. évi 2. száma

Tartalomból:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tippek húsvéti vásárláshoz
Miről árulkodnak a tojáson lévő jelölések?
Citrus gyümölcsök tárolása, ehető-e a narancshéj
Élelmiszerbiztonsági jótanácsok a nyers tej vásárlóknak
Interjú Bíró Lajos séfel
Tudnivalók a Szupermenta blogról
Húsvéti egytálételek
Kerti kisokos
Radar, a Hivatal örökbefogadott vakvezető kutyája

http://eteltcsakokosan.hu/magazin/

***
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Hazai aktualitások / Hungarian news
Együttműködés az élelmiszerhamisítás ellen
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH)
együttműködési megállapodást kötött az élelmiszerhamisítás elleni küzdelemben való összehangolt fellépés
érdekében. A NÉBIH és az SZTNH az élelmiszerlánc-biztonság és az élelmezésbiztonság, vagyis a megfelelő
minőségű és biztonságos élelmiszerrel való ellátás érdekében meghatározó feladatuknak tekintik a felelősségi körükben előforduló illegális tevékenységek mind hatékonyabb visszaszorítását. Dr. Oravecz Márton,
a NÉBIH elnöke a megállapodás kapcsán úgy fogalmazott: „az együttműködés, a szemléletformáláson túl,
hozzájárul a 2013-ban kidolgozott Élelmiszerláncbiztonsági Stratégiában meghatározott célkitűzések
megvalósításához is. Különösen a feketegazdaság elleni küzdelemben, valamint a magyar élelmiszerláncbiztonság védelme és javítása érdekében tett lépéseket
segítheti majd.”

http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/egyuttmukodes-az-elelmiszerhamisitas-ellen

***
Megkezdődött a tavaszi élelmiszer-ellenőrzés
A hagyományoknak megfelelően idén is elrendelte a tavaszi
élelmiszerlánc-ellenőrzést Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár, a tavaszi idényhez és a húsvéti ünnepekhez kapcsolódó termékeket április 6-ig vizsgálják a
szakemberek – közölte a Földművelésügyi Minisztérium (FM)
az MTI-vel. A sonka és tojás mellett a szezonális zöldségekre,
gyümölcsökre fókuszál a hatóság, de a bor és egyéb alkoholos
termékek is górcső alá kerülnek. Ebben az időszakban megsokasodnak az élőállat, elsősorban a nyúl és a bárány szállítások is,
amit szintén szigorúan vizsgálnak a szakemberek – fogalmazott
az államtitkár.
http://www.elelmiszer.hu/fmcg_szakmai_hirek/cikk/indul_a_tavaszi_elelmiszer_ellenorzes

***
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EFSA hírek / EFSA news
EFSA hírek / EFSA news
A Salmonella és a Campylobacter jelentős rezisztencia szintet mutat
az általánosan használt antimikróbás szerekkel szemben emberekben és állatokban egyaránt
Bizonyos általánosan előforduló élelmiszer eredetű fertőzések kezelési lehetősége csökken, mivel az izolált
baktériumok továbbra is rezisztenciát mutatnak az antibiotikumokkal szemben. Folytatódik a multi-rezisztenciát mutató Salmonella izolátumok terjedése Európában. Ugyancsak magas ciproloxacin rezisztenciát
jelentett néhány tagállam emberekből és állatokból nyert Campylobacter izolátumokban. Bíztató, hogy a
különösen fontos antimikróbás szerekkel szembeni társrezisztencia mindkét baktérium esetében alacsony
maradt. Ezek a megállapítások az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) közös jelentésében találhatók, mely a 2013. évi adatok elemzésével készült az Európai Unióban az emberekből és állatokból izolált zoonótikus és indikátor baktériumok
antimikróbás rezisztenciájáról. Első alkalommal a két szervezet hasonló kritériumokat használt az adatok
értelmezésére, ezáltal az emberekből, állatokból és élelmiszerekből származó adatok sokkal inkább összehasonlíthatóak. Az emberekből és brojlerekből származó Campylobacter izolátumok luorokinolokkal szemben
megigyelt magas rezisztenciája aggályos, tekintettel arra, hogy a humán Campylobacter fertőzések jelentős
része a brojler hús kezeléséből, előkészítéséből és fogyasztásából származik. A magas rezisztencia szint csökkenti a hatásos kezelés lehetőségeit a súlyos Campylobacter fertőzések esetében.
Salmonella
Az általánosan használt antibiotikummal szembeni rezisztenciát rendszeresen kimutatták emberekben és
állatokban is (elsősorban brojlerben és pulykában) valamint a belőlük készült hústermékekben. A multi-rezisztencia is magas (emberben 31.8%, brojlerben 56% pulykában 73% és hízó sertésben 37,9%).
Campylobacter
Az általánosan használt antibiotikummal szembeni rezisztenciát rendszeresen kimutatták emberekből és
állatokból származó izolátumokban is (elsősorban brojlerben, sertésben és marhában) Élelmiszerek vonatkozásában rezisztenciát mutattak ki brojler húsban. A ciproloxacinnel szembeni rezisztencia különösen
az emberekből izolált mintákban volt magas (csökkent a baktérium okozta súlyos betegségek kezelésének
lehetősége). Campylobacter jejuni esetében az emberekből és az állatokból származó izolátumok több mint
fele volt rezisztens. A Campylobacter coli esetében az emberi és brojler izolátumok kétharmada mutatott
rezisztenciát.
A társrezisztencia minkét baktérium esetében alacsony. Salmonella esetében 0.2% emberben, 0.3% brojlerben. Campylobacter jejuni esetében 0.5% brojlerben 1,1% marhában. Emberben 1,7% (Campylobacter jejuni)
és 4,1% (Campylobacter coli).
A jelentés az indikátor E. coli, indicatorenterococci és a methicillin-rezisztens S. aureus vonatkozásában is
tartalmaz állatokból és élelmiszerekből származó adatokat.
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EFSA hírek / EFSA news
Salmonella and Campylobacter show significant levels of resistance
to common antimicrobials in humans and animals
Treatment options for some of the most common food-borne infections are decreasing, as types of bacteria continue
to show resistance to antimicrobial drugs. For example, multi-drug resistant isolates of Salmonella continue to
spread across Europe. Also, high resistance to the antimicrobial ciproloxacin in Campylobacter isolates in both
humans and animals has been reported in some Member States. Encouragingly, co-resistance to critically important
antimicrobials for both bacteria remains low. hese are some the indings of the latest EFSA-ECDC European Union Summary Report on antimicrobial resistance (AMR) in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals
and food, which analyses data from 2013.
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/150226.htm

***
Megjelent az EFSA tudományos véleménye az A vitamin étrendi referencia értékéről
A különböző tápanyagbevitellel kapcsolatos tudományos vélemények újraértékelése során az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) közleményében javaslatot tett az A vitaminra vonatkozó populációs referencia beviteli értékekre. Az EFSA diétás termékekkel, tápanyagokkal és allergiákkal foglalkozó szakbizottsága
(NDA Panel) az A vitaminra vonatkozóan az alábbi populációs referencia értékeket (PRI) állapította meg:
•
•
•

750 μg fériaknak és 650 μg nőknek,
250-750 μg csecsemők és gyermekek részére,
700 μg várandós nőknek, mivel a magzat fejlődéséhez, növekedéséhez és az ehhez szükséges anyai szövetek gyarapodásához magasabb PRI érték ajánlott.

Az EFSA Átfogó Élelmiszerfogyasztási Adatbázisának és Tápanyag Összetevő Adatbázisának adatai szerint
az EU-n belül az átlagos A vitamin bevitel 1-3 éves gyermekekre vonatkozóan 409-651 μg/nap, 3-10 éves
gyermekekre vonatkozóan 607-889 μg/nap, 10-18 év közötti serdülők tekintetében 597–1078 μg/nap, és felnőttek tekintetében 816-1498 μg/nap. Az A vitamin nagyon fontos a megfelelő, egészséges látás megtartásához és a szöveteket alkotó sejtek növekedéséhez. Az A vitamin hiány egyik speciális, kezelést igénylő
következménye a xerophthalmia (szemszárazság), amely jellemzően kisgyermekeknél fordulhat elő. Szegényebb országokban az A vitamin hiány légúti fertőzésekkel és hasmenéssel, valamint nagyobb mértékű
mortalitással is összefüggésbe hozható. Az A vitamin egy zsírban oldódó vitamin, amelyhez az étrenden
keresztül juthatunk hozzá vagy preformált A vitaminként az állati eredetű élelmiszerekből (főként retinol és
retinil észter formájában), vagy A provitaminként a növényi eredetű élemiszerből származó karotinoidok
révén. Az A vitaminban gazdag ételek a húsfélék, vaj, retinollal dúsított margarin, tejtermékek, tojás, illetve
gyümölcs- és zöldségfélék (mint pl. édesburgonya, sárgarépa, sütőtök, sötétzöld levelű zöldségek, édes, piros
húsú paprika, mangó és sárgadinnye.
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EFSA hírek / EFSA news
Dietary reference values: Vitamin A advice published
EFSA has set population reference intakes for vitamin A as part of its review of scientiic advice on nutrient
intakes. he Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) set daily population reference intakes
(PRIs) for vitamin A of:
• 750 μg for men and 650 μg for women.
• 250 to 750 μg for infants and children.
• 700 μg for pregnant women, which is higher than the adult PRI to allow for needs of the foetus and the growth
of maternal tissues.
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/150305.htm

***
EFSA EXPO konferencia
Elérhető az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) októberi tudományos konferenciájának részletes
programja. Fiatal kutatók részvételét külön támogatja az EFSA, a kiválasztott iatal kutatók utazás és szállás
költségét fedezik. További információk elérhetők a rendezvény honlapján.
Detailed EXPO conference programme now online
EFSA scientiic conference will be held at Milan EXPO in October 2015. More details of the conference programme
have been published with the names and biographies of the speakers, chairs and rapporteurs for most of the
presentations are available.
http://www.efsaexpo2015.eu/

***
Az EFSA éves peszticid jelentése szerint az EU-n belül a vizsgált élelmiszerek több mint 97%-a
határérték alatti mennyiségben tartalmaz növényvédőszer-maradékot
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) értékelése szerint a legutóbbi Európa szerte végzett szermaradék vizsgálati program eredményei azt mutatják, hogy a vizsgált élelmiszerminták 97%-ában talált növényvédőszer-maradék mennyisége a megengedett határérték alatt van; a vizsgált minták 55%-ában pedig egyáltalán
nem mutatható ki szermaradék. Ezek az EFSA 2013-ra vonatkozó élelmiszerben előforduló szermaradék-vizsgálati eredmények jelentésének főbb megállapításai, amely 27 EU tagállam, valamint Izland és Norvégia által
gyűjtött majdnem 81000 minta mérési eredményeinek kiértékelését tartalmazza. A 29 adatszolgáltató ország
kétféle monitoring programot valósított meg: az egyik az adott ország által megtervezett saját nemzeti program, a másik pedig az EU által koordinált program, amely során az EU országok ugyanazokból az élelmiszer
temékkategóriákból vett mintákat vizsgálták. Ennek eredményeképpen az európai hatóságok összesen 80967
mintát vizsgáltak (nyers termékeket és feldolgozott élelmiszert egyaránt) mintegy 685 növényvédőszerre.
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EFSA hírek / EFSA news
Az EFSA jelentés főbb megállapításai a következők:
• a vizsgált minták 97,4%-a a megengedett határérték alatt volt;
• a vizsgált minták 54,6%-ában növényvédőszer-maradék nem volt kimutatható;
• a vizsgált minták 1,5%-a a mérési bizonytalanság igyelembevételével is egyértelműen túllépte a határértéket, és emiatt szükség volt az adott élelmiszeripari vállalkozással szemben jogi vagy adminisztratív szankciók alkalmazására;
• a vizsgált minták 27,3%-ában több mint egy peszticidből származó szermaradékokat mutattak ki.
A minták többsége (68,2%) Európából származott, a minták 27,7%-a pedig harmadik országból származó import volt. A harmadik országból származó minták nagyobb százalékban lépték túl a határértéket (5,7%) mint
az Unión belüli (EU-ból származó) minták (1,4%), bár az import élelmiszerek határérték túllépése a 2012-es
adatokhoz képest (7,5%) majdnem két százalékkal csökkent. Az EU koordinált programon belül a tagállamok 12 élelmiszer termékkategóriából mintegy 11582 mintát vizsgáltak, melyek a következők voltak: alma,
fejeskáposzta, póréhagyma, fejessaláta, őszibarack, rozs, zab, földieper, paradicsom, tehéntej, sertéshús és bor.
A minták 53%-ában szermaradék egyáltalán nem volt kimutatható, a minták 99,1%-a pedig a megengedett
határérték alatt tartalmazott szermaradékot. A 2010-es eredményekkel összehasonlítva – amikor is a bor kivételével ugyanazokat a termékféléket vizsgálták – a határértéket túllépő minták aránya minden termékkategória
esetében csökkent. Az EU monitoring adatokból az EFSA kockázatbecslést végzett annak értékelésére, hogy
vajon a szermaradék étrendi expozíciója a humán egészségre jelent-e hosszútávú (krónikus) vagy rövidtávú
(akut) kockázatot. Az európai hatóság következtetései szerint nem valószínű, hogy az élelmiszerben előforduló növényvédőszer-maradék hosszútávon kockázatot jelentene a humán egészségre. A rövidtávú expozíciót
tekintve az EFSA értékelése szerint elég alacsony annak a kockázata, hogy a szermaradék étrendi expozíciója
ártalmas szintet érjen el.
Over 97% of foods in EU contain pesticide residues within legal limits
More than 97% of food samples evaluated by the European Food Safety Authority (EFSA) contain pesticide residue
levels that fall within legal limits, with just under 55% of samples free of detectable traces of these chemicals.
he indings are part of EFSA’s 2013 annual report on pesticide residues in food, which includes the results for almost 81,000 food samples from 27 EU Member States, Iceland and Norway.
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/150312.htm

***
EFSA konzultáció – Étrendi Referencia Értékek E-vitaminra
Elkészült az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) tudományos véleményének tervezete az E-vitamin (α-tokoferol) étrendi referencia értékeiről (Dietary Reference Values). Észrevételeket a dokumentumhoz
2015. április 13-ig lehet küldeni az EFSA honlapjára.

8.

Élelmiszerbiztonsági

Szemelvények

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatóság

Food Safety

Newsletter

by the National Food Chain Safety Office, Department for Food Safety Risk Assessment
Issue no. 03/2015
Kiadva/Issued: 31/03/2015

w w w. n e b i h . g o v. h u
2015. évi 03. szám

EFSA hírek / EFSA news
Public consultation on vitamin E as α-tocopherol
he European Food Chain Safety Authority (EFSA) launched a public consultation on a drat scientiic opinion
on Dietary Reference Values for vitamin E as α-tocopherol, which will be open for comments until 13 April
2015.
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/150309.htm

***
EFSA konzultáció – Étrendi Referencia Értékek foszforra és kobalaminra
Elkészült az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) tudományos véleményének tervezete a foszfor és a
kobalamin (B12 vitamin) étrendi referencia értékeiről (Dietary Reference Values). Észrevételeket a dokumentumhoz 2015. április 21-ig lehet küldeni az EFSA honlapjára.
Public consultation on phosphorus and cobalamin
EFSA launched a public consultation on a drat scientiic opinion on Dietary Reference Values for phosphorus
and Dietary Reference Values for cobalamin (vitamin B12), which will be open for comments until 21 April
2015.
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/150310b.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/150310a.htm

***
Pályázat Art36 intézmények számára
GP/EFSA/PRAS/2015/01:
„Data collection for the estimation of ecological data (speciic focal species, time spent in the treated areas collecting
food, composition of diet), residues level and residue decline of pesticides on food items to be used in risk assessment
for birds and mammals”
Ajánlatok beadásának határideje: 2015. május 18.
http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsapras201501.htm

***
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Campylobacter felmérés: az első kilenc hónap összesített eredménye
A brit élelmiszerbiztonsági hatóság (FSA) közzétette a friss csirkék Campylobacter szennyezettségéről készült, egy évig tartó felmérésének legfrissebb eredményeit. A csirkék 19%-a volt pozitív a legmagasabb
Campylobacter sávban, 73%-ukban kimutattak pozitív Campylobacter jelenlétet, 7%-uknál a csomagolás volt
pozitív Campylobacter jelenlétre. A több mint 3000 mintából csak három minta csomagolása lett pozitív a legmagasabb szennyeződés sávban.
Campylobacter survey: cumulative results from the first nine months
he Food Standards Agency (FSA) has published the latest set of results from its year-long survey of Campylobacter
on fresh chickens. Campylobacter is a food bug mainly found on raw poultry and is the biggest cause of food
poisoning in the UK.
http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2015/13619/campylobacter-survey-cumulative-results-fromthe-irst-nine-months

***

Nyilvánosságra hozott aszpartám tanulmány
Közzétette honlapján a brit élelmiszerbiztonsági hatóság (FSA) a Hull York Medical School által végzett tanulmány eredményeit. A vizsgálat során olyan emberek reakcióit hasonlították össze, akik korábban jelentettek
tüneteket aszpartámra, olyanokéval, akik nem. Arra a következtetésre jutottak, hogy azok a résztvevők, akik önmaguknál állapítottak meg aszpartám érzékenységet, válaszaikban nem mutattak különbséget egy müzliszelet
elfogyasztása után, függetlenül attól, hogy tartalmazott-e aszpartámot vagy sem. A tanulmány különböző tényezőket vizsgált, beleértve pl. a pszichológiai teszteket, klinikai megigyeléseket. A Hull/York dokumentumot
az FSA élelmiszerekben, fogyasztási cikkekben és környezetben jelenlévő vegyi anyagok toxicitásával foglalkozó szakértői bizottsága (COT) is megvizsgálta 2013-ban, és arra a következtetésre jutott, hogy „a bemutatott
eredmények alapján nincs szükség lépésekre a lakosság egészségének védelme érdekében”.
Aspartame study findings published
FSA published the indings of a study carried out by Hull York Medical School, determining reactions to aspartame
in people who have reported symptoms in the past compared to people with no reported symptoms. COT concluded
that ‚the results presented did not indicate any need for action to protect the health of the public’.
http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2015/13719/aspartame-study-indings-published

***
FSA-MTJ közös Campylobacter webinar
A brit élelmiszerbiztonsági hatóság (FSA) összefogva a Meat Trades Journal-lal (MTJ) webes konferenciát (ún.
webinar-t) szervezett, hogy miként lehet legyőzni a Campylobacter-t. Az Egyesült Királyságban a Campylobacter
10.
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az ételmérgezések leggyakoribb oka, mely mintegy ötből négy esetnél szennyezett baromiból származik – ez
pedig a becslések szerint évente 280 ezer esetet jelent.
FSA and Meat Trades Journal Campylobacter webinar
FSA is joining forces with the Meat Trades Journal (MTJ) to run a webinar on how they can all beat Campylobacter
together. he MTJ is facilitating the webinar as part of its campaign to raise awareness of the issue.
http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2015/13711/fsa-and-meat-trades-journal-live-campylobacterwebinar-wednesday-2pm

***

Az FSA a biztonságos otthoni hamburgerkészítésre igyelmeztet
A brit élelmiszerbiztonsági hatóság (FSA) arra emlékezteti az embereket, hogy vigyázzanak az otthoni hamburgerkészítéssel és sütéssel. Ez a igyelmeztetés az FSA folyamatban lévő munkájának részét képzi, mely a
nagyobb kockázattal járó élelmiszerekkel pl. az angolosan átsütött hamburgerrel kapcsolatos biztonsági ellenőrzések megvalósítását vizsgálja.
FSA reminds consumers about safe preparation of burgers at home
FSA is reminding people to take care when preparing and cooking burgers at home. his reminder is being issued
as part of the FSA’s ongoing work looking at managing safety controls around higher risk foods like rare burgers.
http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2015/13707/fsa-reminds-consumers-about-safe-preparation-ofburgers-at-home

***

FSAI: A nyerstej káros baktériumokat tartalmaz
Az ír élelmiszerbiztonsági hatóság (FSAI) által nyilvánosságra hozott jelentés azt mutatja, hogy a nyerstej káros
baktériumokat tartalmaz, ezért a nyers (nem pasztőrözött) tej fogyasztása növeli az élelmiszer eredetű megbetegedések kialakulásának kockázatát. Az FSAI továbbra is javasolja, hogy a közvetlen emberi fogyasztásra szánt
nyerstej értékesítését meg kell tiltani Írországban, és tanácsolja valamennyi tej hatékony hőkezelését, különösen, ha csecsemők, gyermekek, várandós nők, idősek és legyengült immunrendszerű emberek, vagy krónikus
betegségben szenvedők részére szánják.
Raw milk found to contain harmful bacteria
A report published by the FSAI shows that raw milk can contain harmful bacteria and therefore, the consumption
of raw (unpasteurised) milk increases the risk of developing foodborne illness.
https://www.fsai.ie/news_centre/press_releases/raw_milk_survey_10032015.aspx

***
11.
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Nem jelölt mandula és földimogyoró fűszerekben és fűszerkeverékekben
2015 februárjában az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-ellenőrzési Hivatal (FDA) tanácsot adott ki a földimogyoróra allergiás fogyasztók részére, hogy fontolják meg az őrölt köményt vagy köményport tartalmazó termékek fogyasztását, mivel néhány ilyen az Egyesült Államokba érkezett szállítmánynál földimogyoró fehérjét
mutattak ki, melyet nem jelöltek a termék címkéjén. Ezt követően az európai szabályozó hatóságok, beleértve
az ír- (FSAI) és a brit élelmiszerbiztonsági hatóságot (FSA) hasonló fűszerkészítmények vizsgálatát kezdte meg
nem jelölt földimogyoróra. Az FSAI több mint húsz fűszer és fűszerkeverék mintavételéről és vizsgálatáról
gondoskodott, melyek eredményei még nem elérhetőek. Hasonló vizsgálati program keretén belül az Egyesült Királyságban egy kömény terméket azonosítottak, mely nem jelölt mandula fehérjét tartalmazott, és erre
igyelmeztették a fogyasztókat.
Undeclared almond and peanut in spices and spice mix products
In February 2015, the US Food and Drug Administration issued advice to consumers who are allergic to peanuts
to consider avoiding products that contain ground cumin or cumin powder because some shipments to the USA of
these products tested positive for peanut protein which was not declared on the product label.
https://www.fsai.ie/details.aspx?id=13705
http://www.fda.gov/Food/RecallsOutbreaksEmergencies/SafetyAlertsAdvisories/ucm434274.htm

***
BfR kérdések és válaszok az italokban található karamell színezékekkel kapcsolatosan
A karamellszínezékek olyan élelmiszeradalékanyagok, melyeket barna színezékként használnak fel, de nem
azonosak a karamellel. Bizonyos esetekben a színezék előállítása során keletkező 4-metilimidazol összetevő lehetséges egészségügyi kockázatot jelenthet. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) kockázatbecslése
során a rendelkezésre álló tudományos irodalom mellett a 4-metilimidazol jelenlétének mértékét is igyelembe
vette. Azt állapította meg, hogy a határérték betartásával a napi bevitel nem okozhat egészségügyi kockázatot.
A német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet (BfR) egyetért az EFSA álláspontjával. Ennek kapcsán a BfR
összegyűjtötte a leggyakoribb kérdéseket és megválaszolta azokat.
Questions and answers about caramel colour
BfR collected frequently asked questions about caramel colour and answered them.
http://www.bfr.bund.de/de/fragen_und_antworten_zu_zuckerkuloer_in_getraenken-193004.html

***
Élelmiszerhamisítások: modern analitikai módszerekkel igazolják az élelmiszerek eredetiségét
Az élelmiszerhamisítások egészségügyi kockázatot is jelenthetnek bizonyos esetekben (melamin tejporban,
metanol szeszesitalban), ezért az áruk analitikai ellenőrzése elengedhetetlen. Az áruforgalom globalizációja
12.
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miatt is egyre fontosabb ezen esetek felderítése. Egy konferencia keretein belül cseréltek eszmét ebben a kérdéskörben az érintett szakértők, melynek házigazdája a német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet (BfR) volt.
Adulterated foods investigated: modern analytical methods verify that foods are genuine
Under certain circumstances, food adulteration can pose a health risk to consumers. he BfR develops, validates
and assesses novel analytical procedures to verify the identity, origins and production of foods.
http://www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2015/04/lebensmittelfaelschungen_auf_der_spur__moderne_
analyseverfahren_bestaetigen_echtheit_von_lebensmitteln-193074.html

***
ANSES: Nincs táplálkozási előnye az intenzív édesítőszereknek
Az „intenzív édesítőszerek” különböző adalékanyagok (Franciaországban az aszpartám, a stevia kivonat, a
szukralóz, az aceszulfám K a leggyakoribbak) a cukornál több tízszeresen, több ezerszeresen jobban édesítenek, mint a szacharóz, és kevés kalóriát tartalmaznak. Növekvő felhasználásuk és fogyasztásuk valószínűleg a
túlsúlyos és elhízott személyek megduplázódása miatt meredeken emelkedett az elmúlt húsz évben. Biztonságos felhasználásuk érdekében szükségessé vált értékelésük. A francia élelmiszerbiztonsági hatóság, (ANSES)
első alkalommal értékeli táplálkozási értéküket. Ez az úttörő munka nem mutatta az intenzív édesítőszerek
előnyét a testsúly megőrzésében, a cukorbetegek vércukorszintjének alakulásában, a koraszülések, a rák vagy
a kettes típusú cukorbetegség előfordulásának gyakoriságában. Nincs kapcsolat az édesítőszerek fogyasztása
és édes ízhez való hozzászokás vagy a cukorbetegség vagy a rák fokozott kockázata között. Ennek alapján az
ANSES úgy ítéli meg, hogy nincs meggyőző bizonyíték, ami arra ösztönözne, hogy a cukrot intenzív édesítőszerekkel helyettesítsék. Javasolják továbbá a népességben iatal kortól a cukorfogyasztás csökkentését, valamint a vízfogyasztás előtérbe helyezését a cukrozott és a cukros italokkal szemben.
No nutritional value found for intense sweeteners in the human diet
Aspartame, stevia extracts, sucralose, acesulfame K, the „intense sweeteners” includes various additives to the
very high sweetness without adding calories. ANSES desired appraise their nutritional value for the irst time.
he Agency considers that there is no conclusive evidence for encouraging the substitution of sugar by intense
sweeteners.
https://www.anses.fr/en/content/no-nutritional-value-found-intense-sweeteners-human-diet

***
Francia-kínai együttműködési megállapodás
az élelmiszerbiztonsági követelmények és a monitoring módszerek összehangolására
A francia élelmiszerbiztonsági hivatal (ANSES) együttműködési megállapodást írt alá a Kínai Élelmiszeregészségügyi Kockázatértékelési Központtal (CFSA). Az együttműködés fontosabb területei a következők:
13.
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•

Mikrobiológiai élelmiszerbiztonság (beleértve az élelmiszer virológiát, az újonnan felmerülő kockázatokat
és az új észlelési technológiákat),
• Élelmiszerek kémiai biztonsága (beleértve az adalékokat, az élelmiszerrel érintkező anyagokat és egyéb vegyi szennyeződéseket),
• Az élelmiszer monitoring és ellenőrzés, a fogyasztók szennyezőanyag expozíciója,
• Új élelmiszerek, élelmiszerallergia és intolerancia.
Az együttműködés keretében a francia és kínai kutatóintézetek és laboratóriumok közös projekteket, képzéseket terveznek, közös tanulmányokat folytatnak, tudományos szemináriumokat szerveznek. Az együttműködés
célja, hogy elősegítse a két ország mezőgazdaságának, élelmiszeriparának és kereskedelmének fejlődését.
ANSES and CFSA signed a cooperation agreement
to promote convergence in food safety standards and monitoring methods

ANSES signed a cooperation agreement with CFSA. he cooperation will focus primarily on the training of experts
and technicians to analysis and food monitoring methods, both in the microbiological and chemical ield; on the
comparison of standards in Europe and China, as part of their ongoing review by the CFSA; and risk assessment
methodologies.
https://www.anses.fr/en/content/anses-and-its-chinese-counterpart-sign-cooperation-agreement-promoteconvergence-food-safety

***
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
Fogyasztóvédelmi Főigazgatósága élelmiszerlánc-biztonsággal
kapcsolatos legfrissebb hírei találhatók meg
Link>>

***
14.
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Kanada: Szegedi paprika visszahívása nem jelölt mogyoró miatt
Egy kanadai importőr cég visszahívta a Pride of Szeged márkájú magyar paprikát, mivel az mogyorót tartalmazhat, ami nincs a címkéjén feltüntetve, így a mogyoróra allergiás embereknek nem szabad a terméket fogyasztaniuk. A visszahívás egy másik országban történt visszahívás következményeként történt.
Pride of Szeged brand Hungarian Paprika recalled due to undeclared peanut
he importer is recalling Pride of Szeged brand Hungarian Paprika from the marketplace because it may contain
peanut which is not declared on the label.
http://www.inspection.gc.ca/about-the-cia/newsroom/food-recall-warnings/complete-listing/2015-02-23/
eng/1424729641949/1424729678195

***
BSE-t mutattak ki a kanadai Albertában
2015 februárjában egy alberta-i farmon mintázott marhában szivacsos agyvelőgyulladást (BSE) mutattak ki.
A kivizsgálás folyamatban van, a Kanadai Élelmiszer-felügyeleti Hatóság (CFIA) oldalán erről naprakész tájékoztatást és háttérinformációkat közöl.
Bovine Spongiform Encephalopathy Case (BSE) in Alberta
A BSE positive cow was found in 2015 February in a farm in Alberta. he investigation is ongoing, and CFIA
publishes updated information and other useful information on its website.
http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/diseases/reportable/bse/bse-in-alberta/eng/1424383
804514/1424383805186

***
Web alapú jelölési segítséggel támogatja Kanada az ipari szereplőket
A Kanadai Élelmiszer-felügyeleti Hatóság (CFIA) folyamatosan keresi az ipari szereplők támogatásának lehetőségeit az előírásoknak való megfelelésben. Ennek megfelelően a CFIA bevezette a web alapú Industry
Labelling Tool eszközt, amely egyértelmű iránymutatást ad az élelmiszer szektorra vonatkozó szövetségi jelölési szabályokról, valamint egy, az önértékelést segítő „checklist” gyűjteményt is tartalmaz.
Web-based Industry Labelling Tool supports label compliance across the food sector
As part of continuous improvement, the Canadian Food Inspection Agency (CFIA) is always looking for ways to
support industry compliance with federal requirements. In line with this goal, the CFIA has introduced a web15.
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based Industry Labelling Tool and has been delivering information sessions to industry groups to help them become
familiar with this resource.
http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/food-labelling-for-industry/web-based-industry-labelling-tool/
eng/1426607134157/1426616151968

***
USDA FSIS stratégiai program a marhavágóhidakon előforduló E. coli szint csökkentésére
Az E. coli O157 okozta megbetegedések csökkenése az 1990-es évek közepe óta az amerikai Élelmiszerbiztonsági és –felügyeleti Hivatal (FSIS) legnagyobb népegészségügyi sikere, mivel a megbetegedések 1998 óta 50%
alá csökkentek. Míg a megbetegedések száma jelentősen csökkent, a legfrissebb járványügyi adatok azt mutatják, hogy a patogének okozta megbetegedésekben csekély ugyan, de növekedés tapasztalható. Az Amerikai
Élelmiszerbiztonsági Hivatal Stratégiai munkacsoportja (SPWG) meghatározott egy hat pontból álló stratégiát arra vonatkozóan, hogy visszafordítsa ezt a növekvő tendenciát a megfelelő irányba. Az SPWG előzetesen
egy Salmonella akciótervet fejlesztett ki 2013 decemberéig, most pedig egy sokoldalú megközelítést javasol a
marhavágóhidakon fellelhető patogén E. coli-val kapcsolatban. Az SPWG javaslatai megtalálhatóak az FSIS
weboldalán.
USDA FSIS releases strategies to reduce E. coli levels at beef slaughterhouses
Reduction of E. coli O157 illnesses since the mid-1990’s has been one of the Food Safety and Inspection Service’s
greatest public health successes, with illnesses having dropped by over 50% since 1998. While overall illnesses
are down signiicantly, the most recently available outbreak data shows a slight increase in illnesses from this
dangerous pathogen. FSIS’ Strategic Performance Working Group (SPWG) has released a six-point strategy to
turn the trend back in the right direction.
http://blogs.usda.gov/2015/03/12/usda-releases-strategies-to-reduce-e-coli-levels-at-beef-slaughterhouses/

***
Véleményezés alatt a TTC-vel kapcsolatos következtetések és javaslatok
Az analitikai kémia folyamatosan fejlődő módszereinek fényében egyre több vegyi anyagot mutatnak ki a környezetben alacsony mennyiségekben, pl. élelmiszerben és ivóvízben, valamint testünkben. Ezen új expozíciók egészségügyi kockázatbecsléséhez, vegyületspeciikus adatok hiányában, a potenciális humán egészségügyi
hatás becsléséhez és tájékozott kockázatkezelési döntéshez módszereket szükséges kialakítani. A toxikológiai
aggály küszöb (TTC) egy tudományos alapú pragmatikus eszköz ezen alacsony expozíciójú és további információt igénylő kémiai anyagok priorizálására. A TTC megközelítés integrálja az expozícióra, kémiai szerkezetre,
metabolizmusra és toxicitásra vonatkozó adatokat a kémiai kockázatbecslési elvekkel összhangban. A világ
minden részéről érkezett tudósok összegyűltek Brüsszelben hogy áttekintsék a TTC elv tudományos alapjait.
A 3 napos workshop az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO)
közös szervezésében egy nagyobb EFSA/WHO projekt része, melynek célja a TTC globálisan harmonizált lépcsős megközelítésének kialakítása. Az ülés riportja tavasz végén várható.
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TTC- public consultation
In light of ever improving methods in analytic chemistry, more and more chemicals will be detected in our
environment at low levels, including food and drinking water, as well as in our bodies. To allow for a health risk
assessment of these new exposures in light of insuicient chemical-speciic data, methods need to be developed to
estimate the potential human health impact and to make informed risk management decisions.
http://www.who.int/foodsafety/areas_work/chemical-risks/TTC/en/

***
Felhívás adatgyűjtésre és szakértő toborzás
a marha és sertéshúsban lévő nem tífuszos Salmonellával és patogén E. coli-val kapcsolatban
Az élelmiszerhigiéniai Codex Bizottság (CCFH) 45. ülésén 2013. novemberben azt a döntést hozta, hogy irányelveket fogalmaznak meg a marha és sertéshús nem tífuszos Salmonella tartalmának szabályozására. A munka
segítésére a bizottság 46. ülésén 2014. novemberben tudományos tanácsot kértek a Mezőgazdasági Világszervezettől (FAO) és az Egészségügyi Világszervezettől (WHO), különösen irodalom-kutatás, valamint a Bizottság 47. ülését megelőző szakértői ülés tekintetében. A Bizottság emellett a marhahúsban lévő verotoxikus E.
coli vitaanyagával is foglalkozik a 47. ülésen, ezért a FAO és WHO a nem tífuszos Salmonella és patogén E. coli
vonatkozásában is adatgyűjtést és szakértő toborzást hirdet. Az információgyűjtés határideje 2015. április 15.,
a szakértők jelentkezését 2015. május 15-ig várják.
Call for data and experts on non typhoidal Salmonella spp. and pathogenic E. coli
associated with beef and pork
he 45th Session of the Codex Committee on Food Hygiene (CCFH) agreed to develop Drat Guidelines for the
Control of Nontyphoidal Salmonella spp. in Beef and Pork Meat. To facilitate this work, the 46th Session of the
Committee, held in November 20141, requested that FAO and WHO provide the Committee with scientiic advice
on this matter.
http://www.fao.org/ileadmin/user_upload/agns/pdf/Call_for_data_experts/Call_for_data_experts_Sal_in_beef_
pork_-_Final_Feb_27_clean__EN.pdf

***
A biztonságos élelmiszer 5 aranyszabálya
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2015. április 7-én ünnepli legfontosabb éves eseményét, az Egészség Világnapját (WHD), melynek témája az élelmiszerbiztonság. Az esemény a világszervezet születésnapját
is jelzi. A rendezvény fő célja az élelmiszerbiztonság fontosságának hirdetése az élelmiszerlánc mentén egy
globalizált világban, a termeléstől és szállítástól az elkészítésig és fogyasztásig. A WHO rövid videóban fejti ki
a biztonságos élelmiszer 5 aranyszabályát.
17.
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WHO: 5 keys to safer food
On 7 April 2015, WHO will celebrate World Health Day with “food safety” as the theme. he occasion also marks the
WHO’s birthday. he main focus of this event will be to demonstrate the importance of food safety along the whole
length of the food chain in a globalised world, from production and transport, to preparation and consumption.
http://www.codexalimentarius.org/roster/detail/en//c/277876/

***
Élelmiszer eredetű antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatos útmutató
Új publikáció készült az antimikrobiális rezisztencia (AMR) elleni Globális Cselekvési Terv (Global Action
Plan on Antimicrobial Resistance) támogatására, amit az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a Mezőgazdasági Világszervezettel (FAO) és az Állategészségügyi Világszervezettel (OIE) együttműködve készít, és várhatóan
2015 májusában fogadják el. A publikáció a Codex két konkrét dokumentumát egyesíti: az élelmiszer eredetű
antimikrobiális rezisztencia kockázatelemzési irányelveit (CAC/GL 77-2011), valamint az AMR csökkentésére
és feltartóztatására vonatkozó gyakorlati útmutatót (CAC/RCP 61-2005).
Codex texts on foodborne antimicrobial resistance
A special publication has been prepared to support the Global Action Plan on Antimicrobial Resistance (AMR)
that WHO is developing in collaboration with FAO and OIE with a view to its adoption in May 2015.
http://www.codexalimentarius.org/roster/detail/en//c/279526/

***
Az állatgyógyászati szermaradékok online adatbázisa 6 nyelven elérhető
6 nyelven elérhető az állatgyógyászati szermaradékok online adatbázisa. A szermaradék határértékekről (MRL)
és szükségességükről két Codex szakértő adott bővebb információt a Codex honlapján található összeállításban. A Codex az MRL-eket a JECFA-tól (élelmiszer adalékanyagokkal foglalkozó közös FAO/WHO szakértői
bizottság) származó tudományos tanács alapján állapítja meg, ezt követően a kormányok a nemzeti szabályozás
alapjaként alkalmazhatják ezeket. Az MRL biztosítja, hogy az állatgyógyszer-maradék az élelmiszerben nincs
jelen akkora koncentrációban, ami veszélyt jelent az ember egészségére, továbbá biztosítja, hogy jó állatorvosi
gyakorlat mellett használják ezeket a szereket. Az adatbázis kockázatkezelési ajánlásokat (RMR) is tartalmaz
azon szerek esetében, melyekre a JECFA nem tudott biztonságosnak tekinthető koncentrációt megállapítani.
Six languages for ‘Veterinary Drug Residue in Food’ online database
he database is now available online in 6 languages, but what are minimum residue limits in veterinary drugs
(MRLs) and why do we need them? Two Codex Senior Food Standards Oicers respond.
http://www.codexalimentarius.org/roster/detail/en//c/279525/

***
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Hírek a tudományos világból / News of Science
Az éretlen paradicsomban lévő glikoalkaloid képes a bélráksejtek elpusztítására
Koreai kutatók a Journal of Agriculture and Food Chemistry című tudományos folyóirat megjelenés alatt álló
számában azt vizsgálták, hogy a zöldparadicsomban lévő glikoalkaloid, az α-tomatin hogyan hat bélrák sejtekre ill. egerekbe ültetett daganatokra. A sejtvonalas kísérletek azt mutatták, hogy az α-tomatin vizes oldata jelentős mértékben pusztította a bélráksejteket. A daganatos egerek hasüregébe adott α-tomatin injekció szintén
jelentős mértékben csökkentette a daganat méretét anélkül, hogy az állat testtömegét ill. szerveinek tömegét
megváltoztatta volna. A szerzők megállapítják, hogy a tiszta α-tomatin és a tomatinban gazdag zöldparadicsom
megelőzheti a vastagbélrákot.
Tomato glycoalkaloid induces caspase-independent cell death in mouse colon cancer CT-26 cells
he efect of commercial α-tomatine on CT-26 colon cancer cells in vitro and in vivo in an intracutaneously
transplanted mouse tumor was determined. α-Tomatine in pure form and in tomatine-rich green tomatoes might
prevent colon cancer.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25614934

***
Jelentős mennyiségű tehéntej fehérje mutatható ki
a tehéntejmentesként árusított, nem előrecsomagolt sütőipari termékekben
A nem előrecsomagolt élelmiszerekre vonatkozóan az EU-ban jelenleg nem kötelező az allergének feltüntetése
az áru címkéjén. Az allergiás fogyasztók így csak az árusító személyzettől tudnak informálódni. Német kutatók
az Allergy című tudományos folyóirat megjelenés alatt álló számában a tehéntej fehérjék jelenlétét vizsgálták a
személyzet által tehéntejmentesnek mondott, nem előrecsomagolt pékárukban. Az eredmények azt mutatták,
hogy bár a pékségekben a személyzet úgy gondolta, hogy megfelelő információt tud szolgáltatni a fogyasztók
számára a termékek allergén tartalmával kapcsolatban, a tehéntejmentesként eladott pékáruk csaknem felében kimutatható volt a tehéntej. Minden ötödik termékben a tehéntej tartalom meghaladta azt a mennyiséget,
melyre a tehéntej allergiás gyermekek 10%-a már jelentős klinikai tünetekkel reagál.
Detection of relevant amounts of cow’s milk protein
in non-pre-packed bakery products sold as cow’s milk free
Currently there is no mandatory labelling of allergens for non-pre-packed foods in the EU. herefore, consumers
with food allergy rely on voluntary information provided by the staf. Staf in baker’s shops felt conident about
advising customers with food allergy. However, cow’s milk was detectable in almost half of bakery products being sold as „cow’s milk free”. Every ith product contained quantities of cow’s milk exceeding an amount where
approximately 10% of cow’s milk allergic children will show clinical relevant symptoms.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25653172

***
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Az élelmiszer eredetű járványokat okozó calicivírus szennyezés forrása Dániában 2005-2011 között
Az élelmiszer eredetű járványok elsődleges oka a Norovírus. A vírussal történő szennyezés az élelmiszer feldolgozás bármely lépésénél bekövetkezhet, a termeléstől kezdve az előállításon keresztül egészen a felszolgálásig.
A szennyeződés különböző útvonalainak relatív fontossága nem ismert. Dán kutatók a he Journal of Infectious
Diseases című tudományos folyóirat februári számában megjelent cikkben azt vizsgálták, hogy milyen arányban felelősek a tünetmentes ill. tüneteket mutató élelmiszerrel foglalkozó dolgozók ezekért a járványokért.
A 2005-2011 között Dániában kitört élelmiszer eredetű Norovírus járványok 34%-ában az élelmiszerrel foglalkozó dolgozóktól eredően, az élelmiszer készítés és felszolgálás során történt a fertőzés. A legtöbb ilyen esetben (64%) a fertőzést okozó dolgozó tünetmentes volt az élelmiszerrel történő munka során. Voltak közöttük,
akik érintkezésbe kerültek a velük közös háztartásban élő betegekkel mielőtt az élelmiszerrel dolgoztak és tünetmentesek maradtak, voltak, akiknél röviddel azután jelentkeztek a tünetek vagy már elmúltak a tüneteik.
A gyomor-bél hurutos betegekkel egy háztartásban élő élelmiszerrel foglalkozó dolgozók munkából történő
kizárásával csökkenteni lehetne a járványok számát.
Sources of calicivirus contamination in foodborne outbreaks in Denmark, 2005-2011
Norovirus (NoV) is the predominant cause of foodborne disease outbreaks. Virus contamination may occur
during all steps of food processing, from production to preparation and serving. he relative importance of these
diferent routes of contamination is unknown. In 34% of the outbreaks, contamination from FHs took place during
preparation or serving of food.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25156563

***
Az ipar által használt élelmiszeradalékok okozta bél-áteresztőképesség változás ad magyarázatot
az autoimmun megbetegedések számának növekedésére
Az autoimmun megbetegedések száma folyamatosan növekszik egyidejűleg az élelmiszeripar által egyre nagyobb mennyiségben felhasznált adalékanyagok lakossági fogyasztásával. Izraeli és német kutatók az
Autoimmunity Reviews című tudományos folyóirat megjelenés alatt álló számában az ipar által nagy mennyiségben használt élelmiszer-összetevők szerepét vizsgálták az autoimmun betegségek kialakulásában. Csupán
egyetlen réteg hámsejt és a köztük lévő fehérjerendszer választja el a bél tartalmát az alatta lévő immunsejtekben gazdag kötőszöveti rétegtől. Az élelmiszeripar egyre nagyobb mennyiségben használ szőlőcukrot, sót,
emulgeáló szereket, oldószereket, glutént, bizonyos enzimeket és nano-részecskéket. Ezek az anyagok azonban
megnövelik a bélrendszer áteresztőképességét, azáltal, hogy rést ütnek a bélhámsejtek közt lévő bonyolult fehérjerendszeren. A hámréteg áttörése azzal járhat, hogy a béltartalomban lévő rengeteg féle idegen anyag az
immunreaktív alsóbb rétegekbe jut. A genetikai hajlam és az antigének bevitele mellett az autoimmun betegségek kialakulásának harmadik feltétele a nyálkahártya védőgát funkciójának elvesztése. Feltételezhető tehát,
hogy az iparban általánosságban használt fent említett anyagok a védőgát tönkretételével segítik az idegen antigének bejutását, mellyel autoimmun folyamatot elindulását aktiválják. A szerzők azt ajánlják, hogy akiknél
az autoimmun betegségek nem befolyásolható kockázati tényezői jelen vannak (pl. családi halmozódás vagy
autoimmunitásra hajlamosító gént mutattak ki) csökkentsék a fent említett anyagok fogyasztását, hogy a kockázatok további növekedését elkerüljék.
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Changes in intestinal tight junction permeability associated with industrial food additives
explain the rising incidence of autoimmune disease
he incidence of autoimmune diseases is increasing along with the expansion of industrial food processing and food
additive consumption. It is hypothesized that commonly used industrial food additives abrogate human epithelial
barrier function resulting in entry of foreign immunogenic antigens and activation of the autoimmune cascade.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25676324

***
Gyógyszerhatóanyagok és származékaik a csak természetes összetevőket tartalmazó potencianövelőkben:
megbízhatatlan minőségű étrend-kiegészítők
A gyógyszeripari termékeket szigorú szabályozzák, a minőség és a biztonság biztosítása érdekében. A szigorú
előírások alól kibúvót jelenthet a gyártók számára, ha nem gyógyszerként, hanem étrend-kiegészítőként hozzák forgalomba termékeiket. A szennyezettség és a helytelen jelölés ismert probléma az étrend-kiegészítőknél,
ami leginkább a potencianövelő és súlycsökkentő termékeket érinti. Az ilyen tisztán természetes anyagokat
tartalmazó termékek hatását gyakran nem jelölt kémiai anyagokkal erősítik. Ráadásul az ilyen hamisított termékek összetétele még egy csomagon belül is nagymértékű eltérést mutathat. Német kutatók a Food Additives
& Contaminants című tudományos folyóirat nemrégiben megjelent számában egy kizárólag növényi összetevőket tartalmazó potencianövelőként árusított étrend-kiegészítőt vizsgáltak gyógyszerhatóanyag tartalom
szempontjából. A vizsgált termékben 14 különböző, a szidenail (a Viagra hatóanyaga) szerkezetéhez hasonló
anyagot azonosítottak. Ezek nagy része hatástalan az erektilis diszfunkcióra, feltételezhetően az aktív hatóanyag
előállításakor keletkezett melléktermékek, amelyek szennyezésként bennmaradtak a késztermékben. Ráadásul
az egyes kapszulákban ezek mennyisége nagymértékben különbözött. A cikk bemutatja, hogy egyetlen ilyen
hamisított termék esetén milyen bonyolult annak laboratóriumi kivizsgálása, hogy a termék valójában milyen
anyagokat tartalmaz. Mivel a jelenlegi szabályozás szerint a hatóság csak véletlenszerűen ellenőrzi az étrendkiegészítők összetételét, így az étrend-kiegészítők kiemelt kockázatot jelentenek a fogyasztók egészségére, és ez
így is marad mindaddig, amíg a szabályozás meg nem változik. Miután az étrend-kiegészítők sokkal jobban
hasonlítanak a gyógyszerekre, mint az élelmiszerekre, ezért a szabályozást is ehhez kellene igazítani. A szerzők
(többek között a Bajor Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság munkatársai) azt ajánlják, hogy a forgalomba hozatal előtt a gyártót kötelezni kellene a termék pontos speciikációjának megadására, majd monitorozni minden egyes tétel minőségét és azt, hogy a megadott speciikációnak megfelelnek-e.
Pyrazolopyrimidines in ‚all-natural’ products for erectile dysfunction treatment
A herbal food supplement advertised as a potency pill was investigated. 14 diferent chemical compounds, bearing
the same basic pyrazolopyrimidine structure like sildenail, were isolated from diferent samples of the same
dietary supplement, sold as a pure herbal product. As they were found to be present in diferent capsules at diferent
concentrations, this is an example of the unreliable quality of dietary supplements.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25517174

***
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Élelmiszerbiztonság a médiában / Food safety in the media
Kiemelt élelmiszerbiztonsági témájú hírek a magyar médiában/
Food Safety in focus in the Hungarian media
Kiemelt hírek a NÉBIH honlapján
Mumiikálódott patkánytetem mellett készültek a növényi lisztek
100 tonna ismeretlen eredetű, jelöletlen, szennyezett terméket foglaltak le a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Kiemelt Ügyek Igazgatóságának munkatársai egy tolnai üzemben. A NÉBIH szakemberei
március elején egy diópótló terméket, növényi préselvényeket és liszteket előállító üzemben tartottak ellenőrzést, ahol súlyos technológiai, higiéniai és nyomonkövetési hiányosságokat állapítottak meg. A koszos, takarítatlan, repedezett falú és padozatú egységben megdöbbentő körülmények között készültek a lisztek és egyéb
készítmények, mint például a sárgabarack magliszt, lenmagliszt, mákliszt, szőlőmag liszt, búzacsíra, kókuszreszelék. A termékeket szennyezett, takarítatlan gépeken készítették és koszos edényekbe töltötték. Az élelmiszer
előállítására használt helyiségben az emberre is veszélyes, széttaposott rágcsáló méreg, valamint mumiikálódott patkánytetem fogadta az ellenőröket. Az előírt dokumentációkat egyáltalán nem vezették, továbbá a
gyártást sem dokumentálták. Sem az alapanyagok, sem a késztermékek nem voltak nyomonkövethetőek. Az eljárás során az üzem működését azonnali hatállyal felfüggesztették a hatóság szakemberei, valamint elrendelték
100 tonna termék forgalmi korlátozását.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/mumiikalodott-patkanytetem-mellett-keszultek-a-novenyi-lisztek

***
Hamisított termékek egy Bács-Kiskun megyei raktárban
Lejárt minőség-megőrzési idejű, átdátumozott, hamisított élelmiszereket találtak egy szlovák cég által bérelt
Bács-Kiskun megyei raktárban. A helyszínen 132 raklapnyi kávét, édesipari terméket, energiaitalt foglaltak le.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Kiemelt Ügyek Igazgatóságának (KÜI) szakemberei a
hamisításhoz szükséges eszközöket is megtalálták a raktárban. Megállapítást nyert továbbá az is, hogy a raktár
élelmiszer-tárolására engedéllyel nem rendelkezett, illetve higiéniai állapota sem felelt meg az előírásoknak:
nagy mennyiségű egér- és madárürülék volt a helyiségekben. Az egységben további termékek (kávé, egyéb
édesipari termékek, energiaitalok) hamisítása is zajlott. Fontos, hogy bár magukat a termékeket átcímkézték,
azonban a papírdobozon belül, a fóliacsomagoláson még az eredeti 06/2014-es dátum látszik. A hatóság kéri a
vásárlókat, hogy amennyiben hamisított termék került a birtokukba, azt jelentsék a NÉBIH Zöld számán.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/hamisitott-termekek-egy-bacs-kiskun-megyei-raktarban

***
Mikotoxinnal szennyezett kávét talált a hatóság
Glutént tartalmazó, Ochratoxin-A szennyezett kávét talált legújabb terméktesztjén a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (NÉBIH). A hatóság a határérték feletti mikotoxin tartalom miatt azonnali hatállyal elrendelte a D.KAISER Krone nevű termék forgalomból történő kivonását. A teszt során ellenőrzött termékek közül
22.
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két kávénál csak kisebb jelölési hibák akadtak. Az Ochratoxin-A kis mennyiségben többféle élelmiszerben is
előfordulhat, jelenléte nem küszöbölhető ki teljesen, az Unióban szigorú előírás vonatkozik a megengedett
határértékekre. Ezen jogszabályoknak egy kivétellel minden termék megfelelt: a D.KAISER Krone őrölt, pörkölt kávéban a maximálisan megengedett 5,0 μg/kg Ochratoxin-A tartalom több mint kétszeresét mutatták ki
a laborvizsgálatok. A hatóság azonnali hatállyal elrendelte a forgalomból történő kivonást és a fogyasztókhoz
eljutott termékek visszahívását, a gyártóval szemben pedig élelmiszer ellenőrzési bírságot szab ki. A tesztelők
e kávénál idegen ízt éreztek. A gyártónál a NÉBIH Kiemelt Ügyek Igazgatósága helyszíni ellenőrzést végzett és
nyomonkövetési problémákat tárt fel. További részletek elérhetők a NÉBIH honlapján.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/kaveteszt-mikotoxinnal-szennyezett-termeket-talalt-a-hatosag

***
Madárinluenza miatt öltek le kacsákat Füzesgyarmaton
Egy füzesgyarmati baromitelepen február végén madárinluenza vírust mutattak ki, ezért összesen több mint
161 ezer kacsát öltek le. Az egyedekben kimutatott H5N8 szerotípus kapcsán eddig még nem tapasztalták, hogy
emberre is átterjedt volna. A Földművelésügyi Minisztérium hangsúlyozta: a járvány terjedésének megakadályozásában különös jelentősége van a megelőzésnek, az állattartók felelősségének, ezért javasolják valamennyi
járványvédelmi intézkedés szigorú betartását, az állatok és a vadmadarak kapcsolatának megakadályozását.
http://www.elelmiszer.hu/fmcg_szakmai_hirek/cikk/200_millioba_kerult_a_h5n8_felszamolasa

***
Európai vizsgálat: növényvédő szer az élelmiszerek 45%-ában
Növényvédő szerek nyomait találta élelmiszerminták 45 százalékában egy nagyszabású európai vizsgálat.
Ugyanakkor a mintáknak csak 1,5 százaléka lépte át a megengedett egészségügyi határértéket – közölte az
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA). Az EFSA az Európai Unió tagállamai, valamint Norvégia és Izland részvételével 2013-ban 81 ezer mintát gyűjtött és elemzett. Magyarországon 2630 mintát vettek. Teszteltek
például fejes salátát, földiepret és disznóhúst. A minták 97,4 százalékában egyáltalán nem vagy a határértéknél
kevesebb vegyszermaradványt találtak. A minták négy százalékánál többféle peszticidet is kimutattak. Egyes
mintáknál a szakértők az egészségkárosító hatás lehetőségét is megvizsgálták. Megállapították, nagyon alacsony annak a kockázata, hogy a táplálékon keresztül a szervezetbe jutó növényvédő szerek mértéke elérje az
egészségre káros szintet.
http://www.elelmiszer.hu/fmcg_szakmai_hirek/cikk/novenyvedoszer_az_elelmiszerek_45_aban

***
Súlyos betegséget okozhat a rosszul konitált étel
Súlyos kockázatot rejtő mennyiségben nem, de megbetegedés előidézésére alkalmas mértékben maradhatnak
vissza káros mikroorganizmusok a marhahúsban, ha nem megfelelően konitálják – derült ki a Budapesti Gaz23.
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dasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar legutóbbi, a modern és a hagyományos
konyhatechnológiai eljárásoknak az élelmiszerekre gyakorolt hatását vizsgáló kutatásából. A vizsgálat azt tanulmányozta, milyen hatást gyakorol a konitálás és – kontroll eljárásként – a roston sütés az élelmiszerek mikrobiológiai állapotára, érzékszervi tulajdonságaira, illetve táplálkozási szempontból jelentős összetevőire. A cél
az volt, hogy kiderítsék, maradhatnak-e vissza betegséget kiváltó mennyiségben mikroorganizmusok a nem
megfelelően elvégzett konitálás során. A konitálás egy régi konzerválási eljárás, amely során a hús elkészítése
több óráig is eltart, miközben alacsony, általában 100°C alatti hőmérsékleten „főzik” az ételt zsírban vagy olajban. A laboratóriumi eredmények szerint a nyers, a konitált és a roston sütött húsokban is a megengedhető
határérték alatt volt a megbetegedésekért felelőssé tehető mikroorganizmusok száma, ugyanakkor a hőkezelések hatására a mikrobaszám csökkenése alig érte el az egy-két nagyságrendet. Ennek következtében az azonnal
el nem fogyasztott, és a későbbiekben rosszul tárolt, nem kellően átforrósított húsokban a mikroorganizmusok
gyorsan elszaporodhatnak, így súlyos megbetegedések kiindulópontjai lehetnek.
http://www.origo.hu/tafelspicc/hirek/20150318-sulyos-betegseget-okozhat-a-rosszul-konitalt-etel.html

***
Rákkeltő lehet a világ egyik legnépszerűbb gyomirtója
A lehetséges rákkeltő anyagok közé sorolta a világ egyik legnépszerűbb – és az Egyesült Államokban a legtöbbet használt – gyomirtóját az Egészségügyi Világszervezet rákkutatási ügynöksége. A franciaországi székhelyű
Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (IARC) öt rovar- és növényirtó szer, köztük a glifozát alapú herbicidek minősítését végezte el. Az amerikai Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) is mérlegelni fogja az IARC értékelését.
A Lancet Oncology című folyóirat internetes oldalán közölt döntés szerint a glifozátot most a második kockázati
kategóriába sorolták a szakemberek, így egy csoportba került az anabolikus szteroidokkal és a váltott műszakban végzett munkával. Az IARC szakértői szerint a glifozát jelentette rákkockázat főleg azok esetében áll fenn,
akik foglalkozásukból adódóan vannak kitéve a szer hatásainak, az otthoni kertészkedés szempontjából a szer
nem jelent kockázatot. A glifozát alapú herbicideket gyártó cégek, köztük az amerikai Monsanto hevesen tiltakoznak a mostani minősítés ellen.
http://www.origo.hu/egeszseg/20150323-rakkelto-lehet-a-vilag-egyik-legnepszerubb-gyomirtoja.html

***
Kiemelt élelmiszerbiztonsági témájú hírek a külföldi médiában /
Food Safety in focus in the international media
Enyhe radioaktivitást találtak egy Hongkongba szállított japán teában
A hongkongi élelmiszerbiztonsági hatóságok nyomokban cézium 137 izotópot találtak egy Japánból importált
teaporban. A mintában a határérték közel 1 %-át mutatták ki, amely nem jelentett közegészségügyi veszélyt.
Ennek ellenére az importáló önkéntesen visszahívta a terméket. A Times magazin szerint a hongkongi kormány Élelmiszerbiztonsági Központja (CFS) 2011-ben három Japánból importált zöldségmintában talált kifo24.
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gásolható radioaktív szintet közvetlenül a fukushimai atomerőmű balesete után. Japán a katasztrófát követően
felfüggesztett néhány mezőgazdasági és halászati exportot, de azóta feloldotta ezeket a korlátozásokat.
http://www.foodsafetynews.com/2015/03/slight-radioactivity-found-in-japanese-tea-shipped-to-hongkong/#.VRFYCvyG-lt

***
A zöldségek és gyümölcsök növényvédőszer-maradékáról szóló vásárlói tájékoztató
Az amerikai Környezeti Munkacsoport (EWG) vásárlói útmutatókat jelentet meg minden évben, hogy segítséget nyújtsanak a legkevesebb növényvédőszer-maradékot tartalmazó gyümölcs és zöldség kiválasztásában.
A Consumer Reports nevezetű weboldal az élelmiszerbiztonságról és a fenntarthatóságról szóló fejezetében
hasonló ajánlásokat készített. A szervezet 2014 novemberében lefolytatott felmérése szerint az élelmiszerekben
található növényvédőszer-maradék az amerikaiak 85%-át aggasztja. A megjelent tájékoztatóban a Consumer
Reports az Amerikai Mezőgazdasági Minisztérium (USDA) peszticid adatgyűjtő program (PDP) keretében
gyűjtött 12 év adatainak elemzését végezte el, hogy meghatározzák a gyümölcsök és zöldségek növényvédőszer-maradék tartalmát, és azok toxikusságát. Ezt követően mind a 48 vizsgált élelmiszert öt kategóriába sorolták be, a 3 éves korosztályt érintő kockázat alapján. A szervezet úgy találta, hogy a biotermékek estek a
legalacsonyabb kockázattal járó kategóriába. Azt tanácsolják a vásárlóknak, hogy ha lehetséges inkább bio
zöldséget és gyümölcsöt válasszanak.
http://www.foodsafetynews.com/2015/03/consumer-reports-guides-shoppers-through-produce-pesticideresidues/#.VRJxFPyG-lt

***
Az alma volt a szennyezett a karamellás almákban
Úgy tűnik, hogy nem a karamell, hanem az alma a felelős a tavalyi évben bekövetkezett és a karamellás almához kötött tömeges, halálesettel járó liszteriózis megbetegedésben. 12 államban 35 személy betegedett meg, és
egy kivételével mindenki kórházi ellátásra szorult. A betegek közül heten meghaltak. Kanada szintén jelentett
olyan eseteket, amelyek genetikai rokonságban állnak az amerikai járvánnyal. A járványt először csak a kereskedelmileg előállított, előrecsomagolt karamellás almával hozták összefüggésbe. Az amerikai Betegségmegelőzési és –felügyeleti Központ (CDC) szerint legalább három ember egész vagy szeletelt zöld almát evett, mielőtt
a járvány áldozatává vált.
http://www.foodsafetynews.com/2015/03/apples-were-apparently-the-contaminated-ingredient-in-thosecaramel-apples/#.VRKMNfyG-lt

***
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Európai Uniós új jogszabályok / EU legislations
A Bizottság (EU) 2015/463 rendelete (2015. március 19.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékok speciikációinak meghatározásáról szóló 231/2012/
EU rendelet mellékletének a polivinil-alkohol (E1203) speciikációi tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/474 végrehajtási határozata (2015. március 18.) a Kínából származó, egyes áruk szállításához ténylegesen használt fa csomagolóanyagra vonatkozó felügyeletről, növény-egészségügyi ellenőrzésekről
és meghozandó intézkedésekről szóló 2013/92/EU végrehajtási határozat módosításáról (az értesítés a C(2015)
1684. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/446 végrehajtási rendelete (2015. március 17.) a 37/2010/EU rendeletnek a báriumszelenát anyag tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/398 végrehajtási határozata (2015. február 13.) a 2008/185/EK határozatnak Magyarország az Aujeszky-féle betegségtől mentes tagállamok vagy tagállami régiók jegyzékébe való felvétele tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2015) 718. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU, Euratom) 2015/444 határozata (2015. március 13.) az EU-minősített adatok védelmét szolgáló
biztonsági szabályokról
A Bizottság (EU) 2015/414 rendelete (2015. március 12.) a 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az étrend-kiegészítők előállításához felhasznált (6S)-5-metiltetrahidrofolsav, glükózamin só tekintetében
történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/415 végrehajtási rendelete (2015. március 12.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek az
etefon és a fenamifosz hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/416 végrehajtási rendelete (2015. március 12.) a dinotefuránnak a 18. terméktípusba
tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról
A Bizottság (EU) 2015/417 végrehajtási rendelete (2015. március 12.) a H5a5b szerotípusú Bacillus sphaericus
2362 ABTS1743 törzsének a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról
A Bizottság (EU) 2015/418 végrehajtási rendelete (2015. március 12.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek
a Z-13-hexadecén-11-in-1-il-acetát hatóanyag jóváhagyási feltételei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/419 végrehajtási rendelete (2015. március 12.) a tolilluanidnak a 21. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról
A Bizottság (EU) 2015/402 rendelete (2015. március 11.) élelmiszerekkel kapcsolatos, nem betegségek kockázatának csökkentését, illetve gyermekek fejlődését és egészségét érintő, egyes egészségre vonatkozó állítások
engedélyezésének elutasításáról
26.

Élelmiszerbiztonsági

Szemelvények

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatóság

Food Safety

Newsletter

by the National Food Chain Safety Office, Department for Food Safety Risk Assessment
Issue no. 03/2015
Kiadva/Issued: 31/03/2015

w w w. n e b i h . g o v. h u
2015. évi 03. szám

Jogszabályok / Legislations
A Bizottság (EU) 2015/403 rendelete (2015. március 11.) az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének az Ephedra nemzetségbe sorolt fajok és a yohimbe (Pausinystalia yohimbe [K. Schum]
Pierre ex Beille) tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/404 végrehajtási rendelete (2015. március 11.) az 540/2011/EU végrehajtási rendeletnek a belubutamid, a kaptán, a dimetoát, a dimetomorf, az etoprofosz, a ipronil, a folpet, a formetanát, a
glufoszinát, a metiokarb, a metribuzin, a foszmet, a pirimifosz-metil és a propamokarb hatóanyagok jóváhagyási időtartamának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/405 végrehajtási rendelete (2015. március 11.) az alfa-cipermetrinnek a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról
A Bizottság (EU) 2015/406 végrehajtási rendelete (2015. március 11.) a H-14 szerotípusú Bacillus thuringiensis
subsp. israelensis SA3A törzsének a 18. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról
A Bizottság (EU) 2015/407 végrehajtási rendelete (2015. március 11.) az izopropanolnak az 1., a 2. és a 4. terméktípusba tartozó biocid termékekben felhasználható hatóanyagként történő jóváhagyásáról
A Bizottság (EU) 2015/408 végrehajtási rendelete (2015. március 11.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 80. cikke (7) bekezdésének végrehajtásáról és
a helyettesítésre jelölt anyagok jegyzékének létrehozásáról
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/412 irányelve (2015. március 11.) a 2001/18/EK irányelvnek a
tagállamok számára a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) területükön történő termesztésének
korlátozására, illetve megtiltására biztosított lehetőség tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/394 végrehajtási rendelete (2015. március 10.) a 37/2010/EU rendelet mellékletének a
tulatromicin anyag tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/391 rendelete (2015. március 9.) élelmiszerekkel kapcsolatos, a gyermekek egészségéről
és fejlődéséről szóló, az egészségre vonatkozó egyes állítások engedélyezésének elutasításáról
A Tanács (EU) 2015/423 határozata (2015. március 6.) a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok növényvédő szerek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról szóló rotterdami egyezmény III. melléklete módosításának tekintetében a Rotterdami Egyezmény Feleinek Konferenciája
hetedik ülésén az Európai Unió nevében képviselendő álláspont meghatározásáról
A Tanács (EU) 2015/451 határozata (2015. március 6.) az Európai Uniónak a veszélyeztetett vadon élő állat- és
növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményhez (CITES) való csatlakozásáról
A Bizottság (EU) 2015/342 végrehajtási rendelete (2015. március 2.) a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének
az egyes baromiáruk Unióba történő behozatala vagy Unión keresztül történő átszállítása céljából engedélyezett harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékében az Egyesült Államokra vonatkozó
27.
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bejegyzés tekintetében a magas patogenitású vírustörzsek okozta madárinluenza Idaho és Kalifornia államban
való megjelenése nyomán szükségessé vált módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/345 határozata (2015. március 2.) a 2009/563/EK, a 2009/564/EK, a 2009/578/EK, a
2010/18/EK, a 2011/263/EU, a 2011/264/EU, a 2011/382/EU és a 2011/383/EU határozatnak az egyes termékekre vonatkozó uniós ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok érvényességének meghoszszabbítása céljából történő módosításáról (az értesítés a C(2015) 1286. számú dokumentummal történt)
Bizottság (EU) 2015/326 rendelete (2015. március 2.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a policiklikus aromás szénhidrogének és a talátok tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/327 rendelete (2015. március 2.) az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a készítményekből álló adalékanyagokra vonatkozó forgalombahozatali követelmények és felhasználási
feltételek tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/328 végrehajtási rendelete (2015. március 2.) az állati eredetű takarmányok és élelmiszerek esetében használatos beléptetési okmány tekintetében a 322/2014/EU végrehajtási rendelet módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/329 végrehajtási rendelete (2015. március 2.) az „EXPO Milano 2015” (Olaszország)
kiállítási területére való szállításra szánt állati eredetű termékek behozatala tekintetében az uniós állat- és közegészségügyi rendelkezésektől való eltérésről
A Bizottság (EU) 2015/338 végrehajtási határozata (2015. február 27.) a Magyarországon előforduló, a H5N8
altípusba tartozó, magas patogenitású madárinluenzával kapcsolatos egyes ideiglenes védintézkedésekről
A Bizottság (EU) 2015/262 végrehajtási rendelete (2015. február 17.) a 90/427/EGK és a 2009/156/EK tanácsi irányelv alapján a lófélék azonosítási módszerei tekintetében alkalmazandó szabályok meghatározásáról
(lóútlevélről szóló rendelet)
A Bizottság (EU) 2015/346 végrehajtási határozata (2015. február 9.) az Egyesült Királyság által Észak-Írország
vonatkozásában kért eltérésnek a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló
91/676/EGK tanácsi irányelv alapján való engedélyezéséről (az értesítés a C(2015) 542. számú dokumentummal történt)
Helyesbítés az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének és a 231/2012/EU
bizottsági rendelet mellékletének bizonyos élelmiszer-adalékanyagok tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 6-i 1274/2013/EU bizottsági rendelethez (HL L 328., 2013.12.7. )
Helyesbítés a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 2,4-DB, dimetomorf, indoxakarb és piraklosztrobin szermaradék-határértékének tekintetében történő módositásáról szóló, 2013. július 12-i 668/2013/EU bizottsági rendelethez (
HL L 192., 2013.7.13. )
Helyesbítés a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Gallus gallus fajba tartozó tojótyúkok28.
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ban lévő egyes szalmonella-szerotípusok előfordulási gyakoriságának csökkentésére irányuló uniós célkitűzés
tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2160/2003/EK és a 200/2010/EU bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2011. május 25-i 517/2011/EU bizottsági rendelethez (HL L 138., 2011.5.26. )
Helyesbítés a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének és a 2073/2005/EK bizottsági rendelet I. mellékletének a friss baromihúsban előforduló szalmonella tekintetében történő módosításáról
szóló, 2011. október 27-i 1086/2011/EU bizottsági rendelethez (HL L 281., 2011.10.28. )
Helyesbítés a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a brojlerállományokban előforduló Salmonella enteritidis és a Salmonella typhimurium csökkentésére irányuló uniós célkitűzésről szóló,
2012. március 8-i 200/2012/EU bizottsági rendelethez (HL L 71., 2012.3.9. )
Helyesbítés a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a pulykaállományokban előforduló Salmonella Enteritidis és Salmonella Typhimurium csökkentésére irányuló uniós célkitűzésről szóló,
2012. december 12-i 1190/2012/EU bizottsági rendelethez (HL L 340., 2012.12.13. )
Helyesbítés a húsban előforduló trichinella hatósági vizsgálatára vonatkozó különös szabályok megállapításáról szóló 2075/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2014. október 21-i 1114/2014/EU bizottsági végrehajtási
rendelethez (HL L 302., 2014.10.22. )
Helyesbítés a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. január 15-i
110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 39., 2008.2.13. )
Hazai jogszabályok / Hungarian legislations
6/2015. (III. 10.) FM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007.
(X. 10.) FVM rendelet módosításáról. Megjelent: MK 2015/28. (III. 10.). Hatályos: 2015.03.15.
7/2015. (III. 11.) FM rendelet a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről. Megjelent:
MK 2015/29. (III. 11.). Hatályos: 2015.03.12.

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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