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A legtöbb probléma származási ország szerint (EU)
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A nem engedélyezett  
etilén-oxid ügye

A 2020-as botrány 
folytatásaként a tavalyi évben 
– a szezám-mag mellett – 
az adalékanyagok etilén-
oxid szennyezettsége került 
a figyelem középpontjába, 
ezekre a termékekre az EU 
külön szabályozást is alkotott. 
A szentjánoskenyérmag-liszt 
(E410), a guar- vagy a xantán 
gumi az élelmiszeripar által 
gyakran használt stabilizátor, 
amelyeket fagylaltokhoz és 
más feldolgozott termékekhez 
adnak. A szennyezettség miatt 
jégkrémeket, húskészítménye- 
ket és étrend-kiegészítő- 
ket hívtak vissza  
EU-szerte. 

Veszély-eredet-termék kombinációt nézve a leggyakoribb 
kifogás ezekkel kapcsolatban merült fel: 
q Peszticiddel szennyezett török zöldségek és gyümölcsök
q Szalmonellás lengyel baromfihús és abból készült termékek
q Szalmonellával szennyezett brazil fűszerek és gyógynövények
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AAC ügyek országok szerint

Top AAC ügyek ― termékkategóriák

Kiemelt problémák:
q határérték feletti növényvédőszer-maradék
q jelölési hiányosságok
q szabálytalanságok élőállat szállításakor
q érzékszervi kifogás
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Húsok és hústermékek

3.

Hazánkat 95 AAC bejelentés érintette, ebből 
13 esetben Magyarország volt a kezdeményező 
tagállam.

A legtöbb AAC ügyet Németország jelentette (34%)

ebből  
114 esetben  

kisállatok illegális kereskedelme

Magyarországot összesen 35 hamisítás gyanúját felvető 
bejelentés érintette, 11 esetben hazánk volt a bejelentő tagállam
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A legtöbb probléma származási ország szerint (nem-EU)

A tavalyi évben a leggyakrabban előforduló élelmiszerveszélyt 
a nem engedélyezett növényvédőszer-maradékok (etilén-oxid, 
klórpirifosz), a kórokozó mikroorganizmusok (Salmonella, Listeria) 
és a mikotoxinok (aflatoxin) jelentették.

Takarmányok tekintetében kórokozókkal (Salmonella), 
összetételbeli problémákkal (parlagfűmag-szennyezettség) és 
takarmány-adalékanyagokkal volt gond.

Az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő anyagok körében a nem 
engedélyezett műanyag-összetevők (bambusz, kukorica, rizs, 
stb.) és a kioldódások voltak kiemelkedően problémásak (PAA, 
melamin, formaldehid).
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További problémák:

halak  
illegális kezelése vagy  

víz hozzáadása

olívaolaj  
nem extra szűz olívaolaj 

extra szűzként feltüntetve

húsok 
hiányos vagy  

manipulált iratok

Az esetek közel felében dokumentációhiányt, hamisítást vagy manipulálást jelentettek.
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