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Hamarosan megrendezésre kerül a 37. CCMAS
Idén 37. alkalommal kerül megrendezésre a FAO/WHO Codex Alimentarius Analitikai és Mintavételi
Módszerek Bizottságának (CCMAS) éves nemzetközi ülése, Budapesten. A korábbi évekhez hasonlóan a
2016. február 22-26. között tartandó eseményre több mint 50 ország és 15 nemzetközi szervezet delegáltjait várják, összesen több nint 150 főt. Hazánk idén 31. alkalommal látja el a FAO/WHO CCMAS munkaülés házigazdai szerepét. A szakbizottság fő feladata az élelmiszerbiztonságot érintő vizsgálati módszerek
jóváhagyása, szakmai megvitatása, valamint a nemzetközi élelmiszerkereskedelmet elősegítő analitikai és
mintavételi irányelvek, útmutatók kidolgozása. Az ülésen megjelenő
dokumentumok a rendezvény ideje alatt mind a CODEX, mint pedig a
NÉBIH weboldalán folyamatosan feltöltésre kerülnek majd. Az álláspontok közelítését a plenáris üléseken kívül munkacsoportülések és rendezvények is segítik majd. Idén a CCMAS hetében a NÉBIH és a WESSLING
Hungary közös szervezésében Sampling and Analysis for Verifying Safety
of Food címmel tudományos szimpóziumot rendeznek 2016. február 25én, amelyen várhatóan száz hazai szakember és CCMAS delegált vesz
majd részt. A CCMAS megrendezésében fő szerepet vállal a Földművelésügyi Minisztérium (FM) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH).

***
Vajakat vizsgált a NÉBIH Szupermenta terméktesztje keretében
Vajakat ellenőrzött januári Szupermenta tesztjén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH).
A hazai boltok kínálata alapján 19 előállító 33 különböző termékét vizsgálták meg a NÉBIH szakemberei,
melyeket laboratóriumi körülmények között teszteltek biztonsági és minőségi paraméterek mentén. Élelmiszerbiztonsági szempontból valamennyi termék megfelelt az előírásoknak, egyéb szabálytalanságok azonban
ezúttal is előfordultak. Összesen 11 termék esetében kellett hatósági eljárást indítani: négynél súlyos minőségi hiba, míg hét vajnál jelölési probléma miatt. További információk és a részletes vizsgálati eredmények
elérhetők a NÉBIH Szupermenta termékteszt oldalán.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/vajakat-vizsgalt-a-nebih

***
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Az EFSA javaslata a kagylófélék hőkezelésére vonatkozóan
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) szakértői a kagylófélékre (kéthéjú puhatestűekre) vonatkozó
jelenlegi EU jogszabályok által előírt, forgalomba hozatal előtt szükséges hőkezelések mellett más hőkezelési
lehetőségeket is számításba vettek. Ezek a kezelések, melyek az esetlegesen előforduló vírusok elpusztítását
célozzák, befolyásolhatják a végtermék minőségét. A kéthéjú puhatestűek, mint pl. a kagylók, és osztrigák humán Norovírus és Hepatitis A fertőzések forrásai lehetnek. Amennyiben ezek a puhatestűek szennyezett vízben
élnek, szöveteikben vírusok halmozódhatnak föl, mivel a táplálkozás során ezeket a kórokozókat is kiszűrik a
vízből. Az EFSA biológiai veszélyekkel foglalkozó szakbizottsága (BIOHAZ) egy olyan időtartam-hőmérséklet
kombinációt határozott meg, amely a vírusszám ugyanolyan értékű csökkenését eredményezi, mint a jelenlegi
hőkezelési eljárás, azaz a 90°C-on 90 másodpercig tartó kezelés. A tudósok szerint, az alkalmazott eljárástól
függően ez a dupla 90-es módszer különböző mértékű vírusszám csökkenést eredményezhet, mivel a fölmelegítés és a lehűlés ideje között (tehát azon időtartamok között, amíg a hőmérséklet eléri a 90°C-ot, majd ismét
visszahűl szobahőmérsékletre) lehetnek eltérések. Az EFSA szerint a kockázatkezelőknek kellene meghatározni
a lakosság számára szükséges védelem mértékét (azaz a védelmi szintet). Ennek alapján pedig a kockázatbecslők meg tudják adni a vírusszám csökkentésének mértékét, és azt is, hogy ennek eléréséhez milyen hőkezelési
eljárásra van szükség. Ez lehetővé tenné az élelmiszeripari vállalkozások számára, hogy olyan eljárást alkalmazzanak, amely megfelel a jogszabályoknak, ugyanakkor a termék kívánt minősége és állaga is megmarad.
EFSA advises on heat treatment of bivalve molluscs
Experts at EFSA have evaluated possible alternatives to the current heat treatments of molluscs required by EU
legislation before they are placed on the market. Such treatments, which are needed to kill possible viruses, may
alter the quality of the final products.
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/151214

***
Zoonózis jelentés 2014 – EFSA-ECDC közös jelentés
2014-ben ismét nőtt a humán liszteriózis és kampilobakteriózis esetek száma, ezzel folytatódott a 2008-ban
kezdődött emelkedő tendencia. A szalmonellózis esetszám is kissé emelkedett, 2008 óta először. Ezek a legfontosabb megállapításai az EFSA és az ECDC éves zoonózis jelentésének. A 2013. év adataihoz képest a bejelentett liszteriózis esetek száma 16%-kal nőtt, 2161 megerősített eset volt 2014-ben. Bár önmagában ez a szám
viszonylag alacsony, a bejelentett liszteriózis esetek emelkedő száma aggodalomra ad okot, hiszen a fertőzések
felügyeleti rendszere a betegség súlyos formájára koncentrál. A betegség halálozási aránya magasabb, mint
más élelmiszer eredetű betegségeké, különösen az idősek és a gyengébb immunrendszerrel rendelkezők körében. Az emberi megbetegedések leggyakoribb közvetítői a fogyasztásra kész ételek; a Listeria monocytogenes
4.
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baktérium – amely a liszteriózis okozója emberekben és állatokban – ezekben az élelmiszerekben csak ritkán lépte túl a jogszabályban rögzített határértéket. 2005 óta a kampilobakteriózis a leggyakrabban jelentett
élelmiszer eredetű megbetegedés az Európai Unióban. 2014-ben a megerősített esetek száma 236 851 volt.
A 2013. évi adatokhoz képest 10%-kal nőtt az esetszám, ez összesen 22 067 esetet jelent. A legtöbb tagállam
több kampilobakteriózist jelentett, ami részben lehet a felügyeleti rendszerek illetve a diagnosztikai módszerek fejlődésének az eredménye. Campylobacter legtöbbször csirkehúsban volt jelen. 2014-ben a szalmonellózis
esetszám is kissé emelkedett, részben a jelentést tevő tagállamok számának változása miatt. Azonban hét év
időtartamát tekintve statisztikailag szignifikáns a szalmonellózis esetek számának csökkenése 2008-2014 között. Az EFSA-ECDC jelentés 14 zoonózis és élelmiszer eredetű megbetegedés vonatkozásában ad információkat. Az adatokat 32 ország szolgáltatta (28 tagállam és 4 nem uniós európai ország).
Campylobacter and Listeria infections still rising in the EU – say EFSA and ECDC
Human cases of listeriosis and campylobacteriosis rose once again in 2014, continuing an upward trend that began
in 2008. Salmonellosis cases increased slightly for the first time since 2008. These are the main findings of the latest
annual report by EFSA and ECDC on zoonoses and foodborne outbreaks in the European Union. The EFSAECDC report covers 14 zoonoses and foodborne outbreaks. It is based on data collected by 32 European countries
(28 Member States and four non-Member States) and helps the European Commission and EU Member States to
monitor, control and prevent zoonotic diseases.
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4329

***
Echinococcus multilocularis fertőzés állatokban
Tudományos véleményt publikált az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) a hólyagféregről
(Echinococcus multilocularis), amely echinokokkózist okoz vadonélő- és háziállatokban, például rókákban és
kutyákban. A hólyagféreggel szennyezett élelmiszer vagy víz fogyasztása emberekben is fertőzést okozhat, a
betegség halálos kimenetelű is lehet. A tagállamok és az Európai Bizottság együttműködésével készült jelentés
legfontosabb megállapításai a következők:
• Az E. multilocularis legfőbb gazdaszervezete a vörös róka Európában, ezért a monitoring tevékenységeknek
erre a fajra kell koncentrálni,
• jelentési és monitoring célok vonatkozásában a járványügyi területeket a politikai határoktól függetlenül
kell meghatározni,
• a jelentéseknek az E. multilocularis-ra kell összpontosítani, mert ez okozza a legsúlyosabb betegséget
emberekben,
• a diagnosztikai módszereket (a betegség kimutatása állatokban) az Unióban szabványosítani kell.
Az E. multilocularis endemikus Franciaország keleti, Németország déli részén, Svájcban és Ausztriában, de fertőzést más országban is jelentettek.
5.
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Echinococcus multilocularis infection in animals
EFSA has published a scientific opinion on Echinococcus multilocularis, a tapeworm that causes a disease known
as echinococcosis in wild and domestic carnivores, such as foxes and dogs. People who consume food or water
contaminated with E. multilocularis are at risk of infection, and the disease can be fatal.
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/151222a

***
Kis kaptárbogár: a terjedés kockázatának értékelése
A kis kaptárbogár (small hive bettle, SHB) – a mézelő méheket, poszméheket károsítja –, 2014 szeptembere
óta jelen van Olaszország déli részén. A kártevő a fertőzött kaptárok, méhkasok mozgatásával nagy távolságokban tudnak elterjedni, és képesek túlélni az Európai Unió minden tagállamában. A kártevő továbbterjedését
az EU-n belül megelőzni a kaptárok mozgatásának megakadályozásával lehet a fertőzött és nem-fertőzött területek között. Az állategészségügyi szakemberek két matematikai modellt dolgoztak ki a kártevő lehetséges
terjedésének előrejelzésére. Természetes úton több mint 100 évbe telne, amíg a kártevő 250 km-t megtenne
(Calabria-Abruzzo távolság), de a fertőzött kaptárok mozgatása jelentősen meggyorsítja a folyamatot. Kockázat-csökkentő tényezők a biztonságos EU-n belüli kereskedelem megvalósítása érdekében:
• szemrevételezés
• háló használata (max. 2 mm pórusméret)
• fagyasztás, hőkezelés, szárítás – hatékony az eszközök használata esetén
• kaptárok mozgatásának feljegyzése a járványok vizsgálatának előmozdítása érdekében.
Small hive beetle: risk of spread assessed
The small hive beetle (SHB), a pest affecting honeybees, bumblebees and stingless bees that has been present in
southern Italy since at least September 2014, could survive in all EU Member States and spread rapidly over large
distances if infested hives are moved. Restrictions on the movement of honey bees, bumblebees and commodities
from infested to non-infested areas should therefore be maintained to prevent the pest spreading further in the EU.
These are some of the findings of a Scientific Opinion published by EFSA.
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/151215

***
Frissített útmutató az egészségre vonatkozó állítások dokumentációjával kapcsolatosan
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) frissítette javaslatait az egészségre vonatkozó állításokkal
kapcsolatos kérelmek készítői számára. Az általános tudományos útmutató mellett az EFSA a speciálisan az
immunrendszerre és az emésztő szervrendszerre vonatkozó állításokkal kapcsolatos útmutatóját is kiegészítet6.
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te. Az EFSA prioritásnak tekinti egy olyan tiszta feltételrendszer kidolgozását, amelyen keresztül biztosítható,
hogy az egészségre vonatkozó állítások megalapozottak legyenek, ugyanakkor a beadvány készítőinek munkáját is megkönnyítsék. Az előző kérelmekből vett konkrét példák adnak segítséget az egyes részek követelményeinek értelmezésében, ugyanakkor a leggyakoribb akadályokra, hiányosságokra is felhívják a figyelmet.
A frissített útmutatók segítségével összeállított kérelmek hatékonyabb értékelési eljárást eredményeznek, amelyek a kérelmek készítői, a fogyasztók és az EFSA számára is hasznos.
A két dokumentum magába foglalja:
• az értékelés egyes lépéseinek részletes magyarázatát – az élelmiszer vagy összetevő jellemzését, az állított
hatás jellemzését, az erre vonatkozó humán tanulmányokat -, amelyeket az EFSA az előző értékelésekből
vett konkrét példákon keresztül mutat be;
• azon alapelvek határozott kiemelését, melyeket akkor alkalmaznak, amikor az egészségre vonatkozó állítás
egy adott tápanyag szükségességén alapul;
• példákat olyan kérelmekre, amelyek értékelése pozitív volt, jelezve a tanulmányok számát, típusát és minőségét, amelyek az állítás igazolásához szükségesek;
• példákat azokra a hiányosságokra – a kedvezőtlenül elbírált kérelmekből – amelyek megakadályozták az
állítás igazolását;
• útmutatót a főbb lépésekről és tudományos szempontokról, amelyeket a kérelmezőknek figyelembe kell
venni a beadvány készítésekor.
A közzétett dokumentum nyilvános konzultáció után került véglegesítésre.
Updated claims guidance ‘will benefit consumers and applicants’
EFSA has updated its advice for applicants seeking approval of health claims made on food products. As well
as revising the general scientific guidance – which applies to health claims across the board – the Authority has
updated its specific guidance for claims related to the immune system and the gastro-intestinal tract.
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160118

***
EFSA: A neonikotinoid alapú növényvédő szerek újraértékelése
Újraértékeli az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) azt a három neonikotinoid alapú növényvédő
szert (klotianidin, tiametoxám, imidakloprid), amelyek használatát 2013-ban korlátozták az Európai Unióban.
Az újraértékelést az Európai Bizottság kérte. Az értékelés befejezése 2017 januárjában várható. Az értékelés
során új adatokat (tanulmányok, kutatások, monitoring vizsgálatok eredményeit) is figyelembe vesznek a szakemberek, különösen azokat az információkat, amelyek az EFSA 2015. évi adatgyűjtési felhívása után érkeztek.
Tavaly az EFSA megerősítette azt, hogy a klotianidin, tiametoxám, imidakloprid levelekre történő permetezése
kockázatot jelent a méhekre.
7.

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. 01/2016
Kiadva/Issued: 05/02/2016

w w w. n e b i h . g o v. h u
2016. évi 01. szám

EFSA hírek / EFSA news
Pesticides and bees: EFSA to update neonicotinoid assessments
European Food Safety Authority is to update its assessments of the risks to bees posed by three neonicotinoid
pesticides. The new evaluations of clothianidin, thiamethoxam and imidacloprid were requested by the European
Commission, which placed restrictions on the use of the substances in 2013 following assessments carried out by
EFSA.
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160111

***
Látogatható panelülés az EFSA-ban
Megfigyelőként is regisztrálni lehet az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) Állategészségügyi és Állatvédelmi Szakbizottságának márciusi ülésére. Az ülés Brüsszelben lesz 2016. március 9-10-én. Regisztrálni
február 16-ig lehet. Az érdeklődők számára frissített útmutató készítettek.
Plenary meeting of AHAW
Observers can attend EFSA’s open plenary meetings to see first-hand how EFSA’ s Scientific Committee and its
Scientific Panels discuss and adopt their scientific assessments. Plenary meeting of the Panel on Animal Health and
Welfare (AHAW) will be hold in Brussels, 9-10 March 2016.
http://www.efsa.europa.eu/en/stakeholders/observers

***
Pályázatok – határidő módosítás
Modelling human variability in toxicokinetic and toxicodynamic processes using Bayesian meta-analysis,
physiologically-based modelling and in vitro systems”
A pályázatok beadásának módosított határideje: 2016. február 18.
New deadline for submission
The new deadline for submission of proposals concerning the Call „Modelling human variability in toxicokinetic
and toxicodynamic processes using Bayesian meta-analysis, physiologically-based modelling and in vitro systems”
is Thursday 18th February 2016.
http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsascer20101

***
8.
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Kagylók, rákfélék ellenőrzése: magas E. coli tartalom Anglia déli és délnyugati partjainál
A brit élelmiszerbiztonsági hatóság (FSA) négy vizsgálat eredményeit tette közzé, melyeket a 2015 júliusában
történt eset után hajtott végre, amikor is kivételesen magas E. Coli szintet tapasztaltak Anglia déli és délnyugati
partjainak kagylótelepeinél. Az akkori eredmények nem csupán magas fertőzöttséget mutattak, de széleskörű
földrajzi elterjedést is. Ennek eredményeképpen az FSA több szervezet bevonásával kezdte vizsgálni a magas
szint lehetséges okát. A vizsgálatokat az FSA egyéb partnerekkel együttműködésben értékelte ki: vizsgálták többek között a fürdővizet, esővizet és szennyvíz kibocsátási statisztikákat. Az eredmények alapján az eset konkrét
okát nem sikerült feltárni, bár számos lehetőséget kizártak a potenciálisan felvetettek közül. 2016. január végén
a jelentés eredményeinek áttekintésére az FSA találkozót szervez az élelmiszeripar érintett képviselői és egyéb
szervezetek bevonásával.
Shellfish official controls: high E.coli event along South and South West coasts of England
The FSA published four investigative reports commissioned following an event that occurred in July 2015 where
exceptionally high levels of E.coli were recorded at shellfish beds along the South and South West coasts of England.
No conclusive cause for the event has been identified. The FSA is holding a stakeholder event at the end of January
2016 to review findings from the reports with the shellfish industry and other agencies.
http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2016/14781/shellfish-official-controls-high-e-coli-event-alongsouth-and-south-west-coasts-of-england

***
BfR: Ügyeljünk, hogy a fondü-hús ne okozzon megbetegedést
A német Szövetségi Kockázatértékelési Intézet (BfR) frissítette az élelmiszer eredetű megbetegedések elleni fogyasztói védekezéshez kapcsolódó kiadványát, melyet a Campylobacter-re vonatkozó információkkal bővített.
A fondü-hús igen közkedvelt a téli időszakban, de veszélyes is lehet. A nyers húsokat egy, az asztalra elhelyezett
serpenyőben sütik meg. Azonban a nyersen fogyasztható élelmiszerek, saláta alapanyagok és szószok véletlenül
keresztszennyeződhetnek, mert az előkészítés és az ételkészítés során érintkezésbe kerülhetnek a nyers hússal.
Ennek megelőzésére hívja fel a figyelmet a BFR, hogy a Campylobacter keresztszennyezés elkerülhető legyen.
Főként a megfelelő konyhai higiénia és a körültekintő étel előkészítés és elkészítés szolgálhat megoldásként.
Making sure that fondue meat doesn’t cause illness
BfR is updating its leaflet for consumers on protecting themselves against foodborne infection with Campylobacter
bacteria. Meat fondues or cooking at the table in little pans with the simultaneous preparation of raw meat,
fresh vegetables and various sauces are popular forms of dining in winter. Pathogens potentially present in raw
meat can be transferred to ready-to-eat foods, if they have contact with the same plate or the same cutlery.
http://www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2015/40/damit_fondue_fleisch_nicht_krank_macht-196101.
html

***
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BfR: A házi készítésű olajban eltett fűszernövények és marinált zöldségek
rejtett egészségügyi kockázatot jelenthetnek
Manapság egyre népszerűbb az otthoni zöldség marinálás, és a fűszerek vagy fokhagyma olajban eltevése.
A német Szövetségi Kockázatértékelési Intézetet (BFR) arról kérdezték, hogy az így elkészített élelmiszerek valóban okozhatnak-e Clostridium botulinum általi mérgezést. A vizsgálatok és az eredmények alapján az intézet
arra a következtetésre jutott, hogy az otthoni eljárások nem biztosíthatják a Clostridium botulinum növekedésének és a botulotoxin jelenlétének általános gátlását. Ennek okán a BFR nem tanácsolja az otthon készített
marinált zöldségek és olajos fűszerek hosszú ideig történő tárolását. Ez különösen a nem megfelelő mértékben
hőkezelt élelmiszerekre vonatkozik.
Self-made herbal oils and vegetables marinated in oil conceal health risks
The production of marinated vegetables in oil and the self production of oils aromatised with garlic or fresh
herbs are very popular in private households. The BFR was asked whether the risk of foodpoisoning caused by
Clostridium botulinum toxins could exist with this kind self-produced foods. The growth of C. botulinum and
formation of botulinum toxin in the products can not be generally avoided. The BfR advises against the storage of
self-made products, such as vegetables or herbs in oil.
http://www.bfr.bund.de/cm/343/selbst-hergestellte-kraeuteroele-und-in-oel-eingelegte-gemuese-bergengesundheitliche-risiken.pdf

***
BfR: Vadhúsok és bor biztonságosan
A német Szövetségi Kockázatértékelési Intézetet (BFR) tanácsokat tett közzé a fogyasztók számára a Nemzetközi Zöld Hét keretein belül. A BfR-hez több kérdéssel is fordultak a borok és vadhúsok fogyasztásával kapcsolatban. A borok esetében a hamisítás, a vadhúsok esetében a nyers kolbászok fogyasztása volt kiemelt téma.
A borhamisítás felderítésről és a nyers kolbászok által okozott betegségekről és azok megelőzéséről adott tájékoztatót az Intézet a fogyasztók számára. Mindezek mellet felhívták a figyelmet a vadhúsokban található kórokozók veszélyeire és a feldolgozás közbeni higiéniai, megelőző lépések betartásának fontosságára.
Wild game and wine – sure, as long as it’s safe
What exactly is wine, what categories and quality classifications are there and what are adulterated wines? What
should be borne in mind when eating raw sausage made from game meat? The BfR provided consumer tips at the
International Green Week 2016.
http://www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2016/02/wild_und_wein___aber_sicher-196201.html

***
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BfR: Mi lehet káros az élelmiszerben – az élelmiszerbiztonsági kockázatok könnyebb felismerése
A német Szövetségi Kockázatértékelési Intézetet (BFR) nagyszabású fogyasztási felmérésbe kezd (Total Diet
Study), ami MEAL-Studie név alatt kerül majd lebonyolításra. A kutatás célja meghatározni a nemkívánatos
anyagok mértékét a fogyasztható élelmiszerekben az előkészítés és az elkészítés után. Első alkalommal végeznek ilyen tanulmányt, amiben figyelembe veszik az előkészítés és elkészítés kockázatait is. A tanulmány a teljes
élelmiszerpalettát figyelembe fogja venni olyan állapotban, ahogyan azt elfogyasztják. A kutatás során a következő években 50-60 ezer élelmiszer tételt fognak megvásárolni a kiskereskedelemből, és elkészítik egy speciálisan felszerelt konyhában. Az elkészült ételekben található hasznos és nem kívánatos anyagok mennyiségét
laboratóriumi körülmények között vizsgálják majd meg. Az első eredmények 2018-ra várhatóak.
What could be harmful in food: food safety risks are more easily recognizable in the future
The BfR will begin a large food consupmtion survey (Total Diet Study), which will be carried out under name
MEAL-Studie. The research will aim to determine the level of undesirable substances in consumable foods after
preparation.
http://www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2016/04/was_im_essen_steckt__lebensmittelrisiken_kuenftig_
leichter_erkennbar-196285.html

***

Megjelent a BVL válságkezelő útmutatója
A német Szövetségi Fogyasztóvédelmi és Élelmiszerbiztonsági Hivatal (BVL) az elmúlt években számos élelmiszer eredetű megbetegedés felderítésében vett részt és koordinált szövetségi szinten. A megjelent útmutató a
külső és belső gyakorlatok és az azokból levont következtetések nyomán készült el. A BVL Válság útmutató 2.0
verzió már elérhető a BVL oldalán.
The BVL crisis management guide has been published
In recent years the Federal Office of Consumer Protection and Food Safety (BVL) has taken part in and has
coordinated a number of food-borne illness investigations at the federal level. The BVL Crisis Guide Version 2.0 is
available at website of BVL.
http://www.bvl.bund.de/DE/01_Lebensmittel/05_Fachmeldungen/2015/2015_11_30_BVL_Krisenleitfaden_
ver%C3%B6ffentlicht.html?nn=1535174

***
ANSES: Két eszköz az állatbetegség priotizáláshoz
Az állatbetegségek elleni védekezés a hatóságok egyik fő problémája. Akár közegészségügyi vagy gazdasági
okok miatt, elengedhetetlen, hogy védekezzenek a főbb betegségek ellen mind az állati, mind a humán populációkban, mivel egyes állatbetegségek átterjedhetnek az emberre (zoonózisok). Az egészségügyi ágazati
nemzeti konzultációt követően 2010-ben a francia élelmiszerbiztonsági hatóság (ANSES) hivatalos felkérést
11.

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. 01/2016
Kiadva/Issued: 05/02/2016

w w w. n e b i h . g o v. h u
2016. évi 01. szám

További hírek az Európai Unióból / News from the European Union
kapott a francia Földművelésügyi Minisztériumtól, hogy dolgozzon ki egy módszert a jelenleg Franciaországban előforduló állatbetegségek rangsorolására a rendelkezésre álló adatok figyelembevételével, amit a különböző állatfajok esetében bevezetnek és alkalmaznak. Az ANSES nyolc különböző kritériumcsoportot állított fel a
prioritások meghatározásához. Kifejlesztett egy viszonylag pontos eszközt, amely az állattartás „nagy” ágazatainak 103 betegségét tartalmazza, és egy sor feltétel teljesülése esetén alkalmazható és részletes háttéradatbázist
igényel. A második egyszerűsített módszer a „kisebb” termelési ágazatokra vonatkozik vagy azokra az esetekre, amelyeknél kevés adat áll a rendelkezésre. Ezek az eszközök táblázatos formában már online elérhetők az
ANSES honlapján a kockázat kezelők és más szakemberek részére az állatbetegségek fontossági sorrendjének
megállapításához (földrajzi területi, ágazati vagy alágazati stb.).
Two tools for prioritising animal diseases available online
In 2010 ANSES received a formal request from the Ministry of Agriculture to develop a method for prioritising the
animal diseases present in France. Based on the available data ANSES developed an initial prioritisation tool to
a list of 103 diseases for „major” livestock production sectors, and then a second simplified method intended for
prioritising animal diseases for „minor” production sectors or those for which there are few available data.
https://www.anses.fr/en/content/two-tools-prioritising-animal-diseases-available-online

***
ANSES: A fogyasztói tájékoztatás hatékonyságának javítása és az élelmiszerek
mikrobiológiai kockázatának megelőzése
Franciaországban minden évben az élelmiszer eredetű megbetegedések egyharmada (26-39%) a háztartásokban fordul elő. Néhány ilyen eset a helytelen háztartási gyakorlat következménye (nem megfelelő tartósítás,
elégtelen főzés, keresztszennyeződés). Egyes ágazatok fejlesztése, valamint a fogyasztóknak adott információk segíthetnek bizonyos élelmiszer eredetű megbetegedések kockázatának csökkentésében. Az Élelmiszer
Főigazgatóság (DGAL) felkérésére a francia élelmiszerbiztonsági hatóság (ANSES) kidolgozott egy megalapozott kommunikációs stratégiát, amely a mikrobiológiai élelmiszer-egészségügyi kockázatokkal kapcsolatos.
A munka fő iránya a következő:
• Melyek azok a tényezők, amelyek ösztönzik a fogyasztókat, hogy változtassanak viselkedésükön,
• a különböző kommunikációs stratégiák hatékonysága (kommunikációs kampány, címkézés, oktatási programok, intézkedések az egészségügyi szakemberek, stb.),
• a kommunikáció célcsoportjainak megválasztása (általános vagy célzott populáció),
• a kommunikációs kampány intézkedéseinek egészségre gyakorolt hatása, összehasonlítva az agrár-élelmiszeripari ágazatban végrehajtott intézkedésekkel.
A kommunikációs stratégiák az általános higiéniai intézkedésekre és négy veszély / élelmiszer kombinációra
vonatkoztak:
• Shiga toxint termelő Escherichia coli (STEC) / darált marhahús,
• Listeria monocytogenes / további feldolgozás nélkül fogyasztásra kész élelmiszerek, amelyekben a 		
Listeria monocytogenes nőhet,
• Campylobacter / baromfihús,
• Clostridium botulinum / méz (csecsemőkori botulizmus kockázata).
12.
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Az ANSES szerint a kommunikáció csak kis mértékben csökkenti a kockázatot. A kockázatkezelési intézkedések javítása bizonyos termelési ágazatokban csökkenti a kockázatot, de pótlólagos termelési költségekkel jár.
A hatóság egy sor ajánlást fogalmaz meg a kommunikációs stratégiák hatékonyságának javítására, melyek valószínűleg módosíthatják a fogyasztói magatartást, és így csökkentik az élelmiszer okozta kockázatokat.
Improving effectiveness of consumer information and prevention of microbiological risks in food
Each year, around one third of the foodborne disease outbreaks reported in France occur in the family environment.
Some of these cases are due to domestic practices (inadequate preservation, in sufficient cooking or contaminant
transfer). Improvements within certain sectors, as well as specific information aimed at consumers, could help
reduce the risk associated with certain foodborne diseases. The Agency is also proposing recommendations
on the effectiveness of communication strategies likely to modify consumer behaviour and thus to reduce the
microbiological risks associated with food.
https://www.anses.fr/en/content/improving-effectiveness-consumer-information-and-preventionmicrobiological-risks-food

***

Neonikotinoidok és a beporzó rovarok:
Az ANSES szigorú feltételekhez köti ezen termékek felhasználását
A francia élelmiszerbiztonsági hatóság (ANSES) 2016. január 13-án tette közzé a neonikotinoid hatóanyagú rovarirtó szerek méhekre és más beporzó rovarokra vonatkozó kockázatértékelését. A jelentés a témában érintett
ökológiai, mezőgazdasági és egészségügyi tárcák munkája. A hatóság emlékeztet arra, hogy a nem megfelelő
gazdálkodási intézkedések, valamint a neonikotinoidok használata súlyos negatív hatást gyakorol a megporzó
fajokra. Hangsúlyozza az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) javaslatára 2013-ban elfogadott három
éves európai moratórium fontosságát. Még mindig hiányzik az a tudás, amely ezen termékek, méhekre és egyéb
beporzó rovarokra történő hatását tisztázná. A következtetésekben a hivatal először azonosítja az alkalmazás
azon feltételeit, amelyek mellett a mézelő méhek, poszméhek és vadon élő méhek kockázata alacsonynak tekinthető. Továbbra is jelentős bizonytalanság áll fenn egyes alkalmazások esetében, különösen az őszi kalászosok vetőmagjainak kezelése, vagy a gyümölcsösök és szőlő-ültetvények permetezése során. A jelenlegi európai
szintű munka eredményeit is figyelembe véve az ANSES minden felhasználási cél esetében, különösen ahol
jelentős a bizonytalanság, továbbra is szigorú feltételeket ajánl. Javasolják, hogy a neonikotinoidokkal kezelt
kultúrát követően ne vessünk a beporzó rovarok számára vonzó növényt.
Neonicotinoids and pollinators:
ANSES advocates strengthening the conditions of use of these products
Anses has published its conclusions on the risks of neonicotinoids insecticides based substances for bees and other
pollinators. It recommends strengthening the conditions for all uses for which remains significant uncertainty.
https://www.anses.fr/en/content/neonicotinoids-and-pollinators-anses-advocates-strengthening-conditionsuse-these-products

***
13.

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. 01/2016
Kiadva/Issued: 05/02/2016

w w w. n e b i h . g o v. h u
2016. évi 01. szám

További hírek az Európai Unióból / News from the European Union
Málna keton tartalmú, testsúlycsökkentő étrend-kiegészítő lehetséges káros mellékhatása
A Dán Műszaki Egyetem Élelmiszertudományi Intézete (DTU Food) óvatosságra hívja fel a fogyasztók figyelmét a málna keton tartalmú étrend-kiegészítő fogyasztásával kapcsolatosan. Kutatások szerint a málna ketonnak különböző nem-kívánt mellékhatásai lehetnek. Az étrend-kiegészítő megtévesztheti a vásárlókat azáltal,
hogy 100%-ban természetesnek van hirdetve, azonban a vegyület biztonsága nem annak előállítási módjától
függ. A 4-(4-hidroxifenil)-2-butanon vegyület, málna keton néven ismert, a málna aromáját adó egyik vegyület. Korlátozott mennyiségben aromaanyagként használható bizonyos élelmiszerekben. A friss gyümölcsben
a málna keton csak kis mennyiségben van jelen, 1 kg friss málna 0,009-4,3 mg ketont tartalmaz. Egy felnőtt
átlagos napi bevitele az étrendből származóan 1,8-3,8 mg, melynek nagy része az élelmiszerekben használt
aromaanyagokból tevődik össze. Ez a vegyület bizonyos online vásárolható fogyókúrás étrend-kiegészítőben
is megtalálható. A termék előállítói napi 100-1400 mg mennyiség bevitelét javasolják. A dán kutatócsoport
szerint azonban nagy problémát jelent az, hogy a málna keton ilyen nagy mennyiségű napi bevitelére még
nem állnak rendelkezésre a biztonságos fogyasztással kapcsolatos adatok. Az étrend-kiegészítőt korábban laboratóriumi állatokon tesztelték, ahol azok fogyása volt megfigyelhető, azonban a hatásmechanizmus nem volt
ismert. Annak érdekében, hogy ezt megismerjék, a kutatók egy ún. QSAR (Quantitative Structure-Activity
Relationship) számítógépes modellt alkalmaztak, melynek segítségével a vegyületek kémiai szerkezete alapján
van lehetőségük előre jelezni annak káros hatását már ismert káros hatású vegyületekkel való összehasonlításban. A QSAR eredményei alapján a málna ketonnak potenciálisan káros hatása van mind a reproduktív és
kardiovasculáris rendszerre, illetve a magzati fejlődésre is. Emiatt a vegyület további vizsgálatát javasolják arra
fókuszálva, hogy mennyire biztonságos a gyártó által javasolt dózis étrend-kiegészítőként való elfogyasztása.
A málna keton jó példája lett a QSAR modell alkalmazásának abban az esetben, amikor nagyon kevés rendelkezésre álló adat segítségével kell egy vegyület káros hatását megbecsülnünk.
Weight-loss supplements containing raspberry ketone may be harmful
The National Food Institute, Technical University of Denmark, are urging care when buying products online that
contain raspberry ketone. A new study suggests that the raspberry ketone – which has been approved for use as
flavouring substance in food – may have several adverse effects.
http://www.dtu.dk/english/Research/Research-at-DTU/Research-news/Nyhed?id=f73912ed-8a60-4ee48910-ef000a3e96b6

***
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Az alábbi linken részletes informácók találhatóak az Európai
Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors veszélyjelző rendszeréből:
Link>>
Az alábbi linken elérhetők a RASFF riasztások heti jelentésének
táblázata, valamint további információk a RASFF rendszerről
magyar nyelven:
Link>>
Az alábbi linken az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságának (DG SANTE) élelmiszerláncbiztonsággal kapcsolatos legfrissebb hírei találhatóak:
Link>>
Megjelent hírek a DG SANTE oldalán
•
•

•
•

Állategészségügy: Az EU közel 161 millió euróval támogatja az állatbetegségek és zoonózisok felszámolását, ellenőrzését és felügyeletét segítő programokat, valamint hogy megvédjék az emberi és állati egészséget
Menekült-válság: Az Európai Bizottság 5,6 millió euróval támogatja a tagállamok egészségügyi projektjeit.
A támogatás célja, hogy segítse a leginkább érintett tagállamokat a közös egészségügyi kihívások megoldásában. Az egészségügyi program támogatja továbbá a menekültekkel és a bevándorlókkal kapcsolatos
hosszútávú egészségügyi intézkedéseket és az integráció folyamatát.
Befektetési Terv: Január 15-én, az európai beruházási bank jóváhagyta 42 beruházási projekt tervét. Ezek
közül négy az egészséggel kapcsolatos projekt. Az ágazatra vonatkozóan a jelenlegi helyzetről további részleteket tudhat meg „Az emberi erőforrás, készségek, a szociális gazdaság és egészségügy„ alatt.
A napozóágyak egészségre gyakorolt hatása: Az új és újonnan azonosított egészségügyi kockázatok tudományos Bizottsága (SCENIHR) véleményezte a napozó ágyak használatának kockázatát. a tanulmányt
2016. március 21-ig lehet észrevételezni.
News at DG SANTE

•
•
•
•

Animal Health: EU commits close to €161 million to combat animal diseases and zoonoses in 2016
Refugee crisis: Commission grants €5.6 million to Health projects to support Member States’ actions
Investment Plan - State of play in January 2016
Preliminary Opinion on the Health Effects of Sunbeds open for public consultation

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm

***
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OIE: Az állategészségügy és állattenyésztés kiemelt szerepe a klímaváltozás kezelésében
A klímaváltozás és a globalizáció elősegíti a vektorok által terjesztett betegségek és a kórokozók terjedését.
Az állati fehérjék iránti növekvő kereslettel együtt ezek a tényezők komolyan fenyegetik a humán egészségügyet
és az emberek megélhetését.
Animal health and animal production systems on climate change
Climate change associated with globalisation will favour vector-borne diseases and pathogen propagation. In the
context of an ever-growing demand for animal proteins, these factors will therefore threaten human health and
livelihood.
http://www.oie.int/en/for-the-media/press-releases/detail/article/adapted-and-resilient-animal-health-andanimal-production-systems-are-key-to-efficiently-address-the/

***
CFIA együttműködés az EFSA-val
Tudományos együttműködési megállapodást írt alá a Kanadai Élelmiszer-felügyeleti Hatóság (CFIA) és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) a kockázatbecsléshez kapcsolódó adatgyűjtés és információmegosztás
érdekében. Az ötévenként megújuló együttműködés részeként a felek egy-egy munkatársat jelölnek ki a szoros,
közvetlen és folyamatos kapcsolattartás koordinálásához. Az együttműködés eredményességét időszakos üléseken értékelhetik majd.
Memorandum of Cooperation between the CFIA and the EFSA
The CFIA and the EFSA of the European Union are having considered that it is necessary to promote scientific
cooperation on data collection and sharing of information related to risk assessment, accepted a Memorandum
of Cooperation (MoC).
http://www.inspection.gc.ca/about-the-cfia/accountability/other-activities/memorandums-of-cooperation-cfiaefsa-/eng/1450291775045/1450291805578

***
Kanada hozzájárulása a fajtaazonosítás világszintű kutatásához
A kanadai egészségügyi miniszter kormányberuházást jelentett be a genomika kutatás alkalmazásában a növényvédelem és élelmiszerbiztonsági szabályozás területén. A Kanadai Élelmiszer-felügyeleti Hatóság (CFIA)
egyetemi partnerével eszközöket alakít majd ki, melyek a genomika és DNS vonalkód felhasználásával javít16.
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ják a fajtaazonosítást a növényi kártevők és félrecímkézett halak és tengergyümölcsei korai felismeréséhez.
A CFIA másfél év alatt 323 ezer dollár hozzájárulást ad.
Government of Canada contributes to world-class research on species identification
The Minister of Health announced an investment from the Government of Canada to support the use of genomics
research in plant protection and food safety regulation.
http://news.gc.ca/web/article-en.do?mthd=index&crtr.page=1&nid=1027729

***
FDA fellépés a picamilon-t tartalmazó étrend-kiegészítők jelölésével kapcsolatban
Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-ellenőrzési Hivatal (FDA) figyelmeztető levelet küldött öt olyan vállalkozásnak, amelyek étrend-kiegészítőként forgalmazott termékei állításuk szerint picamilon-t tartalmaznak.
Ezek a termékek nem megfelelően jelöltek, mivel a picamilon nem felel meg a táplálék összetevő törvényi meghatározásának. A jelenleg hatályos jogszabályok, köztük a Kongresszus által 1994-ben kiadott Étrend-kiegészítő Egészségügyi és Oktatási Törvény értelmében az FDA intézkedéseket hozhat a termékek piacról történő
eltávolítása érdekében, de a Hivatalnak meg kell állapítania, hogy az ilyen termékek hamisítottak (pl. hogy a
termék nem biztonságos), vagy hibásan jelöltek. A vállalkozásoknak a levél kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül meg kell küldeniük a Hivatal részére, hogy milyen konkrét lépéseket tesznek annak érdekében,
hogy a termékeik megfeleljenek a törvényi előírásoknak. Az FDA a picamilon-al kapcsolatos intézkedésekről
folyamatosan frissíteni fogja oldalát.
Recent FDA action on dietary supplements labeled as containing picamilon
The FDA issued warning letters to five companies whose products marketed as dietary supplements claim to
contain picamilon. These products are misbranded because picamilon does not meet the statutory definition of
a dietary ingredient. Under existing law, including the Dietary Supplement Health and Education Act passed by
Congress in 1994, the FDA can take action to remove products from the market, but the agency must first establish
that such products are adulterated (e.g., that the product is unsafe) or misbranded.
http://www.fda.gov/Food/DietarySupplements/QADietarySupplements/ucm472881.htm

***
FDA tanácsok a porított tiszta koffeinnel kapcsolatban
Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-ellenőrzési Hivatal (FDA) figyelmeztet a porított tiszta koffein közvetlenül a fogyasztóknak történő értékesítésére, és javasolja ezeknek a termékeknek az elkerülését. Az FDA főként az
interneten keresztül, ömlesztett tasakokban értékesített porított tiszta koffein miatt aggódik. Az FDA legalább
17.
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két fiatalember haláláról szerzett tudomást, akik használták ezeket a termékeket. Ezek a termékek lényegében
100 százalékos koffeinek. Egy teáskanál tiszta koffein nagyjából egyenértékű 28 csésze kávéval. A tiszta koffein
nagyon erős stimuláns és nagyon kis mennyiségben okozhat véletlen túladagolást. A szülőknek tudatában kell
lenniük annak, hogy ezek a termékek vonzóak lehetnek a fiatalok számára. A koffein túladagolás tünete lehet a
gyors vagy veszélyesen kiszámíthatatlan szívverés, rohamok és halál. Hányás, hasmenés, kábultság és dezorientáció szintén a koffein mérgezés tünetei. Ezek a tünetek általában sokkal súlyosabbak, mint amelyek a sok kávé,
tea, vagy egyéb koffeintartalmú italok fogyasztása után alakulnak ki.
FDA consumer advice on pure powdered caffeine
The FDA is concerned about pure powdered caffeine sold in bulk bags over the internet, because at least two
young men who used these products died. Symptoms of caffeine overdose can include rapid or dangerously
erratic heartbeat, seizures and death. Vomiting, diarrhea, stupor and disorientation are also symptoms of
caffeine toxicity.
http://www.fda.gov/Food/RecallsOutbreaksEmergencies/SafetyAlertsAdvisories/ucm405787.htm

***
Az FDA visszavonja a hosszú láncú perfluorozott vegyületek olaj és víztaszító papírként történő
használatát élelmiszer-csomagolóanyagokban
Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-ellenőrzési Hivatal (FDA) visszavonja azt az élelmiszer-adalékanyag
rendeletet, amelyet a három-lánchosszúságú perfluorozott vegyületekre (PFC-ek) alkalmaztak, válaszként a
számos szervezet által benyújtott élelmiszer-adalékanyag petícióra. Bár úgy tűnik, hogy a gyártók általában
már nem használják ezeket a termékeket, az FDA intézkedése alapján a PCF-ek minden további, a rendelet
hatálya alá tartozó felhasználása már nem megengedett. Ezen anyagok bármilyen használatát engedélyeztetni
kellene az élelmiszerrel érintkező anyagok bejelentési eljárásán keresztül, amelyet az FDA-nak biztonsági aggállyal kell kezelnie.
FDA revokes food additive approval for the use of long-chain perfluorinated compounds
as oil and water repellents for paper used in food packaging
The Food and Drud Administration (FDA) is revoking its food additive regulation for use of three long-chain
perfluorinated compounds (PFCs) in response to a Food Additive Petition filed by several organization.
Any use of these substances would need to be authorized through the Food Contact Notification Process,
which would need to address FDA’s safety concerns.
http://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm479465.htm

***
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Új CDC kutatás: Még mindig gyakori a felesleges nátrium bevitel az Egyesült Államokban
Szinte minden amerikai – tekintet nélkül korra, fajra, nemre, vagy hogy van-e a magas vérnyomása (hipertónia) – több nátriumot fogyaszt, mint amennyi az egészséges táplálkozáshoz ajánlott. Ez a következtetése az
amerikai Betegségmegelőzési és –felügyeleti Központ (CDC) által kiadott morbiditási és mortalitási heti jelentésnek. A legfrissebb eredmények szerint a gyermekek több mint 90%-a, és a 19 éves és idősebb felnőttek
89 %-a fogyaszt túl sok nátriumot. Ez több, mint az amerikaiak számára készült „2015-2020 Étrendi Útmutató”
szerint ajánlott határérték, nem számítva az asztalnál hozzáadott sót. Az újonnan megjelent irányelvek a nátrium bevitel kevesebb, mint 2300 mg/napra történő korlátozását javasolják 14 éven felülieknek és kevesebbet
a fiatalabbak számára. A CDC kutatói elemezték a 2009-2012 Nemzeti Egészségügyi és Táplálkozási Felmérésből származó táplálkozási adatokat, hogy kiszámolják, mennyi nátriumot fogyasztanak az amerikaiak. Közel
15 ezer személyt vontak be a vizsgálatba.
New research: excess sodium intake remains common in the United States
Nearly all Americans consume more sodium than is recommended for a healthy diet. That is the conclusion of a
new report published by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Morbidity and Mortality Weekly
Report (MMWR). According to the latest findings, more than 90 percent of children and 89 percent of adults
aged 19 and older eat too much sodium, that is, more than the recommended limits in the 2015-2020 Dietary
Guidelines for Americans, not including salt added at the table.
http://www.cdc.gov/media/releases/2016/p0106-sodium-intake.html

***
MPI: Hepatitis A bogyós gyümölcs keveréktől
Az új-zélandi Elsődleges Iparágak Minisztériumának (MPI) tájékoztatása alapján 2015 októbere óta öt személy
fertőződött meg ugyanazon Hepatitis A vírustörzzsel. Valamennyien a Fruzio Mixed Berry nevű bogyós gyümölcs keveréket fogyasztották, amely azóta visszahívásra került.
Strain in fifth Hepatitis A case confirmed
Five people have fallen sick with Hepatitis A withthe same strain, who have consumed Fruzio Mixed Berry product
recalled earlier this month.
http://www.mpi.govt.nz/news-and-resources/media-releases/strain-in-fifth-hepatitis-a-case-confirmed/

***
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Ausztrália: Tojás és élelmiszerbiztonság
A Sydney Morning Herald oldalán közzétett cikkben a szupermarketeket a „hiányzó láncszemként” említik a
tojásokra visszavezethető Salmonella elleni védekezésben. Az Ausztrál-Új-Zélandi Élelmiszerszabályozási Hivatal (FSANZ) válaszol a cikkben vitatott kérdésekre, mint pl. hogy szükséges-e a kiskereskedelem számára a
tojásokat hűteni, valamint tanácsokat fogalmaz meg a tojások otthoni kezeléséhez.
Statement on egg food safety
An article, published in the Sydney Morning Herald, claimed that supermarkets are the ‘missing link’ in egg-related
Salmonella protection. FSANZ’s responses to the issues discussed in the article.
http://www.foodstandards.gov.au/media/Pages/Statement-on-egg-food-safety-.aspx

***
Új-Zéland: Biztonságos kagylót gyűjteni?
Figyelmeztető e-mail rendszert vezetett be az új-zélandi Elsődleges Iparágak Minisztériuma, melynek célja a
kagylógyűjtők tájékoztatása a kagylók toxin szintjéről. A toxin nem látható, nincs se szaga, se íze, főzéssel nem
távolítható el, ezért különösen fontos az érintettek tájékoztatása.
Is it safe to gather shellfish? – MPI can tell you
A new service to email warnings to shellfish gatherers about toxin levels in shellfish has been introduced by the
Ministry for Primary Industries.
http://www.mpi.govt.nz/news-and-resources/media-releases/is-it-safe-to-gather-shellfish-mpi-can-tell-you/

***
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Szükséges az EFSA csecsemőtápszerek összetételére vonatkozó ajánlásának felülvizsgálata
Angol és amerikai gyermekorvosok a Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids (PLEFA) című
tudományos folyóirat decemberi számában élesen bírálják az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)
csecsemőtápszerek zsírsavösszetételére 2014-ben kiadott ajánlását. Az ajánlásban az szerepel, hogy a tápszereknek a zsírsavak közül dokozahexénsavat (DHA) szükséges tartalmazniuk, arachidonsavat azonban
nem. A szervezetben a két zsírsav funkciója különböző. A DHA fontos szerepet játszik a jeltovábbításban, a
fotoreceptorok, az agy és az idegrendszer membránjában. Az arachidonsav azonban elsősorban a szívizom, a
mellékvese, a vese, a máj, és az agy; azaz a retina, a herék és a zsírsejtek kivételével szinte minden más szerv
belső sejtmembránjának legfontosabb telítetlen zsírsav összetevője. A szerzők szerint az EFSA a tápszerek
zsírsav-összetétel szerepének vizsgálatakor egyrészt főként olyan vizsgálatokat elemeztek, amelyekben a tápszer mind DHA-t mind arachidonsavat is tartalmazott; másrészt csak azokat a tulajdonságokat vették figyelembe, amelyek a DHA szinttel vannak összefüggésben (pl. vizuális, kognitív funkciók), de nem vizsgálták
az arachidonsav mennyiséggel összefüggőeket. A szerzők felhívják a figyelmet, hogy a DHA hatására a sejtmembrán arachidonsav mennyisége csökken, ezért a csupán DHA-t tartalmazó tápszer arachidonsav nélkül
kockázatot jelent a csecsemők egészségére nézve. Összegezve a szerzők az EFSA anyatej összetételét figyelmen kívül hagyó ajánlásának haladéktalan felülvizsgálatát sürgetik, mivel szerintük az nem biztonságos, és
akár az élethosszig tartó fogyatékosság kockázatával is járhat.
EFSA recommendation for composition of infant formula should be revised
The EFSA recommendation overruling breast milk composition should be revised forth with, otherwise being unsafe.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26432509

***

Drága halak kiváltása olcsó halakra: nyelvhal hamisítás a német éttermekben
Az éttermekben készített ételekben a drága halakat és tenger gyümölcseit könnyen hamisíthatják, mivel a morfológiai jellemzők már nem látszanak, és címkézési követelmények sincsenek. Az európai piacon a közönséges
nyelvhalat (Solea solea) tartják az egyik legízletesebb és legdrágább halnak. Német kutatók a Food Control című
tudományos folyóirat januári számában a nyelvhal hamisítást vizsgálták német éttermekben. A vizsgálat során
inkognitóban 24 étteremben 47 közönséges nyelvhal ételt rendeltek, és 98 egész vagy szelet halat vásároltak
boltokban. A halfajokat analitikai vizsgálattal határozták meg. Az éttermi minták 50%-a olcsóbb halfajjal volt
helyettesítve (pl. harcsafajok, más nyelvhalfajok). Mivel a boltokban vásárolt halak szinte mindegyike eredeti
volt (egy kivétellel), ezért a szerzők feltételezik, hogy a hamisítás az éttermekben történik.
Adulteration of common sole in German restaurants
50% of the restaurant samples were shown to be substituted by species of lower commercial values.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713515300487

***
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Kiemelt élelmiszerbiztonsági témájú hírei a hazai és külföldi médiában /
Food safety in focus in the Hungarian and international media
Kiemelt élelmiszerbiztonsági témájú hírek a magyar médiában/
Food Safety in focus in the Hungarian media
Kiemelt hírek a NÉBIH honlapján
A budapesti Nagybani Piacon razziázott a NÉBIH
A budapesti Nagybani Piacon tartott közös ellenőrzést január végén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Kiemelt Ügyek Igazgatósága és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bevetési Igazgatósága. A hajnali
akció során öt zöldség-gyümölcs importőrt, illetve forgalmazó céget ellenőriztek a NÉBIH KÜI munkatársai.
Az élelmiszerlánc-biztonsági szakemberek kiemelten vizsgálták a forgalmazott termékek nyomonkövethetőségét.
Végül mintegy négy tonna zöldséget és gyümölcsöt – főleg narancsot – kellett megsemmisíteni.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/a-budapesti-nagybani-piacon-razziazott-a-nebih

***
Fővárosi pitaüzemet zárt be a NÉBIH
Súlyos higiéniai problémák és a nyilvántartás teljes hiánya miatt azonnali hatállyal bezárt egy fővárosi péküzemet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Kiemelt Ügyek Igazgatósága. A Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatóságával közösen tartott ellenőrzés során több mint
egy tonna készterméket – pitát – is kivontak a forgalomból az élelmiszerlánc-biztonsági ellenőrök. Az egész
üzemet ellepte a penész, az épület takarítatlan volt, a padlót eldobott cigarettacsikkek és egérürülék borította.
Az ellenőrök döglött és élő egereket egyaránt találtak a helyiségekben. Az egységben kizárólag pitát gyártottak,
amit a tulajdonos nyilatkozata szerint vendéglátóhelyeknek értékesítettek, de erről – más kötelező adatokhoz
hasonlóan – semmilyen nyilvántartást sem vezettek. A NÉBIH szakemberei a helyszínen több mint egy tonna
készterméket foglaltak le, valamint az üzem működését azonnali hatállyal megtiltották.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/fovarosi-pitauzemet-zart-be-a-nebih

***
Négy húsüzletben több mint egy tonna terméket foglalt le a NÉBIH
Egyszerre négy – azonos érdekeltségi körbe tartozó – hentesüzletben tartott ellenőrzést múlt héten a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Kiemelt Ügyek Igazgatósága. Az összehangolt akció során több
mint egy tonna terméket vontak ki a forgalomból és semmisíttettek meg az élelmiszerlánc-biztonsági szakemberek. Az ellenőrzés során az üzletekben nem tudták igazolni az áruk eredetét, a termékek egy részéről eltávolították a jelölést, egy részük pedig már lejárt minőség megőrzési idejű volt. Az egységekben tiltott módon
helyben lefagyasztott húsokat is találtak a szakemberek. Az akcióban összesen több mint 70 tétel (egy tonna)
22.

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. 01/2016
Kiadva/Issued: 05/02/2016

w w w. n e b i h . g o v. h u
2016. évi 01. szám

Élelmiszerbiztonság a médiában / Food safety in the media
élelmiszert kellett kivonni a forgalomból. Az áruk között füstölt húskészítmények, tőkehúsok, fűszerek, fagyasztott halak, legnagyobb mennyiségben pedig dobozos zsírok voltak.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/negy-husuzletben-tobb-mint-egy-tonna-termeket-foglalt-le-a-nebih

***

A klórpirifosz növényvédő szer hatóanyag felhasználásának korlátozása
Az Európai Bizottság 2012-ben felszólította a klórpirifosz hatóanyag gyártóit, hogy nyújtsák be azokat a vizsgálatokat, amelyeket a hatóanyag pozitív listára történő felvétele után végeztek. A vizsgálatok teljes körű értékelése után a Növényekkel, Állatokkal, Élelmiszerrel és Takarmánnyal foglalkozó Állandó Bizottság (SCOPAFF)
2015 májusában a hatóanyagra vonatkozó új toxikológiai referencia értékeket fogadott el. Tekintettel az alacsonyabb referencia értékekre, új fogyasztói kockázatbecslés vált szükségessé, amit az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2015 júniusában publikált. A kockázatbecslés eredményeként számos növénykultúra
esetében az EFSA akut fogyasztói kockázatot azonosított, ezért szükségessé vált a felsorolt kultúrákban a szermaradék határértékek csökkentése. Az új szermaradék határértékek hivatalos publikálása februárban várható.
A magyar engedélyező hatóság 2015 decemberében módosította egyes klórpirifosz tartalmú készítmények engedélyokiratait. A hatóság a jövőben fokozott figyelmet szentelni a klórpirifosz engedélyezési és felhasználási
kérdéseire, valamint szigorúan ellenőrzi a szabályok maradéktalan betartását.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/a-klorpirifosz-novenyvedo-szer-hatoanyag-felhasznalasanak-korlatoza-1

***

131 hektoliter hamisított és rossz minőségű bort zárolt a NÉBIH
13100 liter hamis, illetve közfogyasztásra alkalmatlan terméket zároltak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal (NÉBIH) szakemberei a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (NAV) közös akció során egy Bács-Kiskun
megyei borászati üzemben. A NÉBIH Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának laboratóriumi vizsgálatai
során több mint 8500 liter bor bizonyult hamisítványnak, mivel azok alkoholtartalma – 47% és 71% közötti
arányban – nem szőlő eredetű cukorból származott. További több mint 4500 liter bor hibásnak, közfogyasztásra alkalmatlannak minősült. A NÉBIH hamisított bor előállítása, súlyos élelmiszer-higiéniai hiányosságok,
valamint a borászati termék előállításához nem engedélyezett anyag tárolása miatt elrendelte az üzem ideiglenes bezárását, az előállítóval szemben mintegy 30 millió forint minőségvédelmi bírságot szabott ki a hivatal.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/131-hektoliter-hamisitott-es-rossz-minosegu-bort-zarolt-a-nebih

***

Növényvédőszer-maradékot mutattak ki fejes salátában
Határérték feletti (2 mg/kg helyett 5,67 mg/kg) folpet növényvédő szer hatóanyag-maradékot mutatott ki a
PENNY Market Kft. logisztikai központjában vett, fejes saláta mintában a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal (NÉBIH) szolnoki laboratóriuma. A folpet gombaölő növényvédőszer-hatóanyag a termesztett növényeinket károsító, számos gombafaj ellen nyújt hatékony védelmet. A jogszabály által (396/2005/EK rendelet)
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előírt szermaradék határérték (MRL) nem tekinthető egészségügyi határértéknek, így az MRL bizonyos mértékű túllépése nem jelent minden esetben egészségügyi kockázatot. Ezeket a határértékeket elsősorban azért állapítják meg, hogy az integrált növényvédelem előírásait betartva, a termés kellő védelme mellett a növényvédő
szer használat a lehető legminimálisabb legyen (okszerű növényvédő szer használat).
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/novenyvedoszer-maradekot-mutattak-ki-fejes-salataban

***

Pozitív tapasztalatokkal zárult a NÉBIH téli szezonális ellenőrzése
Néhány kirívó esettől eltekintve pozitív tapasztalatokkal zárult a 2015-ös téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés. A december 1. és 31. között zajlott ellenőrzés-sorozatot Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős
államtitkár rendelte el és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) koordinálta. Az akció során
4997 vizsgálatot végeztek el a szakemberek, 8,4 tonna terméket vontak ki a forgalomból, 83 alkalommal figyelmeztetést és 185 esetben, összesen 21,7 millió Ft értékben bírságot szabtak ki.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/javulo-tendencia-de-igy-is-akadt-tennivalo-a-teli-szezonalis-ellenorzeseken

***
Együttműködési megállapodást kötött a NÉBIH és az OMME a magyar méztermelés védelméért
A minőségi magyar méztermelés védelme és a mézhamisítás elleni összehangolt fellépés érdekében együttműködési megállapodást kötött 2016. január 19-én a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) és az
Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME). A dokumentumot a két intézmény képviseletében dr. Oravecz Márton, a NÉBIH elnöke és dr. Mészáros László, az OMME elnöke látta el kézjegyével. Az együttműködés
kiterjed az ellenőrzési célok közös meghatározására, a vizsgálatokat támogató autentikus magyar mézek adatbázisának kialakítására, valamint a mézminőséggel, a növényvédelemmel és a méh-egészségüggyel kapcsolatos
problémák feltárására és megoldásainak elősegítésére.
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-a-nebih-es-az-omme-amagyar-meztermeles-vedelmeert

***

Önkéntes lesz a GMO-mentes jelölés
Várhatóan még 2016 első félévében életbe lép a hús, hal, tej, tojás, méz és méhészeti termékek, növényi alapanyagok, összetett élelmiszerek és a takarmányok GMO-mentes jelölését szabályozó miniszteri rendelet – mondta
Fejes Ágnes, a Földművelési Minisztérium GMO-szakértője az AgromashExpo szakmai fórumán. A brüsszeli
döntésre váró rendelet szabályozza majd a GMO-mentes termelés átláthatóságát és a nyomonkövethetőséget.
A jelölés önkéntes lesz.
http://www.elelmiszer.hu/cikk/onkentes_lesz_a_gmo_mentes_jeloles

***
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278 liter igazolatlan eredetű szeszt foglalt le a NAV
Egy szerb személyautóból 278 liter igazolatlan eredetű alkoholt foglaltak le az 56-os úton, Udvarnál a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (NAV) Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatóságának járőrei. Az alkoholt a személygépkocsi gáztartályában és üzemanyagtankjában találták meg.
http://www.elelmiszer.hu/fmcg_szakmai_hirek/cikk/278_liter_igazolatlan_eredetu_szeszt_foglalt_le_a_nav

***
FM: az élelmiszerek nyomonkövethetősége a versenyképesség alapfeltétele
A fogyasztó csak garantáltan biztonságos élelmiszert hajlandó levenni az üzletek polcairól – mondta a Földművelésügyi Minisztérium (FM) élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkára a Nemzeti Élelmiszer
Nyomon Követési Platform nyitókonferenciáján. Bognár Lajos hangsúlyozta, hogy uniós szabály is előírja a
termékek nyomonkövethetőségének megvalósítását az alapanyagoktól a termékek forgalomba kerüléséig. Hozzátette: ennek szellemében írta alá még a múlt év őszén a szaktárca élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkársága és a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. azt a megállapodást, amelynek célja volt a Nemzeti Élelmiszer
Nyomon Követési Platform elindítása, és hogy támogatást nyújtsanak a magyar élelmiszerágazatban tevékenykedő vállalkozások fogyasztói kommunikációjához.
http://www.elelmiszer.hu/cikk/fm__az_elelmiszerek_nyomon_kovethetosege_a_versenykepesseg_
alapfeltetele

***
Vírussal fertőződhettek a gyerekek Halásztelken
83 gyerek betegedett meg Halásztelken, január közepén. A rosszullét tömeges, hányással, hasfájással, hasmenéssel járt. A népegészségügyi főosztály közegészségügyi-járványügyi felügyelője és Pest megye készenlétes
tiszti főorvosa helyszíni szemlét tartott a halásztelki orvosi ügyeleten, valamint a Hunyadi Mátyás Általános
Iskolában üzemelő főzőkonyhán. Mindkét tálalókonyhán tisztasági mintát vettek. A vizsgálat jelenleg is tart.
Hivatalos információk szerint egy gyermek került kórházba. Folyamatban van a székletminták feldolgozása is
az Országos Epidemiológiai Központ mikrobiológiai laboratóriumában, ahol azt vizsgálják, hogy vírus vagy
baktérium okozta-e a megbetegedéseket. A megbetegedett gyermekek és dolgozók nagy része az óvodában,
illetve az iskolában ebédelt, de a betegek családtagjainál is hasonló tünetek jelentkeztek, ami vírusfertőzés gyanúját veti fel.
http://www.origo.hu/itthon/20160111-virussal-fertozodhettek-a-gyerekek-halasztelken.html

***
25.

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. 01/2016
Kiadva/Issued: 05/02/2016

w w w. n e b i h . g o v. h u
2016. évi 01. szám

Élelmiszerbiztonság a médiában / Food safety in the media
Kiemelt élelmiszerbiztonsági témájú hírek a külföldi médiában /
Food Safety in focus in the international media
A madárinfluenza új törzse jelent meg az USA-ban
A madárinfluenza egy új törzsét azonosították egy Indiana állambeli baromfifarmon – jelentette az Amerikai Mezőgazdasági Minisztérium január közepén. A H7N8 nevű új kórokozó miatt megkezdték a szárnyasok
tömeges levágását. A vírus által okozott emberi megbetegedést nem jelentettek. A legutóbbi madárinfluenzajárványt az Egyesült Államokban a H5N2 törzs okozta, ami tavaly júniusban ért véget. Indiana az Egyesült Államok negyedik legnagyobb pulykatartó állama, a legnagyobb kacsatenyésztője, tojásipara pedig a harmadik
legnagyobb az országban.
http://www.nbcnews.com/health/health-news/new-bird-flu-virus-strain-shuts-down-indiana-turkeyfarm-n497531

***

Sajtok az MRSA baktérium és a rák ellen
Egy új kutatás szerint egyes sajtokban található természetes tartósító hatású anyagok akár 30 féle rák ellen is fel
tudják venni a küzdelmet. A vizsgálatok alapján bizonyos sajtokban, mint a Brie, a Camembert vagy a Cheddar,
van egy nizin nevű természetes tartósítószer, amely harcol a rákos sejtek és az antibiotikum-rezisztens baktériumokkal szemben. A tanulmány, amelyet a Michigani Egyetem tudósai publikáltak, a Journal of Antimicrobial
Chemotherapy nevű szakfolyóiratban jelent meg. A nizin egy nem toxikus, színtelen és íztelen por, amelyet
általában a puhább sajtokhoz adnak hozzá a romlás elkerülése érdekében. A tartósítószer az antibiotikum-rezisztens MRSA baktériumokkal is sikeresen vette fel a harcot.
http://www.thedailymeal.com/news/healthy-eating/we-knew-it-cheese-might-hold-cure-cancer-scientistssay/011916

***

Lezárult a mogyoróvaj okozta Salmonella járvány az USA-ban
Szövetségi képviselők úgy jelentették, hogy tíz államban okozott négy hónapon át tartó Salmonella járványt
mogyoróvaj. Az eset során 13 ember betegedett meg – a korábban Salmonella Java-ként ismert – Salmonella
Paratyphi B variáns L(+) tartrát(+) által – erősítette meg az amerikai Betegségmegelőzési és –felügyeleti Központ (CDC). A járvány tavaly évvégén zárul le. A megbetegedettek 1 és 79 év közöttiek voltak. A Salmonella baktériumok ezen törzse az alábbi tüneteket okozhatja: hasmenés, láz, hasi görcsök a kitettség után 12-72
órával.
http://www.foodsafetynews.com/2016/01/cdc-declares-end-to-salmonella-outbreak-linked-to-nut-butters/#.
Vp-8uVIsAaw

***
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A 10 legnagyobb élelmiszer eredetű járvány 2015-ben az USA-ban
A Food Safety News amerikai, élelmiszer eredetű megbetegedésekkel és termék-visszahívásokkal foglalkozó
internetes portál összegyűjtötte a megbetegedettek és elhunytak száma alapján a 2015-ös év 10 legnagyobb
élelmiszer eredetű járványát.
http://www.foodsafetynews.com/2015/12/the-10-biggest-u-s-foodborne-illness-outbreaks-of-2015/#.Vp-9DVIsAaw

***
Anglia: A rossz higiéniájú éttermek tüntessék fel értékelésüket
Anglia legkoszosabb éttermeit törvényileg kellene kényszeríteni, hogy tüntessék fel egységükben a kapott higiéniai értékelést – mondták angol közegészségügyi ellenőrök. 2013 óta Wales-ben a piacokon kötelező ezt az
értékelést feltüntetni, de Angliában egyelőre nincs ilyen szabályozás. Az ellenőrök elmondása alapján azoknak
a helyeknek, amelyek ötből kevesebb, mint három pontot kaptak, javítaniuk kell a higiéniai körülményeiken.
A Brit Vendéglátó Szövetség (BHA) szerint a feltüntetésnek önkéntes módon kellene történnie.
http://www.bbc.com/news/uk-england-34920287

***

Törvényes lett a nyers tej árusítása Illinois államban
30 év után először engedélyezik a nyers tej árusítását az amerikai Illinois államban. A két évig tartó jogi folyamat
után az a döntés született, hogy lehetséges az árusítás, ugyanakkor csak helyileg, az adott termelő gazdaságban.
Az Illinois-i Közegészségügyi Hivatal továbbra is felhívja a figyelmet a nyers tej fogyasztásának kockázataira.
A nem megfelelően hőkezelt tej olyan patogén kórokozókat tartalmazhat, mint az E. coli, Salmonella, Listeria
stb. A cél az volt, hogy a nyers tej értékesítését állami szinten lehessen szabályozni.
http://www.foodsafetynews.com/2016/01/illinois-switch-on-the-farm-raw-milk-sales-now-legal/#.VqHjp1IsAaw

***

3D-s szkennerrel vizsgálhatnák a fogyasztók az élelmiszereket
A Washingtoni Egyetem mérnökei egy közösségi finanszírozású kampány által létrehoznának egy lézervezérlésű leképező technológiát, amely úgy működne, mint egy 3D-s szkenner. Az eszközzel bármely étel tápértékét
és kalória tartalmát viszonylag pontosan meg lehetne becsülni. A NutriRay3D technológia az okostelefonokkal
kompatibilis, a kamerát használva, egy beépített „lézer modul” segítségével háromdimenziós térképet készít az
ételről. A technológia jelenleg a Windows Phone és az Android operációs rendszerekkel kompatibilis, de dolgoznak az iOS-os verzió kifejlesztésén is. A mérnökök tervei szerint júliusra kész lesz a bétaverzió, amelyet a
korai támogatóknak értékesítenek legelőször.
http://www.foodbeast.com/news/nutriray-3d/
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Jogszabályok / Legislations
Európai Uniós új jogszabályok / EU legislations
A Bizottság (EU) 2016/75 rendelete (2016. január 21.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található foszetil megengedett maradékanyaghatárértéke tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2016/53 rendelete (2016. január 19.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található dietofenkarb, mezotrion,
metoszulam és pirimifosz-metil maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2016/54 rendelete (2016. január 19.) az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
I. mellékletének a gamma-glutamil-valil-glicin aromaanyagok uniós listájára való felvétele tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2016/55 rendelete (2016. január 19.) az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
I. mellékletének bizonyos aromaanyagok tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2016/56 rendelete (2016. január 19.) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
II. mellékletének a rozmaringkivonatok (E 392) kenhető zsírokban történő felhasználása tekintetében történő
módosításáról
A Bizottság (EU) 2016/57 végrehajtási rendelete (2016. január 19.) a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének
a baromfi és baromfitermékek Unióba történő behozatala vagy Unió területén való átszállítása céljából engedélyezett harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékében az Amerikai Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzés tekintetében az erősen patogén vírustörzsek okozta madárinfluenza Minnesota
államban való megjelenése nyomán szükségessé vált módosításáról
A Bizottság (EU) 2016/60 rendelete (2016. január 19.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II.
és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található klórpirifosz megengedett szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2016/67 rendelete (2016. január 19.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
II., III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található ametoktradin, klórtalonil,
difenil-amin, flonikamid, fluazinam, fluoxastrobin, halauxifen-metil, propamokarb, protiokonazol, tiakloprid
és trifloxistrobin maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2016/46 rendelete (2016. január 18.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található oxadixil és spinetoram megengedett
maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról
A Tanács (Euratom) 2016/52 rendelete (2016. január 15.) a nukleáris balesetet vagy egyéb radiológiai veszélyhelyzetet követően az élelmiszerek és a takarmányok radioaktív szennyezettsége maximális megengedett
szintjeinek megállapításáról, valamint a 3954/87/Euratom rendelet, a 944/89/Euratom bizottsági rendelet és a
770/90/Euratom bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
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A Bizottság (EU) 2016/42 végrehajtási határozata (2016. január 15.) a Franciaországban előforduló, a H5 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védintézkedésekről szóló (EU)
2015/2460 végrehajtási határozat mellékletének módosításáról (az értesítés a C(2016) 209. számú dokumentummal történt
A Bizottság (EU) 2016/38 végrehajtási rendelete (2016. január 14.) az 555/2008/EK rendeletnek a borágazatban
megvalósuló nemzeti támogatási programok keretében folyósított beruházási és innovációs célú támogatási
előlegek felső határa tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2016/39 végrehajtási rendelete (2016. január 14.) az erősen patogén madárinfluenza kapcsán
a 798/2008/EK rendelet I. mellékletének az egyes baromfiáruk Unióba történő behozatala vagy Unión keresztül
történő átszállítása céljából engedélyezett harmadik országok, területek, övezetek és területi egységek jegyzékének a Mexikóra vonatkozó bejegyzés tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2016/41 végrehajtási határozata (2016. január 14.) az erősen patogén madárinfluenza kapcsán
a 2007/777/EK határozat II. mellékletének a húskészítmények, a kezelt gyomor, a hólyag és a belek Unióba történő behozatalára engedélyezett harmadik országok vagy részeik jegyzékének a Mexikóra vonatkozó bejegyzés
tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2016) 41. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2016/26 rendelete (2016. január 13.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a nonil-fenol-etoxilátok tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2016/27 rendelete (2016. január 13.) az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/
EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. és IV. mellékletének módosításáról
A Bizottság (EU) 2016/24 végrehajtási rendelete (2016. január 8.) a Brazíliából származó földimogyoró, az
Indiából származó Capsicum annuum és szerecsendió, valamint az Indonéziából származó szerecsendió
behozatalára vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és a 669/2009/EK és a 884/2014/EU rendelet
módosításáról
Helyesbítés az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i
178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 31., 2002.2.1. ) (Magyar nyelvű különkiadás, 15.
fejezet, 6. kötet, 463. o.)
A Bizottság (EU) 2015/2460 végrehajtási határozata (2015. december 23.) a Franciaországban előforduló, a H5
altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védintézkedésekről (az értesítés a
C(2015) 9818. számú dokumentummal történt)
Bizottság (EU) 2015/2433 végrehajtási határozata (2015. december 18.) az egyes tagállamokban előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos járványügyi intézkedésekről szóló 2014/709/EU végrehajtási határozat módosításáról (az értesítés a C(2015) 9168. számú dokumentummal történt
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A Bizottság (EU) 2015/2434 végrehajtási határozata (2015. december 18.) az egyes Indiából származó gyümölcsök és zöldségek tekintetében a károsítók Unióba történő behurcolása és Unión belüli elterjedése elleni
intézkedésekről szóló 2014/237/EU végrehajtási határozat módosításáról (az értesítés a C(2015) 9178. számú
dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/2382 végrehajtási rendelete (2015. december 17.) a Saccharomyces cerevisiae (CBS
615.94) által termelt alfa-galaktozidázból (EC 3.2.1.22) és az Aspergillus niger (CBS 120604) által termelt endo1,4-béta-glükanázból (EC 3.2.1.4) álló készítmény tojótyúkok és kisebb tojóbaromfifajok takarmány-adalékanyagaként történő engedélyezéséről (az engedély jogosultja: Kerry Ingredients and Flavours)
A Bizottság (EU) 2015/2383 végrehajtási rendelete (2015. december 17.) a 669/2009/EK rendelet I. mellékletének a behozatalra vonatkozó fokozott hatósági ellenőrzéseknek alávetett nem állati eredetű takarmányok és
élelmiszerek listája tekintetében történő módosításáról
A Bizottság (EU) 2015/2416 végrehajtási határozata (2015. december 17.) az Amerikai Egyesült Államok egyes
területeinek az Agrilus planipennis Fairmaire előfordulásától mentesként történő elismeréséről (az értesítés a
C(2015) 9185. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/2417 végrehajtási határozata (2015. december 17.) az (EU) 2015/789 végrehajtási határozatnak a Xylella fastidiosa (Wells et al.) Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének
megelőzését célzó intézkedések tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2015) 9191. számú dokumentummal történt)
A Bizottság (EU) 2015/2444 végrehajtási határozata (2015. december 17.) az állatbetegségek és zoonózisok
felszámolását, ellenőrzését és felügyeletét célzó nemzeti programoknak a tagállamok által közösségi finanszírozásra történő benyújtására vonatkozó szabványkövetelmények megállapításáról és a 2008/425/EK határozat
hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2015) 9192. számú dokumentummal történt)
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2436 irányelve (2015. december 16.) a védjegyekre vonatkozó
tagállami jogszabályok közelítéséről
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2424 rendelete (2015. december 16.) a közösségi védjegyről szóló
207/2009/EK tanácsi rendelet és a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló
2868/95/EK bizottsági rendelet módosításáról, valamint a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek
és formatervezési minták) fizetendő díjakról szóló 2869/95/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság (EU) 2015/2333 végrehajtási rendelete (2015. december 14.) az 1306/2013/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló 809/2014/EU végrehajtási
rendelet módosításáról
Helyesbítés a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének az egyes termékekben,
illetve azok felületén található benzalkónium-klorid és didecil-dimetil-ammónium-klorid maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. október 16-i 1119/2014/EU bizottsági rendelethez
(HL L 304., 2014.10.23.)
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3/2016. (I. 20.) Korm. rendelet a genetikai erőforrásokhoz való hozzáféréssel és a hasznosításukból származó
hasznok igazságos és méltányos megosztásával kapcsolatos nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól. Megjelent: MK 2016/8. (I. 20.). Hatályos: 2016.02.05.
83/2015. (XII. 16.) FM rendelet a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről. Megjelent: MK 2015/197. (XII. 16.). Hatályos: 2015.12.24., 2016.07.01.
81/2015. (XII. 16.) FM rendelet a borszőlő telepítés és kivágás engedélyezésének és ellenőrzésének eljárási
rendjéről. Megjelent: MK 2015/197. (XII. 16.). Hatályos: 2016.01.01.
84/2015. (XII. 17.) FM rendelet a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról. Megjelent: MK 2015/199. (XII. 17.). Hatályos: 2015.12.25. és 2016.01.01.
85/2015. (XII. 17.) FM rendelet a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól. Megjelent: MK
2015/199. (XII. 17.). Hatályos: 2016.01.16.
95/2015. (XII. 23.) FM rendelet az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolásával, valamint a sertésfeldolgozás támogatásával kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról. Megjelent: MK 2015/203. (XII. 23.).
Hatályos: 2015.12.24., 2016.01.01.
92/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015.
(III. 11.) FM rendelet módosításáról. Megjelent: MK 2015/203. (XII. 23.). Hatályos: 2015.12.31.
93/2015. (XII. 23.) FM rendelet egyes, a nitrátszennyezéssel szembeni védelemmel és a kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos rendeletek módosításáról. Megjelent: MK 2015/203. (XII. 23.). Hatályos: 2015.12.24.,
2016.01.01.
487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről. Megjelent: MK 2015/209. (XII. 30.). Hatályos: 2016.01.01.
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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