2020. éves jelentés
Riasztási és Együttműködési Hálózat
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Élelmiszerbiztonsági kockázatok gyorsriasztási rendszere

RASFF
Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Riasztási Rendszer
1979 óta működő rendszer, ami gyors és hatékony információcserét biztosít az élelmiszerekben, takarmányokban és az
élelmiszerekkel érintkező anyagokban előforduló kockázatokról,
valamint a problémák kezelése érdekében megtett hatósági
intézkedésekről. Kiemelt célja az élelmiszerbiztonsági
kockázatok elhárítása, lehetőség szerint még azelőtt,
hogy azok a fogyasztókat közvetlenül is érintenék.
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gyors
365 nap, 24/7 készenlét
3682 bejelentés, ebből 1430 riasztás
információcserék száma közel 15.000

Hatóságok közötti együttműködést elősegítő rendszer

AAC
Igazgatási és Segítségnyújtási Együttműködés
q hatóságok közötti kommunikáció
q ügyek: kockázat nélküli nem megfelelések
(jelölési hiányosságok, minőségi problémák, stb.)
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Riasztások:
komoly egészségügyi kockázatot jelentő termékek vannak
forgalomban, gyors intézkedést követel a vállalatoktól
és a hatóságoktól.
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A legtöbb RASFF ügyet bejelentő országok 2020-ban
Németország

Hollandia

Egyesült
Királyság
Bejelentő ország–termékkategória–veszély kombinációt tekintve
a legtöbb bejelentés tette:
Hollandia: mogyorófélék és magvak kategóriában etilén-oxid
jelenléte miatt
Bulgária: növényvédőszer-maradékos gyümölcsök miatt
Hollandia: aflatoxinos mogyorófélék és magvak miatt

A legtöbb baj származási ország szerint (EU)

Hollandia

Németország

Franciaország

A legtöbb baj származási ország szerint (nem-EU)

Törökország

Kína

India

Az összes RASFF ügyet tekintve a legtöbb esetben indiai
szezámmagokat jelentettek etilén-oxid jelenléte miatt, lengyel
baromfit Salmonella jelenléte miatt, valamint török zöldségeket
és gyümölcsöket növényvédőszer-maradék miatt.
Az EU-s eredetű termékek esetében a patogén baromfiban,
egyéb (adalékanyag, címkeprobléma, nem megfelelő tárolás),
peszticid péksütikben, gabonafélékben, magvakban volt a
leggyakoribb probléma.
Összességében patogén mikroorganizmusok (főleg Salmonella,
Listeria, norovírus) és növényvédőszer-maradékok jelenléte
okozta a legtöbb gondot.
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Élelmiszerrel érintkező anyag

A magyar
hatóság 28
ügyet jelentett,
ebből 26 élelmiszer-,
2 takarmányprobléma volt.

COVID-19, nem engedélyezett peszticidek és ETO
q A határ-visszautasításokról szóló értesítések a COVID-19
világjárvány miatt nagymértékben csökkentek.
q Megugrottak ugyanakkor az engedély nélküli peszticidekkel
kapcsolatos bejelentések. Az elmúlt néhány évben több,
sokat használt peszticidre (pl. klórpirifosz) vonatkozó
engedélyt elővigyázatossági okokból (emberi egészség,
környezetvédelem) nem újítottak meg, összhangban az új
„Termőföldtől az asztalig” stratégiával.

Belgium indiai szezámmagban magas,
nem engedélyezett etilén-oxidot mért
Soha nem látott aktivitás a RASFF-ban
Tömeges termékvisszahívások
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Top AAC ügyek ― termékategóriák
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Húsok és hústermékek

Kiemelt problémák:
q nem megfelelő címkézés
q nem jóváhagyott kezelés és/vagy folyamat

A legtöbb AAC ügyet bejelentő országok 2020-ban
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