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ÉLELMISZER-BIZTONSÁG

Az európai élelmiszer-biztonsági politika kettős célt tűzött ki maga elé: az emberi egészség és
a fogyasztói érdekek védelmét, illetve az egységes uniós piac zökkenőmentes működésének
elősegítését. Ekképpen az Európai Unió biztosítja, hogy a takarmány- és élelmiszer-
higiénia, az állategészségügy, a növényegészségügy és az élelmiszerek külső anyagokkal
történő szennyezésének megakadályozása terén ellenőrzési előírásokat vezessenek be (és
azokat tiszteletben is tartsák). Az Unió az élelmiszer- és takarmánytermékek címkézését is
szabályozza.

JOGALAP

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. és 114. cikke, 168. cikkének (4) bekezdése
és 169. cikke.

HÁTTÉR

A 2000-es évek elején az emberi fogyasztásra és az állatok takarmányozására szánt termékekkel
kapcsolatos súlyos válságok (pl. a BSE-járvány és a dioxinvészhelyzet) nyomán az uniós
élelmiszer-biztonsági politika gyökeres reformon ment keresztül. Meghatározták „a termelőtől
a fogyasztóig” szemléletet, amely a termelési és elosztási folyamat valamennyi szakaszában
magas szintű biztonságot garantál az Unión belül forgalomba hozott valamennyi élelmiszer
esetében attól függetlenül, hogy az Unión belül állították-e elő vagy harmadik országokból
hozták-e be. E jogi szabályozás az élelmiszerlánc valamennyi elemére kiterjedő, összetett és
integrált rendszert alkot.

EREDMÉNYEK

A. Általános jogszabályi háttér
Az élelmiszerjog általános elvei 2002-ben léptek hatályba (178/2002/EK rendelet). E
keretrendelet létrehozta az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóságot is (EFSA), amelynek
feladatául az élelmiszerlánccal kapcsolatos valamennyi kockázat értékelését és az azokról való
tájékoztatást határozta meg. A rendelet figyelembe veszi „az elővigyázatosság elvét” (5.4.1.),
előírja a kockázatértékelésre vonatkozó megközelítést, valamint meghatározza az emberi
fogyasztásra szánt élelmiszerek és a takarmányok nyomon követhetőségének előírására
vonatkozó általános rendelkezéseket. Létrehozza továbbá az élelmiszer- és takarmánybiztonsági
riasztási rendszert (RASFF), amely lehetővé teszi a tagállamok és a Bizottság számára, hogy
gyorsan megosszák egymással az információkat, illetve összehangolják az élelmiszerek vagy
takarmányok által jelentett egészségügyi fenyegetésekre adandó válaszaikat.
B. Az élelmiszertermékek higiéniája
2004 áprilisában „a termelőtől a fogyasztóig” szemlélet nyomán egy új higiéniai jogszabályi
keret, az úgynevezett „élelmiszer-higiéniai csomag” elfogadására került sor (az élelmiszer-
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higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet, az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai
szabályainak megállapításáról szóló 853/2004/EK rendelet és az emberi fogyasztásra szánt
állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének közösségi keretét létrehozó 854/2004/EK
rendeletre, amely a friss húsra, a kéthéjú kagylókra, a tejre és a tejtermékekre vonatkozóan
is különös szabályokat állapít meg). A csomag az élelmiszerek higiéniájával kapcsolatos
felelősséget közvetlenül az élelmiszerlánc különböző szereplőire ruházza egy önszabályozó
rendszer bevezetésével, amely a HACCP-módszert – „veszélyelemzés, kritikus szabályozási
pontok” – alkalmazza, és amelyet a 882/2004/EK rendelettel módosított 854/2004/EK rendelet
által meghatározott, az illetékes hatóságok által végrehajtandó hatósági ellenőrzések révén kell
ellenőrizni.
C. Élelmiszer-szennyezés
1. Biztonságos élelmiszerek
A 315/93/EGK tanácsi rendelet elfogadására annak biztosítása érdekében került sor, hogy
az elfogadhatatlan mennyiségű szennyező anyagot tartalmazó élelmiszereket ne lehessen
forgalomba hozni. A legfontosabb szennyező anyagokra jelenleg érvényes határértékeket
az 1881/2006/EK bizottsági rendelet tartalmazza, amely meghatározza az élelmiszerekben
előforduló szennyező anyagok (pl. nitrátok, mikotoxinok, nehézfémek és dioxinok) felső
határértékeit, és előírja azok rendszeres felülvizsgálatát.
2. Maximális maradék anyag-határértékek
Az élelmiszerekben lévő maradékanyagok az alkalmazott peszticidekből, állatgyógyászati
kezelésekből és biocid termékekből származhatnak. A peszticid-maradékanyagokat a 396/2005/
EK rendelet szabályozza, amely korábbi jogalkotási aktusok helyébe lépve meghatározza a
valamennyi mezőgazdasági termékre vonatkozó szabályokat. A maximális maradékanyag-
határértékeket és a szabályozott anyagokat egyedi bizottsági rendeletek révén rendszeresen
aktualizálják. Ami az állatokban lévő maradékanyagokat illeti, az engedélyezett anyagokat
és azok megfelelő maximális maradékanyag-határértékét a farmakológiai hatóanyagokról és
az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek szerinti
osztályozásukról a 37/2010/EK rendelet sorolja fel.
3. Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok által előidézett szennyezés
Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokra vonatkozó szabályokat az 1935/2004/
EK rendelet határozza meg. E keretrendelet megállapítja az összes lényeges anyagra és
tárgyra vonatkozó általános követelményeket; az I. mellékletében foglalt, az élelmiszerekkel
érintkezésbe kerülő 17 anyagra és cikkre vonatkozóan részletesebb rendelkezéseket tartalmazó
uniós intézkedéseket lehet elfogadni. Például a műanyagokkal kapcsolatban a 321/2011/
EK rendelet korlátozásokat írt elő a biszfenol-A csecsemőknek szánt cumisüvegekben
való felhasználására vonatkozóan. Jelenleg mindössze 4 anyagra vonatkoznak külön
uniós rendelkezések. A többi anyagra vonatkozóan a tagállamok nemzeti rendelkezéseket
fogadhatnak el. A Bizottság Közös Kutatóközpontja jelenleg tanulmányt készít annak
érdekében, hogy átfogó áttekintést nyújthasson azon élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő
anyagok jelenlegi helyzetéről, amelyekre vonatkozóan uniós szinten nincs hatályos külön
intézkedés.
D. Az élelmiszerek címkézése
1. Az élelmiszerek címkézésére vonatkozó jogszabályok
Az élelmiszerek címkézésére vonatkozó jogi keret annak biztosítására szolgál, hogy a
fogyasztók – egészségük és legfőbb érdekeik védelmére – teljes körű tájékoztatást kapjanak
a termékek tartalmáról és összetevőiről. 2014. december 13-án új rendelet, az 1169/2011/EK
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rendelet lépett hatályba, amely két irányelvet egyesít egyetlen jogszabállyá. Ezek a következők:
az élelmiszerek címkézéséről, kiszereléséről és reklámozásáról szóló 2000/13/EK tanácsi
irányelvet és az élelmiszerek tápértékjelöléséről szóló, a 2003/120/EK bizottsági irányelvvel
módosított tanácsi irányelvet.
A fő újdonság az, hogy arra kötelezik a termelőket, hogy a csomagolatlan élelmiszerek esetében,
például az éttermekben és étkezdékben is tüntessék fel az allergének jelenlétét, tüntessék fel a
feldolgozatlan hústermékek (a már jelenleg is eredetmegjelöléssel ellátandó szarvasmarhahústól
eltérő egyes húsfajták) eredetét, valamint az élelmiszer-utánzatok, például a sajtot vagy
húst helyettesítő növényi termékek jelenlétét. A feldolgozott élelmiszerekre vonatkozó
tápértékjelölésről szóló különleges rendelkezések 2016. december 13-án lépnek hatályba. Az
1337/2013/EU bizottsági rendelet (néhány kivétellel) meghatározza az előrecsomagolt friss,
hűtött vagy fagyasztott sertés, juh-, kecske- és baromfihús esetében a tartási hely és a vágás helye
kötelező feltüntetésének módozatait. Az új szabályokat 2015. április 1. óta kell alkalmazni.
2. Egészségre és tápanyag-összetételre vonatkozó állítások, valamint speciális csoportoknak
szánt élelmiszerek
Az 1924/2006/EK rendelet harmonizált szabályokat állapít meg az élelmiszerekkel kapcsolatos,
tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokra vonatkozóan. A 2009/39/EK irányelv
létrehozta a „diétás élelmiszerekre” – például a csecsemőknek és a kisgyermekeknek szánt
élelmiszerekre – vonatkozó általános szabályok keretét, valamint a termékbiztonság garantálása
érdekében meghatározta összetételük, forgalmazásuk és címkézésük követelményeit. A
Parlament 2013 júniusában elfogadta a speciális csoportoknak szánt élelmiszerekről szóló
új rendeletet (609/2013/EU), amely felszámolta a „diétás” élelmiszerek széles kategóriáján
alapuló koncepciót, és az alábbi speciális csoportokra vonatkozó szabályokat határozott meg:
a csecsemők és kisgyermekek számára készült, a speciális gyógyászati célra szánt, valamint
a testtömeg-szabályozás céljára szolgáló, teljes napi étrendet helyettesítő élelmiszerek. A
jogszabály 2016 júliusában lép hatályba.
E. Élelmiszer-adalékanyagok és élelmiszeraromák
1. Az élelmiszerjavító anyagokról szóló csomag (FIAP)
Az élelmiszer-adalékanyagok az élelmiszerekhez szándékosan hozzáadott anyagok (például
színezőanyagok, édesítő- vagy tartósítószerek), amelyek rendes körülmények között
önmagukban nem szolgálnak fogyasztásra. 2008-ban négy rendeletből (1331/2008/EK,
1332/2008/EK, 1333/2008/EK és 1334/2008/EK) álló új jogalkotási csomag elfogadására került
sor, amely az engedélyezési eljárásra, az élelmiszer-adalékanyagok alkalmazására és azok
címkén való feltüntetésére, az élelmiszer-enzimekre és az élelmiszeraromákra terjedt ki.
2. Étrend-kiegészítők, valamint a vitaminok és ásványi anyagok hozzáadása
A 2002/46/EK irányelv harmonizált szabályokat állapít meg az étrend-kiegészítők címkézésére,
valamint egyedi szabályokat a vitamin- és ásványianyag-tartalmukra vonatkozóan. Az
1925/2006/EK rendelet harmonizálja a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb
anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásával kapcsolatban a tagállamokban megállapított
rendelkezéseket.
F. Állat- és növényegészségügy
Az uniós szabályozás általános rendelkezéseket tartalmaz a felügyeletről (2003/99/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv), a bejelentésről (82/894/EGK tanácsi irányelv), valamint a
fertőző betegségek és kórokozó-átvivőik kezeléséről (92/119/EGK tanácsi irányelv). A hatósági
ellenőrzések megszervezésére vonatkozó, jelenleg hatályos jogszabályi keretet a takarmány-
és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok
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követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági
ellenőrzésekről szóló 882/2004/EK rendelet hozta létre.
A Bizottság 2013 májusában új jogalkotási csomagot terjesztett elő, amely az
állategészségügyre, a növényegészségügyre, a növényi szaporítóanyagokra és a hatósági
ellenőrzésekre vonatkozó javaslatokat foglal magában. A csomag az egészség védelmére
kockázatalapúbb megközelítést határoz meg, amelynek célja a hatósági ellenőrzések
hatékonyságának növelése az élelmiszerválságok és -csalások lehető legszélesebb körű
elkerülése érdekében. Az új uniós állat-egészségügyi rendeletet (a ragályos állatbetegségekről
szóló (EU) 2016/429 rendeletet) 2016 márciusában fogadták el. Az új növény-egészségügyi
rendszer hatálybalépése 2016 végére várható, míg a hatósági ellenőrzésekről szóló új rendeletről
még folynak a tárgyalások.
G. A takarmányra és a takarmánycímkézésre vonatkozó jogszabályok
A 183/2005/EK rendelet szabályozza a takarmányok higiéniáját. A 767/2009/EK rendelet
(amelyet 2009 júliusában fogadtak el) egybefoglalja a takarmányok címkézéséről és
forgalmazásáról szóló jogszabályok többségét. A takarmányokban előforduló nemkívánatos
anyagokról szóló 2002/32/EK irányelv tartalmazza a bennük jelen lévő nehézfémekre
vonatkozó legmagasabb határértékeket és a szennyezett takarmányok hígításának tilalmát. A
2002/70/EK irányelv megállapítja a takarmányok dioxin- és dioxinjellegű-PCB-tartalmának
meghatározására vonatkozó követelményeket. Mind az állatgyógyászati készítmények
(amelyeket különösen a 2001/82/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet szabályoz), mind a
gyógyszeres takarmányok szabályozása (90/167/EGK irányelv) felülvizsgálat alatt áll.
H. Új élelmiszerek
A 258/97/EK rendelet többek között kimondja, hogy az új élelmiszereket (azaz azokat, amelyek
használata a rendelet hatálybalépése előtt nem volt nagymértékben elterjedt) az Unióban
való forgalomba hozatal előtt biztonsági vizsgálatnak kell alávetni. E rendeletet időközben
az 1852/2001/EK rendeletbe illesztették bele. A Bizottság 2008-ban javaslatot terjesztett elő
az új élelmiszerekről szóló jogszabály aktualizálása érdekében, de a Parlament és a Tanács
közötti, a klónozott állatokból származó élelmiszerek szabályozásának módját érintő vita miatt
új jogszabály nem lépett hatályba. A Bizottság 2013 decemberében új javaslatot nyújtott
be. 2015-ben a Parlament és a Tanács végül az új, 2015. december 31-én hatályba lépett
(EU) 2015/2283 rendelet keretében megállapodásra jutott. A klónozott állatokból származó
élelmiszerekre vonatkozó egyedi jogszabály hatálybalépéséig ezek az élelmiszerek e rendelet
hatálya alá tartoznak, és ennek megfelelően kell jelölni őket.
I. Géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k)
A GMO „olyan mikroorganizmus, amelyben a génállományt olyan módon változtatták meg,
ami természetes párosodás és/vagy természetes rekombináció során nem következik be”. A
géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló
2001/18/EK irányelv szabályozza termesztésüket és forgalmazásukat, valamint az 1829/2003/
EK és 1830/2003/EK rendelettel együtt meghatározza az e területtel kapcsolatos közösségi
szabályozási keretet (ideértve a GMO-ból előállított vagy GMO-t tartalmazó élelmiszerekre
vonatkozóan kötelező címkézést is). Azzal, hogy 2010 márciusában engedélyezte az Amflora
burgonya termesztését, a Bizottság feloldotta a géntechnológiával módosított szervezetek új
termesztésével kapcsolatos moratóriumot, amely 1998 óta volt hatályban. 2015 januárjában új
jogszabályt (az (EU) 2015/412 irányelvet) fogadtak el a 2001/18/EK irányelv módosításáról
annak lehetővé tétele érdekében, hogy a tagállamok saját területükön korlátozzák vagy
megtiltsák a géntechnikával módosított szervezeteket (GMO-kat) tartalmazó termények
termesztését akkor is, ha az uniós szinten megengedett. A jogszabályt eredetileg 2010-ben
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terjesztették elő, de a GMO-kat támogató, illetve ellenző tagállamok közötti nézetkülönbség
miatt négy évre elakadt. A Bizottság 2015 áprilisában az 1829/2003/EK rendeletet módosító,
kiegészítő jogszabályra tett javaslatot a tagállamok azon lehetőségére vonatkozóan, hogy a
géntechnológiával módosított élelmiszerek és takarmányok saját területükön való alkalmazását
korlátozzák vagy megtiltsák. A javaslatot a Parlament 2015 októberében elutasította, többek
között a hatásvizsgálat hiánya, a tagállami intézkedések belső piaccal és a WTO-szabályokkal
való összeegyeztethetőségének és a javaslat gyakorlati megvalósíthatóságának kérdése miatt. A
Tanács még nem hozott hivatalos döntést.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

A szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalmához (1996) és a száj- és körömfájáshoz
(2002) hasonló válságokra válaszul ideiglenes vizsgálóbizottságok jöttek létre a közösségi
jogszabályok végrehajtásában tapasztalt hiányosságok kivizsgálására. A Parlament különösen
éberen figyeli a klónozott állatokkal és a nanoanyagokkal kapcsolatos, a fogyasztók egészségét
fenyegető kockázatokat. Az élelmiszerlánc átláthatóbbá tétele és az európai fogyasztók jobb
tájékoztatása érdekében a Parlament a 2016 májusában elfogadott állásfoglalásában[1] – a
korábbiakhoz[2] hasonlóan – ismételten felhívta a Bizottságot, hogy terjesszen elő jogalkotási
javaslatokat a feldolgozott élelmiszerekben megtalálható hús származási helyének kötelező
feltüntetése érdekében. A 2013. évi lóhúsbotrány és más élelmiszercsalások nyomán ennek célja
a fogyasztói bizalom helyreállítása is lenne.
Nora Hahnkamper-Vandenbulcke
06/2017

[1]Az Európai Parlament 2016. május 12-i állásfoglalása a származási ország vagy az eredet helyének kötelező
feltüntetéséről bizonyos élelmiszerek esetében – elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0225.
[2]Az Európai Parlament 2015. február 11-i állásfoglalása a feldolgozott élelmiszerekben található hús származási
országának feltüntetéséről – Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0034.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2016)0225
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0034
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