AZ ÉLELMISZERSZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSAI
2017. június 1-30.

I. NEMZETI JOGSZABÁLYOK, IRÁNYELVEK
•

2017. évi LXIV. törvény az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17085.pdf
Hatályba lép: 2017.06.16.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény módosítása több, a gyakorlatban felmerült
problémák rendezése érdekében történt. A közétkeztetéssel, a próbavásárlásokkal, terméktesztek
végzésével, a nem azonosítható termékek kezelésével, megítélésével stb. kapcsolatos módosítások
egyértelművé teszik a jogszabályok alkalmazását.
Tekintettel a sok módosításra, javasolt az egységes szerkezetű szöveget használni:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516

•

2017. évi LXVI. törvény a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17085.pdf
Hatályba lép: 2017.06.23.
A törvénymódosítás azt a célt szolgálja, hogy a hulladékgazdálkodás területén a jogalkalmazás során
szerzett gyakorlati tapasztalatokhoz igazodjon, így pl a 300 m2-t meghaladó kereskedelmi egységek
kötelesek már az üvegvisszagyűjtésre.

•

33/2017. (VI. 9.) FM rendelet a jövedéki adóval és az állattenyésztési támogatásokkal összefüggő egyes
miniszteri rendeletek módosításáról
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK17086.pdf
Hatályba lép: 2017.07.01.
Benne:
o Az országos pálinka- és törkölypálinka-versenyről, valamint az érzékszervi bírálók képzéséről
szóló 33/2010. (XI. 25.) VM rendelet módosítása
Jelentkezéssel, adóraktárral kapcsolatos módosítások
o A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.)
FVM rendelet módosítása
A mellékletben a kis mennyiségek meghatározása 20. sorában a magánfőzésből származó
párlat értékesítése helyébe a bérfőzött párlat értékesítése szöveg kerül.

•

1335/2017. (VI. 9.) Korm. határozat Magyarország 2017–2050 közötti Élelmiszergazdasági
Koncepciójáról
Elfogadás, kihirdetés, közzététel, további feladatok meghatározása
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FM Értesítő
http://www.kormany.hu/download/b/ea/11000/FM_%C3%89rtes%C3%ADt%C5%91_2017.zip#!Docu
mentBrowse
6. szám 2017.06.19.
•

A Duna-Tisza Közi OFJ termékleírás módosítási kérelme (bor)

•

Közlemény a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és
élelmiszerek elismerésére irányuló eljárásban benyújtott kérelem megjelentetésről „Kürtőskalács” termékleírása
7. szám 2017.06.23.
•

Az Országos Főállatorvos 6/2017. számú határozata
A Brazil Szövetségi Köztársaságban előállított, Magyarország területén forgalomba hozott
baromfi termékek vonatkozásában adatszolgáltatási kötelezettség elrendelése.

•

A Magyar Élelmiszerkönyv 2-701 számú irányelve a gyümölcsbor alapú alkoholos italokról
o Alkalmazási idő: 2017.06.23.
o Átmeneti idő: 2017. 12. 31.
Az irányelv a gyümölcsbor alapú alkoholos italokra vonatkozó szabályokat tartalmazza, de nem
vonatkozik a szőlőből készült termékekre. A szabályozás kiterjed az alábbi termékekre:
o Ízesített gyümölcsbor
o Gyümölcsvermut:
o Tojással ízesített gyümölcsbor
o Ízesített gyümölcsbor alapú ital
o Ízesített gyümölcsbor alapú koktél
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•

Közlemény a szeszes italok földrajzi árujelzőinek nemzeti oltalmára irányuló eljárásban
benyújtott kérelem megjelentetéséről Vasi vadkörte pálinka termékleírása

•

A Dunántúl OFJ termékleírás módosítási kérelme (bor)

•

Az Etyek-Buda OEM termékleírás módosítási kérelme (bor)

•

A Kunság OEM termékleírás módosítási kérelme (bor)

•

A Sopron OEM termékleírás módosítási kérelme (bor)

•

A Tihany OEM termékleírás módosítási kérelme (bor)
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II. EU JOGSZABÁLYOK
Rendeletek
•

A Bizottság (EU) 2017/949 végrehajtási rendelete (2017. június 2.) az 1760/2000/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályoknak a szarvasmarhákat azonosító
kód konfigurációja tekintetében történő meghatározásáról és a 911/2004/EK bizottsági rendelet
módosításáról
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.143.01.0001.01.HUN&toc=OJ:L:2017:143:TOC
Hatályba lép: 2017.06.23.
A szarvasmarhákat azonosító kód konfigurációjára vonatkozó szabályokat határozza meg, továbbá rendelkezik
a számítógépes adatbázisban történő rögzítésről.

•

A Bizottság (EU) 2017/983 rendelete (2017. június 9.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet III. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található triciklazol
maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.148.01.0027.01.HUN&toc=OJ:L:2017:148:TOC
Hatályba lép: 2017.06.30.

•

A Bizottság (EU) 2017/978 rendelete (2017. június 9.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet II., III. és V. mellékletének az egyes termékekben, illetve azok felületén található fluopiram,
hexaklór-ciklohexán (HCH), alfa-izomer, hexaklór-ciklohexán (HCH), béta-izomer, hexaklór-ciklohexán
(HCH), izomerek összesen a gamma-izomerek kivételével, lindán (hexaklór-ciklohexán [HCH], gammaizomer), nikotin és profenofosz maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.151.01.0001.01.HUN&toc=OJ:L:2017:151:TOC
Hatályba lép: 2017.07.04.
Kötelező alkalmazás: 2018.01.04.

•

A Bizottság (EU) 2017/1016 rendelete (2017. június 14.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet II., III. és IV. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található
benzovindiflupir, klorantraniliprol, deltametrin, etofumeszát, haloxifop, pepino mozaikvírus VC1 jelű
hipovirulens izolátuma, pepino mozaikvírus VX1 jelű hipovirulens izolátuma, oxatiapiprolin,
pentiopirád, piraklosztrobin, spirotetramát, napraforgóolaj, tolklofosz-metil és trinexapak
szermaradékok határértékei tekintetében történő módosításáról
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.159.01.0001.01.HUN&toc=OJ:L:2017:159:TOC
Hatályba lép: 2017.07.11.
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•

A Bizottság (EU) 2017/1135 rendelete (2017. június 23.) a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet II. és III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található dimetoát és
ometoát szermaradék-határértékei tekintetében történő módosításáról
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.164.01.0028.01.HUN&toc=OJ:L:2017:164:TOC
Hatályba lép: 2017.07.17.
Kötelező alkalmazás: 2018.01.17.

A fenti négy rendelet növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén találhat
megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről szóló, 396/2005/EK rendelet címekben szerepl
módosítása.
•

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1001 rendelete (2017. június 14.) az európai uniós
védjegyről
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.154.01.0001.01.HUN&toc=OJ:L:2017:154:TOC
Hatályba lép: 2017.07.06.
Kötelező alkalmazás: 2017.10.01.
Az uniós védjegyről szóló szabályok kodifikált szövege.

•

A Bizottság (EU) 2017/1091 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. április 10.) a 609/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletének a feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekhez a
bébiételekhez és a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerekhez adható anyagok jegyzéke
tekintetében történő módosításáról
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.158.01.0005.01.HUN&toc=OJ:L:2017:158:TOC
Hatályba lép: 2017.07.11.
A kalcium-foszforil oligoszacharidok felhasználásának engedélyezése a speciális gyógyászati célra szánt
élelmiszerekhez továbbá a vas-biszglicinát engedélyezése valamennyi specifikus élelmiszerkategóriában.

•

A Bizottság (EU) 2017/1142 végrehajtási rendelete (2017. június 27.) a 669/2009/EK rendelet I.
mellékletének a behozatal kapcsán fokozott hatósági ellenőrzéseknek alávetett nem állati eredetű
takarmányok és élelmiszerek listája tekintetében történő módosításáról
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.165.01.0029.01.HUN&toc=OJ:L:2017:165:TOC
Hatályba lép: 2017.07.01.
A 669/2009/EK rendelet I. melléklete megállapítja a nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek
behozatala kapcsán elvégzendő fokozott hatósági ellenőrzésére vonatkozó szabályokat Jelen módosítás a
félévenkénti felülvizsgálat eredményeként a teljes 1. melléklet cserére kerül.
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HÍREK, AKTUALITÁSOK
•

Mitől biztonságos egy étrend-kiegészítő?
http://www.laboratorium.hu/etrendkiegeszitobiztonsag

•

Étrend-kiegészítők: nincs helyük a terápiában!
http://elelmiszer.hu/cikk/etrend_kiegeszitok__nincs_helyuk_a_terapiaban

•

Kormányzati segítséget várnak a kisüzemi sörfőzdék
http://elelmiszer.hu/cikk/kormanyzati_segitseget_varnak_a_kisuzemi_sorfozdek

•

Ásványolaj a pizzásdobozban?
http://www.laboratorium.hu/papircsomagolasveszely

•

Mondial du Fromage: magyar siker a világ legrangosabb sajtversenyén
http://termekmix.hu/ipar/19-hirek/3595-mondial-du-fromage-magyar-siker-a-vilaglegrangosabb-sajtversenyen

•

Uniós bíróság: kizárólag állati eredetű termékekre vonatkozhat a tejtermék megnevezés
http://termekmix.hu/ipar/19-hirek/3596-unios-birosag-kizarolag-allati-eredetu-termekekrevonatkozhat-a-tejtermek-megnevezes

•

Megnyílt a regisztráció az EFSA-panelekbe
http://portal.nebih.gov.hu/-/megnyilt-a-regisztracio-az-efsa-panelekbe

•

Elfogadta a parlament az élelmiszeráfa-csökkentést
http://www.nak.hu/agazati-hirek/elelmiszeripar/151-hus-baromfiipar/94158-elfogadta-aparlament-az-elelmiszerafa-csokkentest

•

A Magyar Élelmiszerkönyv sütőipart érintő változásai – összefoglaló oldal
http://www.sutoipariegyesules.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=2436&cat
id=9&Itemid=34

•

Mikor lehet „GMO-mentes termelésből” származó egy szójaliszt, a tej, a méz, egy szójaital vagy
egy szalámi?
http://portal.nebih.gov.hu/-/mikor-lehet-gmo-mentes-termelesbol-szarmazo-egy-szojaliszt-atej-a-mez-egy-szojaital-vagy-egy-szalami-

•

EFSA-megerősítés az élelmiszerhez adott nitritek és nitrátok biztonságos szintjeiről
http://portal.nebih.gov.hu/-/efsa-megerosites-az-elelmiszerhez-adott-nitritek-es-nitratokbiztonsagos-szintjeirol
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•

Ismét megkavarta a piacot az Amazon
http://termekmix.hu/kulfold/26-kereskedelem/3624-ismet-megkavarta-a-piacot-az-amazon

•

Rewe: radikális sócsökkentés
http://termekmix.hu/kulfold/26-kereskedelem/3660-rewe-radikalis-socsokkentes

•

Maradék nélkül program - Kutatási eredmények összefoglalása
http://portal.nebih.gov.hu/-/maradek-nelkul-program-kutatasi-eredmenyek-osszefoglalasa

•

Idén először tartanak nulladik napot az OMÉK-en
http://elelmiszer.hu/cikk/iden_eloszor_tartanak_nulladik_napot_az_omek_en

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Hungarian law to require distinctive warning labels on foods with inferior ingredients
http://www.foodnavigator.com/Policy/Hungarian-law-to-require-distinctive-warning-labels-onfoods-with-inferior-ingredients

•

Population-wide salt cutting plans more effective than individual focus: Review
http://www.foodnavigator.com/Policy/Population-wide-salt-cutting-plans-more-effective-thanindividual-focus-Review

•

Naturex says botanical blends beat artificial preservatives against meat microbes
http://www.foodnavigator.com/Market-Trends/Naturex-says-botanical-blends-beat-artificialpreservatives-against-meat-microbes

•

Irish code of practice a „global first” in curbing unhealthy food marketing
http://www.foodnavigator.com/Policy/Irish-code-of-practice-a-global-first-in-curbingunhealthy-food-marketing

•

EFSA launches platform to help SMEs with novel food applications
http://www.foodnavigator.com/Policy/EFSA-launches-platform-to-help-SMEs-with-novel-foodapplications

•

Has Europe experienced a diet revolution? Mintel thinks so
http://www.foodnavigator.com/Market-Trends/Has-Europe-experienced-a-diet-revolutionMintel-thinks-so

•

EFSA confirm current exposure levels of food nitrites and nitrates are safe
http://www.foodnavigator.com/Policy/EFSA-confirm-current-exposure-levels-of-food-nitritesand-nitrates-aresafe/?utm_source=Newsletter_Subject&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%2BS
ubject&c=7GeUDi2z8D9ekktRc%2Fh3bd%2BLWnosOprU
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•

What’s new for the European market of sports nutrition
http://www.nutraingredients.com/Markets-and-Trends/What-s-new-for-the-European-marketof-sportsnutrition/?utm_source=Newsletter_SponsoredSpecial&utm_medium=email&utm_campaign=N
ewsletter%2BSponsoredSpecial&c=7GeUDi2z8D%2Fe282Utuiu4RiwoV0UJs%2FA

•

Industry calls for EU sport food clarification to shore up safety concerns
http://www.nutraingredients.com/Manufacturers/Industry-calls-for-EU-sport-foodclarification-to-shore-up-safetyconcerns/?utm_source=Newsletter_SponsoredSpecial&utm_medium=email&utm_campaign=N
ewsletter%2BSponsoredSpecial&c=7GeUDi2z8D8AsfsF0%2FvEzzn91JdEzQaA

•

Europol: False organic certification continues to be major problem for food industry
http://www.nutraingredients.com/Regulation-Policy/Europol-False-organic-certificationcontinues-to-be-major-problem-for-foodindustry?utm_source=newsletter_weekly&utm_medium=email&utm_campaign=From%2023Jun-2017%20to%2030-Jun-2017&c=7GeUDi2z8D9LSX%2BNhEqwv1NRjuPh8vua&p2=

•

No evidence of lower quality foods in Eastern Europe says Commission
http://www.foodnavigator.com/Policy/No-evidence-of-lower-quality-foods-in-Eastern-Europesays-Commission

ELLENŐRZÉSEK
•

Jogsértések
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/jogsertesek

•

Azonnali hatállyal felfüggesztette egy budapesti pékség működését a NÉBIH
http://portal.nebih.gov.hu/-/azonnali-hatallyal-felfuggesztette-egy-budapesti-peksegmukodeset-a-nebih

•

Több európai országot érintett a Salmonella-fertőzéshullám
http://portal.nebih.gov.hu/-/tobb-europai-orszagot-erintett-a-salmonella-fertozeshullam

•

Felfüggesztette egy budai étterem ételkészítő és –forgalmazó tevékenységét a NÉBIH
http://portal.nebih.gov.hu/-/felfuggesztette-egy-budai-etterem-etelkeszito-es-forgalmazotevekenyseget-a-nebih

•

A szójaitalok is terítékre kerültek a NÉBIH Szupermenta tesztjén
http://portal.nebih.gov.hu/-/a-szojaitalok-is-teritekre-kerultek-a-nebih-szupermenta-tesztjen
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RASFF
•

Listeriával szennyezett szarvasgombás sajt került forgalomba Magyarországon
http://portal.nebih.gov.hu/-/listeriaval-szennyezett-szarvasgombas-sajt-kerult-forgalombamagyarorszagon

•

18 féle növényvédőszer-maradékot tartalmazó, szárított goji bogyó került a magyar boltok
polcaira
http://portal.nebih.gov.hu/-/18-fele-novenyvedoszer-maradekot-tartalmazo-szaritott-gojibogyo-kerult-a-magyar-boltok-polcaira

•

Ismét kanadai eredetű étrend-kiegészítő készítményt vontak ki a forgalomból
http://portal.nebih.gov.hu/-/ismet-kanadai-eredetu-keszitmenyt-vontak-ki-a-forgalombol
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