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A BIZOTTSÁG (EU) RENDELETE.../.
Az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EKeurópai parlamenti és tanácsi rendelet
mellékleteinek az
élelmiszer-allergéngazdálkodás, az élelmiszer- újraelosztása és élelmiszerbiztonsági
kultúra tekintetében történő
módosításáról

Ezt a tervezetet az Európai Bizottság nem fogadta el vagy hagyta jóvá. Bármely
kifejtett vélemény a Bizottság szolgálatainak előzetes véleménye, és semmilyen
körülmények között nem tekinthető a Bizottság hivatalos álláspontjának.
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A BIZOTTSÁG.../EURENDELETE,
A XXX-ről
az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
mellékleteinek az élelmiszer-allergénkezelés, az élelmiszer- és élelmiszerbiztonsági
kultúra újraelosztása tekintetében történő
módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, a Tanács (2004. április 29.)
az élelmiszer-higiéniáról1 és különösen annak 13. cikke (1) bekezdésének c) és d) pontjára,
mivel:

EN

(1)

A 852/2004/EK rendelet általános szabályokat állapít meg az élelmiszer-ipari
vállalkozók számára az élelmiszer-higiéniára vonatkozóan, figyelembe véve azt az elvet,
hogy az élelmiszerlánc egész területén biztosítani kell az élelmiszerbiztonságot, kezdve
az elsődleges termeléssel. Az élelmiszer-ipari vállalkozóknak ezért meg kell felelniük az
említett rendelet I. és II. mellékletében megállapított általános higiéniai
rendelkezéseknek.

(2)

2014. október 30-án az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)
frissítette az allergén élelmiszerek és élelmiszer-összetevők címkézési célú értékelésére
vonatkozó tudományos szakvéleményét2, jelezve, hogy az élelmiszer-allergia
előfordulását Európában felnőttek és gyermekek esetében egyaránt körülbelül 1 %-ra
becsülték. A Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy míg az élelmiszer-allergia a
lakosság viszonylag kis hányadát érinti, az allergiás reakció súlyos lehet, sőt akár halálos
is lehet, és egyre nyilvánvalóbb, hogy az élelmiszer-allergiában vagy intoleranciában
szenvedők életminősége igen jelentős mértékben csökken.

(3)

[2020 októberében] a Codex Alimentarius Bizottság elfogadta az élelmiszer-ipari
vállalkozók élelmiszer-allergén-kezeléséről szóló magatartási kódexet (RCP...),
beleértve az élelmiszerláncban az általános higiéniai követelményeken alapuló
harmonizált megközelítéssel az élelmiszer-allergén mérséklésére vonatkozó ajánlásokat
is.

(4)

Figyelembe véve a globális RCP-szabvány elfogadását, valamint a fogyasztók és a
kereskedelmi partnerek azon elvárásait, hogy az EU-ban előállított élelmiszer legalább
ilyen globális szabványnak megfelel, az 1169/2011/EU rendelet II. mellékletében
említett, allergiát vagy intoleranciát okozó anyagoknak az élelmiszerek betakarításához,
szállításához és/vagy tárolásához használt berendezésekben, szállításokban és/vagy
konténerekben való előfordulásának megelőzése vagy korlátozása érdekében helyes
higiéniai gyakorlatot kell bevezetni. Mivel az élelmiszerek szennyeződése történhet
mind az elsődleges termelés szintjén, mind pedig az előállítást követő szakaszokban, a
852/2004/EK rendelet I. és II. mellékletét is módosítani kell.
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(5)

A Bizottság által elfogadott, a tisztességes, egészséges és környezetbarát
élelmiszerrendszerre vonatkozó Farm to Fork stratégia az európai zöld megállapodás
egyik kulcseleme.
1
2

HL L 139., 2004.4.30., 1. o.
http: //www.efsa.europa.eu/sites/default/files/consultation/140523.pdf

Az élelmiszer-pazarlás csökkentése a Farm to Fork stratégia egyik célkitűzése, amely
szintén hozzájárul a körforgásos gazdaság megvalósításához. Az élelmiszer-felesleg
újraelosztása emberi fogyasztásra, különösen élelmiszeradományozás révén, ahol ez
biztonságos, biztosítja az ehető élelmiszer-készletek legmagasabb értékű felhasználását,
miközben megelőzi az élelmiszer-pazarlást.
(6)

2018. szeptember 27-én a Hatóság elfogadott egy második tudományos véleményt az
egyes kisméretű kiskereskedelmi létesítményekre és élelmiszeradományokra vonatkozó
veszélyelemzési módszerekről3. Véleményében kijelenti, hogy az élelmiszeradományozás számos új élelmiszerbiztonsági kihívást jelent kiskereskedelmi szinten, és
ezért számos további általános higiéniai követelményt javasol. Ezért bizonyos
követelményeket kell megállapítani az élelmiszerek újraelosztásának előmozdítása és
megkönnyítése érdekében, ugyanakkor garantálva a fogyasztók biztonságát.

(7)

[2020 októberében] a Codex Alimentarius Bizottság elfogadta az élelmiszer-higiénia
általános elveire vonatkozó globális szabvány (CXC 1-1969) felülvizsgálatát. A
felülvizsgált CXC 1-1969 általános elvként bevezeti az „élelmiszerbiztonsági kultúra”
fogalmát. Az élelmiszer-biztonsági kultúra növeli az élelmiszer-biztonságot azáltal,
hogy növeli az élelmiszer-ipari létesítményekben dolgozó munkavállalók tudatosságát
és magatartását. Az élelmiszerbiztonságra gyakorolt ilyen hatást több tudományos
publikáció is bizonyította.

(8)

Figyelembe véve a globális szabvány felülvizsgálatát, valamint a fogyasztók és a
kereskedelmi partnerek azon elvárásait, hogy az EU-ban előállított élelmiszerek legalább
ilyen globális szabványnak megfelelnek, a 852/2004/EK rendeletbe bele kell foglalni az
élelmiszerbiztonsági kultúrára vonatkozó általános követelményeket.

(9)

A 852/2004/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-, Állat-, Élelmiszerés Takarmányügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
1. cikk
A 852/2004/EK rendelet I. és II. melléklete a mellékletnek megfelelően módosul
e rendelethez.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép
hatályba.ú
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Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben,

A Bizottság részéről
Ursula von der LEYEN
elnök
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EFSA Journal 2018; 16(11): 5432
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