Összefoglaló
Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság 2019-es hatósági ellenőrzéseinek tapasztalatai alapján
leggyakoribb hibaokok voltak a lejárt minőségmegőrzési/fogyaszthatósági idő utáni forgalmazás, a
nyomon követési hiba és ezt követte a jelölési hiba.
A kötelezően nyilvánosságra hozandó jogsértések listája elérhető a NÉBIH honlapján
(https://portal.nebih.gov.hu/jogsertes-listak).
Az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a 17. élelmiszerkategória és az élelmiszer-adalékanyagok étrend-kiegészítőkben való felhasználása tekintetében
történő módosításáról szóló (EU) 2018/1497 rendelete alapján megszűnt a 17.3. „Szirupként vagy
rágható formában forgalmazott étrend-kiegészítők" kategória és egyértelmű lett, mely
adalékanyagoknál vonatkozik a határérték a fogyasztásra elkészített formára.
2019. június 1-jétől az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítésekről szóló
34/2018. (XII. 3.) AM rendeletet kell alkalmazni, amely a szakmai felelős személy és az intézkedésre
feljogosított felelős személy számára is tartalmaz előírásokat.
A hatósági ellenőrzésekről szóló 2017/625 rendelete 2019. december 14-ével hatályos, amely
többek között tartalmazza az ellenmintára és a honlapletiltásra vonatkozó új szabályokat.
Az élelmiszertörvény alapján, ha az élelmiszer-vállalkozás információval rendelkezik arról vagy
okkal feltételezi, hogy az élelmiszer, amelyet az élelmiszer-vállalkozás behozott, előállított,
feldolgozott, gyártott vagy forgalmazott, nem felel meg az élelmiszer-biztonsági követelményeknek,
és az élelmiszer már kikerült az élelmiszer-vállalkozás közvetlen ellenőrzése alól, az élelmiszervállalkozás haladéktalanul kezdeményezi az élelmiszer forgalomból való kivonását és erről
tájékoztatnia kell a NÉBIH-et a termekvisszahivas@nebih.gov.hu e-mail címen vagy a
https://portal.nebih.gov.hu/termekbejelentes oldalon elérhető űrlap kitöltésével.
Az uniós jelölési rendelet (1169/2011/EU) szerint távértékesítés esetén az élelmiszerekkel
kapcsolatos kötelező tájékoztatást – a lejárati idő kivételével – a vásárlás befejezését megelőzően
kell rendelkezésre bocsátani, és azokat fel kell tüntetni a távértékesítést elősegítő anyagban, vagy
más megfelelő, az élelmiszer-vállalkozó által egyértelműen meghatározott eszközökkel kell azokat
rendelkezésre bocsátani. Amennyiben más megfelelő eszközök kerülnek alkalmazásra, az
élelmiszer-vállalkozónak az élelmiszerekkel kapcsolatos kötelező tájékoztatást bárminemű
kiegészítő költség felszámítása nélkül kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani; az átadás
időpontjában valamennyi kötelező adatot rendelkezésre kell bocsátani.
Leggyakoribb jogsértések interneten árult étrend-kiegészítők esetén:
-

hiányos a termékkel kapcsolatos tájékoztatás (1169/2011/EU és 37/2004. (IV.26.)
ESzCsM rendeletek)
nem engedélyezett egészségre vonatkozó állítások feltüntetése (432/2012/EU és
1924/2006/EK rendeletek)
gyógyító tulajdonságra való utalás (1169/2011/EU és 37/2004. (IV.26.) ESzCsM
rendeletek)
1997. május 15-e előtt jelentős mennyiségben nem fogyasztott új élelmiszerek nem
engedélyezett forgalmazása (2015/2283 és 178/2002/EK rendeletek).

