A Codex Alimentarius munkaszervezete Magyarországon

A Codex Alimentarius szervezettel kapcsolatos munka lényege - az egyes, különböző
elfogadási fokozatokban lévő Codex tervezetekkel kapcsolatos magyar álláspont
kialakítása, majd ennek a tárgyalások során történő érvényesítése - a magyar
munkabizottságokban folyik.
A szervezeti keretet ezért évtizedekig egyedül a munkabizottságok jelentették.
A Codex Alimentarius növekvő fontossága miatt vált szükségessé 1999-ben - igazodva
a nemzetközi gyakorlathoz - egy kétszintű működési rendszer létrehozása.
Az érdekelt minisztériumok, termelői-, fogyasztóvédelmi szervezetek, a tudományos
élet képviselőiből a FAO Magyar Nemzeti Bizottság elnöke 15 fős FAO/WHO Codex
Alimentarius Magyar Nemzeti Bizottságot hozott létre.
A Bizottság feladata a magyar Codex munka általános irányítása, így:
 Létrehozza és felügyeli a magyar munkabizottságokat és az azokban folyó
munkát.
 Kialakítja és jóváhagyja a Főbizottság ülésein képviselendő magyar álláspontot.
 Állást foglal a munkabizottságok kompetenciáját meghaladó, általános jellegű
kérdésekben.
 Meghatározza a Codex információs politikáját.
A Nemzeti Bizottság Titkársági feladatait a Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerfeldolgozási Főosztálya látja el a 220/2008. (VIII.30.) Korm. rendeletben foglaltaknak
megfelelően.
A Magyar Nemzeti Codex Bizottság a következő területekre hozott létre Magyar
Codex Munkabizottságot:












Élelmiszer Adalékanyagok,
Élelmiszer Szennyezőanyagok,
Élelmiszerhigiénia,
Élelmiszer Jelölés,
Analitikai és Mintavételi Módszerek,
Növényvédőszer Maradékok,
Élelmiszerek Állatgyógyászati Szermaradékai,
Élelmiszer Import-Export Tanúsítási és Ellenőrzési rendszerek,
Táplálkozástudományi és Különleges Táplálkozási Célú Élelmiszerek,
Feldolgozott Gyümölcs és Zöldség,
Friss Gyümölcs és Zöldség,
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 Olajok és Zsírok,
 Tej- és Tejtermékek,
 Természetes Ásványvizek.
A felsorolás azt jelenti, hogy minden működő és a magyar gazdaság számára fontos
témával foglalkozó nemzetközi Codex Szakbizottságban részt veszünk.
A munkabizottságok elnökei a szakma hazailag és nemzetközileg is elismert
képviselői, tagjai pedig - a Nemzeti Bizottság tagjainál ismertetett elv szerint - az
adott témában érdekelt szervek, felek szakemberei.
A munkabizottságok a magyar szakmai álláspontok kialakítását és érvényesítését
végzik, így:
 A Codex dokumentumokra kialakítják a képviselendő magyar álláspontot.
 Írásban (a Codex eljárás rendje szerint) és a nemzetközi munkabizottság ülésén
résztvéve személyesen megpróbálják a lehető legteljesebben érvényesíteni a
magyar álláspontot.
A Codex szabályai szerint minden tagországnak meg kell neveznie egy Kapcsolattartó
Pontot (Codex Contact Point). Ezen keresztül érkezik, illetve megy ki minden
információ a Codex Titkársághoz, így általában ez az ország Codex munkájának
koordinálója is. Magyarországon a kilencvenes évek elejéig az akkori Magyar
Szabványügyi Hivatal, azt követően a Központi Élelmiszer-tudományi Intézet volt a
magyar Kapcsolattartó Pont. Jelenleg a kapcsolattartásért a NÉBIH (Nemzeti
Élelmiszerbiztonsági Hivatal) Élelmiszerbiztonsági Kockázatértékelési Igazgatóság
felel.
Elérhetősége: hu-codexcp@nebih.gov.hu
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