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components, these guarantees are given for specific p
storage conditions. This refers in pańicular to product
require unequivocal declarations concernin-g the dur
inteltigible declarations protect the interests of consu
as those ofproducers and food dealers who are expo§€
The article makes a cońparative analysis of the expressions and denotations u§ed'in deterrnining food dur:a,:

d international regulations. This anąĘ:sis may.,be
food-law regulations to the tules eoforcgd in the

lab ellin g, as sp ecified in Diiectivei, 7::9,1fI.2 lLil'C,
.:|| ''

Keywords: food taw, food dUrability. ,,,,, "" ,, ,

W poszukiwaniu definicji pojęcia tnłałości żywności

Waznym atrybutem jakości zywności jest jej trwa-
łość. Historycznie podchodząc do sprawy, potrzeba
uzdatniania do spozycia i utrwalania Ieżała u podstaw
wymyślania wszelkich sposobów przetwórstwa surow-
ców naturalnych w żywności, dopiero wtórnym celem
było nadanie jej walorów sensorycznychi uzytkowych.
Szczególnie surowce pochodzenia zwterzęcego wyma-
gały zabiegów utrwalaj ących, gdy ż z natury ze w zglę-
du na dużązawaftośó wody są one bardzo podatne na
psujące działanię mikroflory. Człowiek pierwotny
zmuszony potrzebami życiowymi dobierał surowce i
przerublał je na z}rvvność eksperymenfując nazasadzie
p rób a-błąd, ryzykuj ąc zdrowiem l ży ciem w przyp ad-
ku popełnienia błędu.

Człowiek współczesny, uzbrojony w wiedzę o pTzę-
biegu procesów biologicznych i chemicznych w su-
rowcach i produktach spożywczych również ekspery-
menfuj e na zasadzię próba-błąd, a różnica mer5Ąory cz-
na sprowadza się tylko do akceptowaniaryzykana duzo
niższym poziomie statystyczne go prawdopodobień-

*'Ref-erat wl,głoszony w czasie sesji naukorł,ej Sekcji Higicnl,i Technologii
Zl,r.vności PTNW n1 : Tru,ałośc i przechorł,alnicllvo żyr,r,ności zrvierzęcego po-
chodzenia Lublin lE.06 l999 r

stwa popełnienia błędu. Tak jeden jak i drugi uogól-
niali wyniki swoich eksperymentow w postaci zale-
ceń, nakazów izakazow dotyczących zywności . Czło-
wiek pierwotny upowszechniał je i przekazywał po-
tomnym w postaci początkowo ustnych rad i nauk
kultowych, póżniej zapisałje w postaci archaicznych
religijnych kodeksów zywności, funkcjonujących
zr esztąnieki edy do dnia dzi s i ej sze go. C złowiek w sp ół-
czesny stworzył plawo żywnościowe, które ma zabęz-
pieczać zdrowie i życie konsumenta poprzez zakaz
wprowadzania na rynek zywności nie spełniającej kry-
teriów bezpieczeństwa zdrowotnego.

Jako konsumenci życzymy sobie, by żywnośóbyła
trwała. By wiedzieó co przez to rozumieją specjaliści
należy zajrzeć do słownikow i leksykonów. Słownik
Języka Polskiego PWN (11) podaje rzeczownik
,,trwałość" wywodzi się od przymiotnika trwały, a ten
oznacza,,istniejący, zdatny do użytku przez długi, dłllż-
szy czas, odporny na działanie czynników zewnętrz-
nych, nie ulegający zmianom, stały, ciągły". W naj-
bardziej rozpowszechni onych encyklopedi ach poj ęcie
trwało ści nie i stniej e lub j est poj ęciem niesamoi stnym,
nabierającym sensu dopiero z określeniem czego do-
tyczy. W Nowej Encyklopedii Powszechnej PWN (8)
pojęcie trwałości nie figuruje. W Encyklopedii Tech-
niki, Przemysł Spozywczy W}iT (4) rownież samo-



dzielnie pojęcie trwałość nie figuruje. Istnieją nato-
miast pojęcia takie jak: ,,mięso - trwałość" co ma ozna-
czać ,,odpornośó na działanle niepoządanej mikroflo-
ry", lub ,,mleko - trwałość", ,,okles w którym mleko
utrzymuje się w stanie nadającym się do zagotowa-
nia" czy,,drób - trwałość" okres zdatności konsu-
menckiej tuszek drobiowych, drobiu dzielonego lub
drobiu porcjowanego. W przypadku ryb atrybut trwa-
łośctprzyznaje się tylko rybom wędzonym,,ryby wę-
dzone, trwałośó" to ,,...odporrrość ryb wędzonych na
procesy psucia się w okresie przechowywania". W
opracowanym w 1993 t nazlęcęnie Ministerstwa Rol-
nictwa i Gospodarki Zywnościowej ,,Studium termi-
nologicznym przepisów prawa i norm dotyczących
zy.wności" (I2),zdefiniowane pojęcie trwałości się nie
p oj awi a, a tr zęb a do dać, że pr ze gląd doty czyŁ zar ów -
no krajowych przepisów prawnych, norm i leksyko-
nów jak i podstawowych dokumentów międzynaro-
dowego prawa żywnościowego.

Truałośó i datowanie produktów społwozych
w dokumentach Kodeksu Zywnościowego FAO/WH0

W dokumentach Kodeksu Zywnościowego nie de-
finiuje się trwałości jako takiej, natomiast pojawia się
termin trwałości w definicji złożonej dotyczącej jed-
nego z mozliwych sposobów datowania zywności. W
normie generalnej Kodeksu dotyczącej etykietowania
(znakowania) żywności prepakowanej (w opakowa-
niach jednostkowych) (1) wśród ważnych definicji
pojawia się definicj a: ,,dataminimalnej trwałości (du-
rability) zalecana do spożycia przed (best before)":
oznacza datę wskazującąkoniec oktesu, w którym pro-
dukt przechow}nvany przy zachowaniu ustalonych (sta-
ted) warunków (under anystated storage conditions)
posiada przydatność handlową i zachowuje wszelkie
cechy jakości, które mu sąprzypisywane zarówno do-
myślnie (implicite), jak i w sposób wytaźny (explici-
te). Jednakże po tej dacie produkt może byó całkowi-
ctę zadowalający". Dla potrzeb informacji na etykie-
tach produktów norma Kodeksu Zywnościowego FAO/
/WHO definiuje rownież inne daty:

- ,,Data produkcji oznacza datę, od której żywność
zaczyna istnieó jako zdef,tniowany produkt",

- ,,Data pakowania - oznacza datę, w której pro-
dukt jest włożony do bezpośredniego opakowania, w
którym będzie sptzedany",

- ,,Użyj przed datĘ' (zalecany ostatni dzien spozy-
cia, dataltraty przydatnoścl) - oznacza datę wskazu-
jącąkoniec okresu, w którym produkt przechowywa-
ny przy zachowaniu specyficznych warunkow) przy-
pttszczalnte nie będzie posiadał cech jakościowych
oczekiwanych normalnie przez konsumenta. Po tej
dacie żywność uwaza się za nie nadającą się do spo-
życta,

-,,Sprzedaż do dnta" - oznaQza ostatniądatę ofero-
wania konsumentowi produktu do kupna, po której jest
możliwe przechowywanie go w domu pTzęzracjonal-
ny okres czasu.

W nonnach i zaleceniach Kodeksu Zywnościowe-
go FAO/WHO oraz innych organlzacji międzynaro-
dowych brakuje definicji co to jest produkt żywno-
ściowy nietrwały. Można jednak donryśleć się napod-
stawie wykazu norm tworzonych przez specjalnąGru-
pę Roboczą ds. Standaryzacji produktów nietrwałych
i rozwoju jakości (Working Parly on Standardization
of Perishable Produce and Quality Development) Eu-
ropejskiej Komisji Ekonomicznej Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych przy współpracy z Organizacją
ds. Rolnictwa i Wyzywienia FAO, ze chodzi o żyw-
nośc nieprzetworzoną takąjak owoce I waTzywa,
ziemniaki konsumpcyjne, jaja, drób w postaci tuszek i
mięso ssaków rzeżnych w tuszach i elementach han-
dlowych, W przeciwieństwie do braku zdefiniowane-
go pojęcia produktu nietr-wałego istnieje w dokumen-
tach Kodeksu pojęcie produktu trwałego w warunkach
otoczęnia. W rekomendowanym pruez Kodeks Zyw-
nościowy FAO/WHO Międzynarodowym Kodeksie
P r akty c zny m doty c zącym hi gi eny prz etw ó rs tw a mi ę -
sa i drobiu (2) w aneksie D podano jakie warunki muszą
zostac spełnione by takie produkty jak luncheon meat
i mielonki mięsne, szynki i łopatki, kiełbasy orazbe-
kon zamknięte w hermetyczne opakowaniamogły zo-
stać uznane za produkty mięsne trwałe w temperatu-
rze otoczenia (nie wymagające składowania chłodni-
czego). Dla wszystkich wymienionych produktów, z
wyjątkiem bekonu, wymaga się obróbki cieplnej ste-

rylizowanej o ustalonej skuteczności (Fo w granicach
od 0,1 do 1,5 min.) w zalężności od stopnia nasolenia
produktu określoneg o tzw. stężeniem solanki (% NaCl
x l00l%o NaCl + %yH.O) w granicach od2,5oń do 5,5oń.
Dla bekonu wymaga się obecności azotynu sodu co
najmniej 100 mg/kg, stęzenia solanki 7oń oraz obrób-
ki cieplnej pasteryzacyjnej do 70'C w centtum pro-
duktu.

Przepisy regu!uiące tnrałośó produktów spOżywczych
w UniiEuropeiskiei

Zasady eĘkietowania zywności w Unii Europejskiej
reguluje dyrektywa 79l1,I2lEEC (3). Stanowi ona, że
,,data minimalnej trwałości produkfu żywno ściowe go
ma byó datą do której produkt zachowuje specyficzne
właściwości przy właściwym przechowywaniu (Art. 9
p. 1) i że datapowinnabyćpoprzedzona słowami,,za-
lecane do spożycia przed... (best before) jeżeli podaje
się konkretną datę z dniem lub ,zalecane do spożycia
do końca.., (best before end) jeżeli podaje się tylko
miesiąc lub rok (Aft, 9 p. 2), DyrekĘwa nie podaje
oficjalnego tłumaczenia terminu ,,best before i ,,best
before end" na inne oficjalne języki Unii. Artykuł 9
p. 1 dyrektyłvy stanowi, że ,,w przypadku produktów
żywnościowych, które z mikrobiologicznego punktu
widzenia sąbardzo nietrwałe (higli perishable) i mogą
w krótkim czasię stać się przyczynąbezpośredniego
niebezpieczeństwa dla ludzkiego zdrowia, data mini-
malnej trwałości ma być zastąpiona przez ,,użyj przed
datą(use by date), przy czymw p.2 artykułu 9 podaje



się synonimy tego terminu we wszystkich oficjalnych
językach Unii np. ,,verbrauchen bis" po niemiecku czy
,,d consommer jusqu'au" po francusku. Ząda się przy
tym by po tych słowach była podana data albo wska-
zanlę, gdzie tej daty na etykiecie należy szukaó, otaz
by podane zostaŁy warunki przechowywania, których
należy pr ze str ze gać. Dyrektyw a ] 9 l I I ż lEE C zaw ięr a
listę szeregu produktów zywnościowych, dla których
nie musząbyc podawane dane dotyczące trwałości. Na
liście tej nie ma produktów pochodzenia zwierzęce-
go.

Można uznać, ze definicje trwałości Unii Europej-
skiej sązgodne z definicjami zzalęceńKodeksu Zy*-
nościowego MO/WHO, chociaż sąbardziej oszczęd-
nie zredagowane. Jako istotnąróżnicę w definicji daty
,,użyj przed datĘ' można uznać ograniczenie nieko-
rzystnych zmian j ako ściowych (nie po siadanie ocze-
kiwanych przęzkonsumenta cech jakościowych z de-
finicji Kodeksu Zywnościowego FAO/WHO) do bez-
pośredniego zagrożenia zdrowotnego wynikaj ącęgo z
mikrobiolo gicznej nietrwałości produktu. Mozna
lznać zapis Unii Europejskiej za wadllwy z punktu
widzenia bezpieczeństwa i interesów konsumentów
chociażby w przypadkach żywnoś ct zawierających li-
pidy mogące szybko utleniaó się w warunkach proce-
su autokatalicznego. Z drugiej strony zapts ogranicza-
j ący koni e czno ś ć wy znaczania pr zez pro duc enta kon-
kretnej daty utraty pr zęz produkt przydatno ś c i do sp o -

ży cta zap obie ga nteuzas adni onej utrac i e ważno ś c i h an-
dlowej i przydatności dużej ilości zlłvności całkowi-
cie dobrej jakościowo tbezpiecznej dla zdrowia, tyle
tylko, że ,,przeterminowanej". W niektórych krajach
Unii, na przykładwNiemczech,lważa się, że manka-
mentem dyrekĘwy ]9lIIzlEECjest brak definicji żyrv-
ności łatwo psującej się (13).

Dawniejsze i aktualne polskie p]zepisy dotyczące
trwałości ploduktów spOłwczych

Z delegacjtustawy o warunkach zdrowotnych żyw-
ności i żywieniaz I9]0 r. Zarządzeniem nr 144 Mini-
strów Przemysłu Spożywczego i Skupu, Handlu We-
wnętrznego i Usług, Handlu Zagranicznego i Gospo-
darki Morskiej oraz Leśnictwa i Przemysłu Drzewne-
go z dnta 3 1 lipca I97 5 r. ( 17) ustalono, że ,,wszystkie
środki spozywcze.,. z wyj ątkiem wymienionych w § 2
należy oznaczaó datąprodukcji zgodnie z ustaleniami
norm przedmiotowych" (§ 1) oTaz ,Terminem przy-
datności do spozycia oznacza się: środki spożywcze
dietetyczne , tłuszcze roślinne jadalne - emulsje, ma-
jonezy, sery i serki twarogowe niedojrzewające, sery
dojrzewające twarogowe chude (ser herceński) i na-
poje mleczne, zgodnie z ustaleniami norm przedmio-
towych. Nowe przepisy w tym zakresie wprowadzono
31 maja 1993 t. Rozporządzeniem Ministra Rolnic-
twa i Gospodarki Zywnościowej (9) zastąpionym po
roku ob ow i ązuj ący m do tęr az Ro zp o rz ądzeni em z dnta
15 lipca 1994 r, (10) w sprawie znakowania środków
spożywczych, uzywek i substancji dodatkowych do-

zwolonych przęznaczonych do obrotu. Oba te rozpo-
rządzeniapowstaĘ juz w okresie stopniowego hatmo-
nizowania przepisów polskiego prawa żywnościowe-
go zprzęptsami Unii Europejskiej zgodnie z postano-
wieniami Traktatu Europejskiego z grudnia 1991 r.

Obowiązujące aktualnie Rozporządzenie w § 2.1 sta-
nowi, ze środek spożywczy znakuje się podając bez-
pośrednio na opakowaniu, etykiecie lub obwolucie na-
stępujące informacje... 3) datę, do której prawidłowo
przechowylvany środek spożywczy zachowuje pełne
właś ciwo ści j ako ściowe i zdrowotn e, zw anądalej,,datą
minimalnej trwałości", lub termin, przedktórego upĘ-
wem środek spożywczy zachowuje przydatnośó do
spożycia, zwany dalej ,,terminemprzydatności do spo-
życia".

W § 6.1 mówi się, ze środki spożyr;vcze znakuje się,
.,,datą minimalnej trwałości lub terminem przydatno-
ści do spożycia, zrymze środki spozywcze nietrwałe
mikrobiolo glcznlę, łatwo psujące się oraz dietetyczne
środki spozywcze i środki spożywcze dla niemowląt i
dzięct do lat trzęch znakuje się terminem przydatno-
ści do spożycia. Dalej w § 6 p. 3 mówi się, ze: datę
minimalnej trwałości środka spozywczego znakuje się
cyfrowo i poprzedza wyrazami ,,najlepiej spożyć
przed..." (pełna data) lub ,,najlepiej spozyć przed koń-
cem... (miesiąc lub rok)... Srodek spożywczy po upły-
wie daty minimalnej trwałości nie moze być przezna-
czony do obrotu.

W § 6.2 mówi się: termin przydatności do spożycia
znakuje się pełną datą cyfrową (dzień, miesiąc, rok)
poprzedzoną wyr azamt,,należy spozyć przed. . . ", Po
upĘrvie terminu przydatności do spożycia, środek spo-
żywczy nie moze byc przeznaczony do obrotu i do
spozycia.

W § 6.7 mówi się, ze: ,,Opakowania jednostkowe
masła przęznaczonego do przechowywania w chłod-
niach znakuje się datąprodukcji (dzień, miesiąc, rok)
oraz określeniem,,masło chłodnicze".,,Wprowadze-
nie masła chłodniczego do obrotu poprzedza się po-
daniem na opakowaniach zbtorczych daty minimalnej
trwałości". Jak można sądzió przepis ten ma umożli-
wić komercj altzacjęmasła przechowywanego w chłod-
niach jako rezerwy państwowe. Z punktu widzenia
detallcznego konsumenta, informacja o dacie minimal-
nej trwałości podana na opakowaniu zbiorczym,kto-
rego on nigdy nie ogląda, nie ma żadnej wartości.
Mimo to generalnie postanowienia Rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnościowej z lip-
ca 1994 r. dotyczące informowania konsumentów o
trwałości produktów spożywczych mozna uznać za
zgodne z przepisami obowiązującymi w Unii Euro-
pej;kiej.

Srodkiem stanowienia przepisów prawnych oraz
żrodłem informacji o trwałości produktów w czasach
p opr ze dzający ch re fo rm ę nortlalizacji p o 1 ski ej prz e -

prowadzonej w 1993 r. i wprowadzonej w życte z
dniem 1 stycznia 1994 r., były obligatoryjne nonny
Polska Norma tBranżowaNorma. Na przykład Bran-



zowa Norma BN- 84/80 1 4-0 5 Wędliny (5), ustanawiała
rozrożntęnie wędlin na trwałe, półtrwałe i nietrwałe
oraz ustanaw iała nortnatywne okresy przechowywa-
nia wędlin w magazynach handlowych chłodzonych
(temperatura od2 do 10'C) i niechłodzonych. Wpro-
wadzona na jej miejsce w 1996 r. Polska Norma PN-
-A-82007 Wędliny (6) nic nie mówi o trwałości wę-
dlin, a ich systematykę opiera na mało ważnej dla kon-
sumenta charakterystyce stopnia rozdrobnienia surow-
ców. Ponieważ obowiązljące przepisy o znakowaniu
produktów spożywczych nakazują podawanie infor-
macji pozwalającej na odróżnienie ich od podobnych,
paradoksalnie produce nci zaml,ęszczająna etykietach
kiełb as zamiast informacj i,,kiełb as a trw ała" lub,,ki eł-
basa nietrwaŁa" ntezbyt zrozumiałe informacje, ale
zgodne z nofiną,,kiełbasa drobnorozdrobniona" (roz-
drobnienie faktycznie dotyczy nie kiełbasy a składni-
ków farszu kiełbasy). Odmiennie, uzgodniona i usta-
nowiona, ale jeszcze nie opublikowana nowa Polska
Norma PN-A-82022 Konserwy (7) wprowadza deft-
nicję ,,konserwy trwałej w warunkach otoczenia" dla
konserw sterylizowanych w kontrolowanych warun-
kach przy osiągniętej określonej warlości Fo : 4 mi-
nuty.

Plany dotyczące nowelizacii polskich plzepisów
w zaktesie znakowania żywnościw odniesieniu
do truałości iteminu plzydatności do spożycia

W paźdzterniku 1998 r. Ministerstwo Rolnictwa i
Gospodarki Zywnościowej opublikowało wstępny pro-
jekt nowego rozporządzenia w sprawie znakowania
żywności (16) mającego zastąpić Rozporządzenie ak-
tualnie obowiązujące (10). Projekt przewiduje między
innymi zdefiniowanie:

,,Daty minimalnej trwałości" - jako daty, do kto-
rej prawidłowo przechowywany środek spożywczy
wyprodukowany, składowany i transportowany w wa-
runkach określonych odpowiednimi przepisami zacho-
wuj e pełne właściwośc t ftzy czne, chemiczne, mikro -

biologiczne i organolepty czne,

- ,,Terminu przydatności do spożycia środka spo-
żywczego" jako terminu, po upĘwie którego środek
spożywczy traciprzydatnośó do spożycia i nie powi-
nien być przeznaczony do obrotu.

Definicja terrninu przydatności do spożycia nie bu-
dzi zastrzeżeń, natomiast nie do przyjęcta jest defini-
cj a minimalnej trwałości, tak ze względow mer5ltory cz-
nych jak i formalnych. Nie do pomyślenia jest, żeby
warunkować funkcj onowanie przepisów r ozporządze -

nia od powstantabliżej nieokreślonych,,odpowiednich
przepisów" określaj ących warunki wyprodukowania,
składowania i transpotlowania środka spozywczego.
Kto, w jakim celu i z jakiego upoważnienia miałby je
okre ś lić ? Przeciwnie zasadąprzy jętą w Kodeksie Zyłv-
nościowym FAO/WHO i przepisach Unii jest, że pro-
ducent określa warunki produkcji, składowania, trans-
portowania i innego postępowania z produktem, okre-
śla termin zalecanego spożycia lub przydatności do

spożycia, daje gwarancje i ponosi odpowiedzialność
za jakośc i wszelkie niepożądane skutki wywołane
brakiem staranności ze swojej strony. Propozycja usta-
lania warunków produkcji, składowania i transportu
w postaci przepisów to powrót do gospodarki nakazo-
we.j, która w gospodarce się nie sprawdziła i obecnie
nie ma żadnejracji bytu. Ponadto niezronlmtałe co do
celu jest skonfrontowanie,,prawidłowości przechowy-
wania" z ,,składowaniem w warunkach określonych
odpowiednimi przepisami". Czy to oznacza, że może
zalstnięć zj awisko nieprawidłowego przechow;,łvania,
mimo, ze składowanie odbywa się w warunkach okre-
ślonych odpowiednimi przepisami? I kto wtedy odpo-
wiada za niekorzystne skutki, producent składujący,
czy może urzę dnik p aństwowy ustanawiaj ący,, o dp o -

wiednie przepisy". Niecelowa i nieudolna jest próba
rozpisania,,pełnych właściwości jakościowych i zdro-
wotnych" z poprzedniego zapisu rozporządzenia po-
pr zez W szc z e gó lni eni e,,wł aś c iw o ś ct ftzy c znych, che -

ml,c zny ch, mikrob i o 1 o gtczny ch i o rg ano l ep ty c zny ch"
oznaczaj ących u sy stematyz owani e formalne j ako ś c i
według metod jej rozpoznawania i parametryzowanta.
Nie powinno się nawet próbowaó dokonaó zapisu wy-
mogu zachowania jakości pożądanej przez konsumenta
poprzęzwyliczanie jakimi metodami ta jakość ma być
kontrolowana (metody ftzy czne, chemiczne, mikrobio -

logiczne i organoleptyczne), bo sprowadzałoby się to
tylko do wymogów jakościowych dających się opisaó,
oznaczyc\ubztnterzyc.Tażywnośćzewzględówzdro-
wotnych ma nie zaszko dzic konsumentowi, a j ako ś cio -

wo spełnić jego oczekiwania arlykułowane odnośnie
tego rodzaju produktów. Produkty mająmieć również
właściwą warto ść o dżyw czą nienaruszone opakowa-
nie, nie byc zarobaczywione, nie wywołyłvac odczy-
nu alergii itp. Projekt nowego rozporządzenia cechuje
wyr aźny zam:laT uszcze góŁawi ani a i zao str zanta pr ze -

pisów przy częstym nie respektowaniu zasad nauki o
Żywności orazprzęp|sów i norm krajowych i między-
naro dowych. Przykład ęm może byó na przykŁad zapts

§ 7.1, który stanowi ...Srodkl spożywcze nietrwałe
mikrobiolo gtcznie, łatwo psuj ące się, zawieraj ące
składniki pochodzenta zwierzęcego, grzyby ttp. oraz
te które wymagają składowania w temperairze po-
między 0 a +1OoC dla zachowania jakości, znakuje się
terminem przydatności do spożycia. WynikaŁoby z
tego, że wszelkie konserwy zawierające składniki po-
chodzenia zwleIzęcęgo, a więc mięso, ryby, mleko,
miód lub grzyby zostały potraktowane jako produkty
nietrwałe, ze konserwy pasteryzowane wymagające
składowani a chło dntcze go w temperaturach poniżej
+10"C sąteż nietrwałe. Niedopuszczalny jest zapis
,,iĘ." po grzybach,bo co może być podobnego do grzy-
bów i podlegać restrykcjom przepisów. Kto i na jakiej
podstawie miałby wyzrnczać tetmin, po którym pro-
dukty te nie będą nadawaĘ się do spożycia i będąpod-
Iegały znlszczeniu?

Inny przykład znajduje się w § 7.8. Mówi się, w
przypadku, gdy produkty wymagaj ą składowania tem-



pelatury niższej niż temperatura pokojowa słowo
,,schłodzone" w celu informacji konsumentów ozna-

Należy mieć nadziqę, że z wstępnego projektu po
dyskusji i ocenie środowiskowej zostanąusunięte pro-
pozycj e wątpliwe merytorycznie.
pisy zostaną skorygow anę zę w zglę
ność i sensowność postanowień.
miało trwaó do końca lutego 1999 r., a więc zapewne

Unii Europejskiej.
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Oceniono przydatność testu ELISA do wyklywania lnwazji Oeslrus ovis ll
owiec z lerenów gdzie ta inwazja występuje endemicznie. Kontrole stanowiĘ

surowice pochodzące od owiec z terenów wolnych od inwazji O ouls, jakkol-

wiek sama choroba ni e powoduj e znacznych strat ekonomicznych Ważnym pro-

blemem sanitarnym i epidemiologicznynl jest odróżnienie inwazji O ovls od

listeriozy, świerzbu i cenurozy mózgu, Dotychczas rozpoznanie inwazji O ovls

opierało się na badaniu klirricznym oraz na wykazaniu obecności larw podczas

badania sekcyjnego zwierzęcia. W teście ELISA zastosowano nieoczyszczony

antygen z 1arw pielwszego stadium Czułość testu ELISA wynosiła 97,4oń przy

swoistości 97.60ń. 
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Corączka Q odgrywa ważną rolę wśród chorób odzwierzęcych w Wielkiej

Brytanii Jej występowanie jest efektem kontaktu lttdzi z zakażonym bydłem

Opracowano test ELISA do wykrywania przeciwciał dla Coxiella burnetii w

mleku zbiorczyrn. Test stosowano w Anglii i Wali, a także wykorzystano go do

badania seronegatywnych próbek lnleka w Nowej Zelandii WyĘwano prze-

ciwciała specyfi czne dla C burnelii występuj ące w klasie IgC immunoglobulin

Dwadzieściajeden procent spośró<1 3073 prób mleka zbiorczego zawierało prze-

ciwcjała dlaC burnetii w mianie powyżej 70 eu/nrl 
G.


