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จดหมายข่าวรายงานความเคลื่อนไหวด้านความปลอดภัยอาหารในประเทศญี่ปุ่น มีท้ งั ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

 เรื่องเด่ นประจำสั ปดำห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
1. รายการเพิ่มเติมในการตรวจสอบแบบเข้ม 100%
วันที่เริ่ ม
11 ธ.ค.

สิ นค้าอาหารที่เป็ นเป้ าหมาย
(รวมสิ นค้าอาหารแปรรู ป)
ผลิตภัณฑ์อลั มอนด์แปรรู ปจาก
ปาเลสไตน์ (ฝั่งตะวันตกของแม่น้ า
จอร์แดนและฉนวนกาซา)

(กลางเดือนธันวาคม 2561)

รายการตรวจสอบ

ประเภท

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง

Total Aflatoxin

เพิ่มความถี่

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000451754.pdf
(ค่ามาตรฐาน: ไม่ตรวจพบ (10 g/kg-ppb)

2. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณี ฝ่าฝื นหรื อลดความถี่กรณี ยกเลิกการตรวจสอบแบบเข้ม 100%: ความถี่ใน
การตรวจสอบ 30%)
(ต้นเดือนถึงกลางเดือนธันวาคม 2561)
วันที่เริ่ ม

สิ นค้าอาหารที่เป็ นเป้ าหมาย
(รวมสิ นค้าอาหารแปรรู ป)

รายการตรวจสอบ

ประเภท

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง

6 ธ.ค.

กีวีจากประเทศชิลี

Fenhexamid

ลดความถี่

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000445563.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm)

17 ธ.ค.

ผักเซเลอรี่ จากประเทศสหรัฐอเมริ กา

Bifenthrin

ลดความถี่

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000459126.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm)

3. การฝ่ าฝื นการนาเข้าของสิ นค้าไทย
วันที่เริ่ ม
13 ธ.ค.

ชื่อสิ นค้า
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บริ โภคปรุ งสุก
(ปรุ งสุกก่อนบรรจุห่อ): น่องไก่ยา่ ง
(FROZEN ROASTED LEG TARE)

(กลางเดือนธันวาคม 2561)
รายละเอียดการฝ่ าฝื น

ค่ามาตรฐาน

ประเภทการตรวจสอบ

ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดเฉพาะและมาตรฐาน
(E.coli Positive)

Negative

ตรวจสอบแบบอิสระ

เรื่องกำรเผยแพร่ รำยงำน EU Rapid Alert System for Food and Feed ปี 2560
คณะกรรมาธิ การยุโรป (European Commission) เผยแพร่ รายงาน Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) ประจาปี 2560 เมื่อเดื อนกันยายน 2561
รายงานฉบับนี้จดั ทาขึ้นโดยใช้ RASFF อ้างอิงตามรายการที่มีการแจ้งไปยังคณะกรรมการ EU ในปี 2560 จานวน 3,832 รายการ ในรายงานกล่าวถึ งประเทศ ภูมิภาค
ความเป็ นมา สาเหตุ รวมถึงเนื้อหาการสารวจที่ได้รับรายงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก link นี้
Reports and publications - Latest RASFF publications (EU): https://ec.europa.eu/food/safety/rasff/reports_publications_en
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เรื่อง EU ขยำยกรอบเวลำประเมินควำมเสี่ ยงสำรเคมีตกค้ ำงทำงกำรเกษตรสะสม
ปั จจุบนั ณ เดือนธันวาคม 2561 หน่ วยงานความปลอดภัยด้านอาหารแห่ งสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority: EFSA) กาลังทาการประเมินความ
เสี่ ยงของสารเคมีตกค้างสะสม แต่ประกาศว่าจะขยายรายงานออกไปตั้งแต่ปลายปี 2561 จนถึงเดือนมิถุนายน 2562 ในโครงการนี้ มีการศึกษานาร่ อง 2 แบบโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ ยงของสารกาจัดศัตรู พืชตกค้างหลายชนิ ดจากอาหารสู่ มนุ ษย์ การขยายกรอบเวลาได้รับการกาหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องต่อข้อ
ชี้แนะจากสภาสาธารณะเกี่ยวกับวิธีคดั เลือกกลุ่มเป้ าหมายของการประเมินแบบสะสม (Cumulative assessment groups, CAGs) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก link นี้
Pesticides: new deadline for cumulative risk assessments (EU): https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/181205

เรื่องกำรลงทะเบียนตำมควำมประสงค์ ภำระผูกพันในกำรติดฉลำกแสดงอำหำรทีไ่ ม่ ใช่ มังสวิรัติของสหภำพยุโรป
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมาธิ การยุโรป (European Commission) อนุมตั ิการลงทะเบียนตามโครงการความคิดริ เริ่ มพลเมื องสหภาพยุโรป
(European Citizens' Initiative) เกี่ยวกับ "ภาระผูกพันในการติดฉลากอาหาร – อาหารที่ไม่ใช่มงั สวิรัติ อาหารมังสวิรัติ และอาหารวีแกน (Vegan)" European
Citizens' Initiative เรี ยกร้องให้มีเครื่ องหมายแสดงบนฉลากอาหารทั้งหมดว่าเป็ นอาหารที่ไม่ใช่ อาหารมังสวิรัติ อาหารมังสวิรัติ หรื อวีแกนโดยขอให้ลงนามเป็ น
เวลา 1 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 และหากได้รับความเห็นชอบเป็ นจานวนหนึ่ งล้านคนจากประเทศสมาชิ กสหภาพยุโรป 7 ประเทศ ภายในสามเดือน
หลังจากนั้น คณะกรรมการสหภาพยุโรปจะต้องให้คาตอบเกี่ยวกับเรื่ องนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก link นี้
European Citizens' Initiative: Commission registers 'Mandatory food labelling Non-Vegetarian / Vegetarian / Vegan' initiative' (EU):
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6317_en.htm
*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบับต่อไป No. 471 จะออกในวันที่ 18 มกราคม 2562

ผูจ้ ดั ทา: บริ ษทั รับตรวจสิ นค้าโพ้นทะเล จากัด สาขากรุ งเทพ http://www.omicbangkok.com/eng/home.html
ติดต่อสอบถาม:
(ภาษาไทย) kongsak@omicnet.com
(ภาษาญี่ปุ่น) lab.th@omicnet.com
จดหมายข่าวฉบับที่ได้ออกไปแล้ว :
(ภาษาไทย) http://www.omicbangkok.com/th/newsletter.php
(ภาษาญี่ปุ่น) http://www.omicbangkok.com/en/newsletter.php
เว็บไซต์เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร: (ภาษาญี่ปุ่น) http://www.omicfoodsafety.com/
(ภาษาอังกฤษ) http://www.omicfoodsafety.com/html_eng/
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