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จดหมายข่าวรายงานความเคลื่อนไหวด้านความปลอดภัยอาหารในประเทศญี่ปุ่น มีท้ งั ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

 รายงาน RASFF รายเดือน
ข้อมูลการฝ่ าฝื นของรายการสิ นค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU)
วันที่

ประเทศที่แจ้ง

17 พ.ค.

สวีเดน

เหตุผลที่แจ้ง
ตรวจพบงาและส่ วนประกอบจาพวกสัตว์น้ าเปลือกแข็งที่ยงั ไม่ได้รับอนุ ญาตในขนมขบเคี้ยว
นักเก็ตรสงาและสาหร่ าย

(กลางเดือนพฤษภาคม 2562)
หมายเหตุ
Alert

คณะกรรมาธิการยุโรปนาระเบียบกรดไขมันทรานส์ มาใช้
กรดไขมันทรานส์เป็ นกรดไขมันไม่อิ่มตัวประเภทหนึ่ ง ระเบียบของ EU ให้คาจากัดความว่าเป็ น “กรดไขมันที่มี non-conjugated carbon-carbon double bond
อย่างน้อย 1 พันธะคู่ในโครงสร้ างทรานส์ ” มี ท้ งั แบบที่ ผลิ ตเชิ งพาณิ ชย์ดว้ ย และปริ มาณกรดไขมันทรานส์ ที่ผสมอยู่จะแตกต่างกันไปตามเทคโนโลยีการผลิ ต
นอกจากนี้ ยงั มีอยูต่ ามธรรมชาติในผลิตภัณฑ์นมหรื ออาหารที่ได้จากสัตว์เคี้ยวเอื้องเช่น วัว แกะและแพะ
เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2562 คณะกรรมาธิ การยุโรปนาระเบียบคณะกรรมาธิ การเกี่ ยวกับไขมันทรานส์ในอาหาร (EU) 2019/649 มาใช้ (มีการแก้ไข Part B ใน
Annex III ของระเบียบ (EC) No 1925/2006) รายละเอียดของการแก้ไขมีดงั นี้


ไขมันทรานส์ที่อยูใ่ นอาหารจาหน่ายปลีกหรื ออาหารที่จาหน่ายให้แก่ผบู ้ ริ โภคต้องไม่เกิน 2 กรัมต่อไขมัน 100 กรัม ยกเว้นส่ วนที่มีอยูต่ ามธรรมชาติในไขมัน
สัตว์



การซื้ อขายระหว่างหน่ วยงานธุ รกิ จกับหน่วยธุรกิจ หากมีปริ มาณไขมันทรานส์ผสมอยูใ่ นอาหารเกิ นขีดจากัดสู งสุ ด 2% จาเป็ นต้องแจ้งปริ มาณดังกล่าวให้
ทราบถึงกันด้วย



กาหนดสิ้นสุดระยะเวลาเปลี่ยนแปลง 1 เม.ย. 2564

European Commission: https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/trans-fat-food_en

 FDA สหรัฐฯ แนะแนวผู้ประกอบการ: แสดงทางเลือกอาหารทีไ่ ด้ จากพืชดัดแปลงพันธุกรรมหรืออาหารทีไ่ ม่ ใช่
เมื่อเดือน มี.ค. 2562 FDA สหรัฐฯ แก้ไขเอกสารแนะแนวสาหรับผูป้ ระกอบการเกี่ยวกับ “การแสดงทางเลือกอาหารที่ได้มาจากหรื อไม่ได้มาจากพืชดัดแปลง
พันธุกรรม”
เอกสารแนะแนวดังกล่าวมุ่งให้คาแนะนาต่อการระบุขอ้ มูลลงบนฉลากแสดงข้อมูลอาหารรวมถึงข้อมูลที่แสดงไว้บนอินเตอร์ เน็ตด้วย เช่น ข้อความที่ระบุวา่
“GMO free”, “GE free”, “non-GMO”นั้น ทาง FDA แนะนาว่าไม่ควรใช้ เนื่ องจากเป็ นการแสดงว่าไม่มีส่วนผสมของพืชดัดแปลงพันธุกรรมใดๆ ในอาหารเลย
(หากระบุแบบนี้ สิ นค้านั้นต้องสอดคล้องตรงตามคาจากัดความทางกฎหมายอย่างเคร่ งครัด) FDA จึงแนะนาให้ระบุในลักษณะดังต่อไปนี้ เพื่อเป็ นการใช้คาที่
ถูกต้องกว่าแสดงให้เห็นว่ามีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพหรื อไม่


“Not bioengineered.”

 “Not genetically modified through the use of modern biotechnology.”
 “This oil is made from soybeans that were not genetically engineered.”
 “Our corn growers do not plant bioengineered seeds.”
นอกจากนี้ การระบุว่า "อาหารนี้ไม่ได้ใช้ส่วนผสมดัดแปลงพันธุกรรม" บนฉลากอาหารที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีการดัดแปลงพันธุกรรมอยูแ่ ล้ว (เช่น เกลือ) หรื อ
การเขียนระบุเพื่อบ่งชี้ว่าอาหารที่ไม่มีพืชดัดแปลงพันธุกรรมเป็ นอาหารที่มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการสู งกว่า ถือเป็ นการแสดงข้อมูลเท็จหรื อ
ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดได้
FDA: https://www.fda.gov/media/120958/download
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 ข้ อแนะแนวของ FDA สหรัฐฯ : การแสดงข้ อมูลส่ วนประกอบทางโภชนาการของ Allulose (Psicose)
FDA สหรัฐฯ ประกาศข้อแนะแนวเพื่อแสดงความคิดเห็น ณ ปัจจุบนั ของ FDA เกี่ยวกับการแสดงข้อมูลคาร์ โบไฮเดรต คาร์ โบไฮเดรตรวมและน้ าตาล และการ
คานวณแคลอรี่ ของ Allulose สาหรับผลิ ตภัณฑ์ที่มีสารให้ความหวาน Allulose ผสมอยู่ บนฉลากแสดงข้อมูลโภชนาการ โดย FDA แสดงความเห็ นว่าปริ มาณ
Allulose ต้องระบุรวมอยูใ่ นปริ มาณคาร์โบไฮเดรตรวม แต่เงื่อนไขที่ว่าควรรวมอยูใ่ นคาร์ โบไฮเดรตรวมและน้ าตาลบนฉลากแสดงข้อมูลโภชนาการหรื อไม่น้ นั ให้
อยูใ่ นดุลยพินิจของการบังคับใช้กฎหมาย ส่ วนการคานวณแคลอรี่ ก็ไม่จาเป็ นต้องระบุวา่ 4kcal ต่อสารให้ความหวาน 1 กรัมแต่ใช้เป็ น 0.4kcal ได้
FDA: https://www.fda.gov/media/123342/download

*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบับต่อไป No. 481 จะออกในวันที่ 14 มิถุนายน 2562
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