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Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1469/2012, внесена от Виегас Перес, с белгийско гражданство, 
относно рисковете за здравето, свързани с рибата пангас

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва потенциалните рискове за човешкото здраве, 
свързани с азиатската риба пангас, която се продава в Европа, и по-специално от 
големите магазини за продажба на дребно.

Въпросната риба се внася от Виетнам и се отглежда в делтата на река Меконг, която е 
особено замърсена (с промишлени отпадъци, арсен, ДДТ и т.н.).

Рибите очевидно са хранени с хормони, мъртва риба и месокостно брашно от Южна 
Африка. Този тип храни напомнят за фуражите, които бяха причина за заразата с луда 
крава.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 август 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г.

Повече от 60 % от рибните продукти в ЕС са внесени от трети страни, с цел да се 
посрещне търсенето в рамките на ЕС. Правилата на ЕС за внос в областта на здравето, 
отнасящи се до продукти от животински произход, имат за цел да гарантират, че целият 
внос на рибни продукти отговаря на същите високи стандарти, както и продуктите от 
държавите – членки на ЕС, по отношение на хигиената и безопасността на 
потребителите.
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Компетентните органи на всяка трета държава, изнасяща за ЕС, трябва да гарантират, 
че изискванията на ЕС относно хигиената и общественото здраве са изпълнени по 
цялата производствена верига. Едно от основните изисквания за трета държава е, че 
компетентният ѝ орган трябва да разполага с необходимите правомощия, структура и 
ресурси, за да може да извършва ефективни инспекции и да гарантира надеждни 
условия в областта на общественото здраве по отношение на морски храни, 
предназначени за ЕС. Инспекциите и одитите се извършват от инспекционната служба 
на Комисията към Генерална дирекция „Здравеопазване и потребители“ (Хранителна и 
ветеринарна служба, за да се гарантира съответствие с изискванията на ЕС.

В случай на продукти от аквакултури като пангас се изисква в третата държава да се 
прилага план за контрол за тежки метали, замърсители, остатъци от пестициди и 
ветеринарни лекарствени средства,с цел проверка на спазването на изискванията на ЕС.

Системата на ЕС за контрол върху вноса на храни от животински произход от трети 
държави гарантира, че всяка пратка подлежи на контрол, както е целесъобразно, на 
граничните инспекционни пунктове. Рибните продукти, които отговарят на 
изискванията на ЕС, след това се пускат на пазара.

Като се има предвид ограниченият брой на нотификациите в системата за бързо 
предупреждение за храни и фуражи в тази област, Комисията не възнамерява да въведе 
по-строги хигиенни правила и/или проверки по отношение на пангас от аквакултури.

Заключение
Системата на ЕС за гарантиране на безопасността на рибните продукти, внасяни от 
трети страни, се счита за задоволителна. Системата също така спазва задълженията ни 
по споразумението на СТО за санитарните и фитосанитарните мерки. И най-накрая, 
вносът на рибни продукти от трети държави е важен с цел осигуряването на достатъчно 
снабдяване на европейския пазар.


