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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1469/2012 af Viegas Peres, belgisk statsborger, om sundhedsfarer 
ved pangasius-fisken

1. Sammendrag

Andrageren påpeger de potentielle sundhedsfarer for mennesker på grund af pangasius-fisken, 
der sælges i Europa af især store detailhandlere.

Fisken importeres fra Vietnam og produceres i Mekong-deltaet, som er særlig forurenet (på 
grund af industriaffald, arsenik, ddt osv.).

Fiskene fodres åbenbart også med hormoner, døde fisk, benmel og mel fra Sydamerika. 
Denne type fødevarer minder om det foder, der forårsagede kogalskab-kontamineringen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. august 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

"Over 60 % af fiskevarerne i EU importeres fra tredjelande for at opfylde efterspørgselen 
inden for EU. EU's sundhedsregler i forbindelse med import af varer af animalsk oprindelse 
har til formål at sikre, at al import af fiskevarer opfylder de samme høje standarder som 
produkter fra EU-medlemsstaterne med hensyn til hygiejne og forbrugernes sikkerhed.

De ansvarlige myndigheder i hvert enkelt land, der eksporterer til EU, skal garantere, at EU's 
krav på hygiejne- og folkesundhedsområdet er blevet opfyldt hele vejen igennem 
produktionskæden. Et af de grundlæggende krav til et tredjeland er, at landets ansvarlige 
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myndighed skal have beføjelser, struktur og ressourcer til at gennemføre effektiv inspektion 
og garantere pålidelige folkesundhedsbetingelser for fisk og skaldyr, der er bestemt til EU. 
Kommissionens inspektionstjeneste under Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere 
(Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret – FVO) foretager inspektion og kontrol for at sikre, at 
EU-kravene overholdes.

For så vidt angår akvakulturprodukter såsom Pangasius, skal tredjelandet også have en 
kontrolplan for tungmetaller, forurenende stoffer, rester af pesticider og veterinærlægemidler 
for at kontrollere, at EU's krav overholdes.

Et EU-system med importkontrol for levnedsmidler af animalsk oprindelse fra tredjelande 
sikrer, at hver enkelt vareforsendelse om nødvendigt kontrolleres ved grænsekontrolstederne. 
Fiskevarer, der opfylder EU-kravene, frigives derefter til markedet.

I betragtning af det begrænsede antal indberetninger i det hurtige varslingssystem for 
fødevarer og foder (RASFF) på dette område, agter Kommissionen ikke at indføre strengere 
sundhedsregler og/eller strengere sundhedskontrol i forbindelse med Pangasius fra 
akvakultur.

Konklusion

EU's system til sikring af sikkerheden ved fiskevarer, der importeres fra tredjelande, anses for 
at være passende. Systemet lever også op til vore forpligtelser i henhold til WTO-SPS-aftalen. 
Endelig er importen af fiskevarer fra tredjelande vigtig for at sikre tilstrækkelige forsyninger 
til det europæiske marked."


