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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1469/2012, του Viegas Peres, βελγικής ιθαγένειας, σχετικά με τους 
κινδύνους για την υγεία που συνεπάγεται η κατανάλωση του καρχαριοειδούς 
γατόψαρου

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει τους πιθανούς κινδύνους που ενέχει για την ανθρώπινη υγεία η 
κατανάλωση του ασιατικού γατόψαρου, το οποίο πωλείται στην Ευρώπη κυρίως από μεγάλες 
αλυσίδες λιανικού εμπορίου.

Το εν λόγω είδος ψαριού εισάγεται από το Βιετνάμ και εκτρέφεται στο δέλτα του ποταμού 
Μεκόνγκ, ο οποίος είναι εξαιρετικά μολυσμένος (με βιομηχανικά απόβλητα, αρσενικό, DDT, 
κ.α.).

Επιπλέον, η τροφή των εν λόγω ψαριών περιλαμβάνει ορμόνες, νεκρά ψάρια, οστεάλευρα και 
άλευρα από τη Λατινική Αμερική, τα οποία παραπέμπουν στην τροφή που προκάλεσε τη 
νόσο των «τρελών αγελάδων».

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Αυγούστου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Περισσότερο από το 60% των αλιευτικών προϊόντων στην ΕΕ εισάγεται από τρίτες χώρες 
προκειμένου να καλύπτεται η εσωτερική ζήτηση στην ΕΕ. Οι υγειονομικοί κανόνες που 
διέπουν τις εισαγωγές στην ΕΕ προϊόντων ζωικής προέλευσης αποσκοπούν στο να 
εξασφαλίσουν ότι όλα τα εισαγόμενα αλιευτικά προϊόντα πληρούν τα ίδια υψηλά πρότυπα με 
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τα προϊόντα από τα κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά την υγειονομική ασφάλεια και την 
προστασία των καταναλωτών.

Οι αρμόδιες αρχές όλων των τρίτων χωρών που εξάγουν τα προϊόντα τους στην ΕΕ πρέπει να 
εγγυώνται ότι οι απαιτήσεις της ΕΕ όσον αφορά την υγιεινή και την δημόσια υγεία έχουν 
τηρηθεί καθ' όλο το μήκος της αλυσίδας παραγωγής. Μία βασική προϋπόθεση που πρέπει να 
πληροί μια τρίτη χώρα είναι ότι η αρμόδια αρχή της πρέπει να διαθέτει τις εκ του νόμου 
εξουσίες, την υποδομή και τους πόρους που της επιτρέπουν να πραγματοποιεί 
αποτελεσματικές επιθεωρήσεις και να εγγυάται αξιόπιστες από άποψη δημόσιας υγείας 
συνθήκες παραγωγής για τα θαλασσινά που προορίζονται για την ΕΕ.  Επιθεωρήσεις και 
έλεγχοι διενεργούνται από την υπηρεσία επιθεώρησης της Επιτροπής που υπάγεται στην 
Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών 
Θεμάτων– FVO) προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ΕΕ.

Σε περίπτωση προϊόντων υδατοκαλλιέργειας όπως το γατόψαρο, πρέπει να εφαρμόζεται και 
στη τρίτη χώρα πρόγραμμα ελέγχου για βαρέα μέταλλα, μολυσματικές ουσίες, κατάλοιπα  
παρασιτοκτόνων και κτηνιατρικά φάρμακα προκειμένου να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση 
με τις απαιτήσεις της ΕΕ.

Ένα σύστημα ελέγχων των εισαγωγών τροφίμων ζωικής προέλευσης από τρίτες χώρες στην 
ΕΕ διασφαλίζει ότι όλα τα φορτία έχουν υποστεί τους κατάλληλους ελέγχους στους 
συνοριακούς σταθμούς ελέγχου. Μετά τον έλεγχο τα αλιευτικά προϊόντα που 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ΕΕ διοχετεύονται στην αγορά.

Δεδομένου του μικρού αριθμού κοινοποιήσεων στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για 
τρόφιμα και ζωοτροφές (RASFF) που υπήρξαν σχετικά, η Επιτροπή δεν προτίθεται να 
εισαγάγει αυστηρότερους υγειονομικούς κανόνες ή ελέγχους σε σχέση με το γατόψαρο 
υδατοκαλλιέργειας.

Συμπέρασμα
Το σύστημα της ΕΕ για την εξασφάλιση της ασφάλειας των αλιευτικών προϊόντων που 
εισάγονται από τρίτες χώρες θεωρείται επαρκές. Το σύστημα συμμορφώνεται επίσης με τις 
υποχρεώσεις μας που προκύπτουν από την συμφωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
για την εφαρμογή μέτρων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας (WTO/SPS). 
Τέλος, επισημαίνεται ότι η εισαγωγή αλιευτικών προϊόντων από τρίτες χώρες παίζει 
σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση του ικανοποιητικού εφοδιασμού της ευρωπαϊκής αγοράς. 


