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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arra hívja fel a figyelmet, hogy milyen potenciális veszélyt jelent az 
emberi egészségre nézve az Európában különösen a kiskereskedelmi láncok által forgalmazott 
ázsiai cápaharcsa.

Ezt a halat Vietnamból importálják, ahol a különösen (ipari hulladékkal, arzénnal, DDT-vel 
stb.) szennyezett Mekong folyó deltájában tenyésztik.

Úgy tűnik, hogy ezt a halat hormonokkal, döglött halakkal, csontliszttel és Dél-Amerikából 
származó liszttel is táplálják. Ez a fajta táplálék arra a takarmányra emlékeztet, amely a 
„kerge marha” fertőzést okozta.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. augusztus 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

Az Unión belüli kereslet kielégítése céljából a halászati termékek több mint 60 százalékát 
harmadik országokból hozzák be az EU-ba. Az állati eredetű termékekre vonatkozó uniós 
behozatali és egészségügyi szabályok célja annak biztosítása, hogy a behozott halászati 
termékek higiénia és fogyasztói biztonság szempontjából ugyanazoknak a normáknak 
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feleljenek meg, mint az uniós tagállamokból származó termékek.

Az EU-ba termékeket exportáló harmadik országok illetékes hatóságainak garantálniuk kell, 
hogy a termelési lánc teljes hosszában betartották az uniós higiéniai és közegészségügyi 
előírásokat. A harmadik országokra vonatkozó egyik fő követelmény az, hogy illetékes 
hatóságaiknak megfelelő hatáskörrel, szervezettel és erőforrásokkal kell rendelkezniük ahhoz, 
hogy hatékony ellenőrzéseket hajtsanak végre, és az Unióba szánt halászati termékek számára 
garantálják a megfelelő közegészségügyi feltételeket. A Bizottság Egészség- és 
Fogyasztóügyi Főigazgatóságának ellenőrző szerve (az Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi 
Hivatal – FVO) az uniós előírások betartásának biztosítása érdekében vizsgálatokat és 
ellenőrzéseket hajt végre.

Az akvakultúra-termékek, többek között a cápaharcsa esetében a harmadik országokban a 
nehézfémekre, szennyező anyagokra, növényvédőszer-maradványokra és állatgyógyászati 
készítményekre vonatkozó ellenőrzési tervet kell készíteni az uniós előírásoknak való 
megfelelés ellenőrzése céljából.

A harmadik országokból származó állati eredetű élelmiszerek behozatali ellenőrzésének uniós 
rendszere biztosítja, hogy az állat-egészségügyi határállomásokon minden egyes szállítmányt 
megfelelő ellenőrzéseknek vessék alá. Az uniós előírásoknak megfelelő halászati termékeket 
ezt követően hozzák forgalomba.

Mivel az élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszerbe (RASFF) csak korlátozott 
számban érkeztek be értesítések e területre vonatkozóan, a Bizottságnak nem áll szándékában 
szigorúbb egészségügyi szabályokat és/vagy ellenőrzéseket bevezetni az akvakultúrából 
származó cápaharcsát illetően.

Összegzés
A harmadik országokból behozott halászati termékek biztonságosságát garantáló uniós 
rendszer megfelelőnek tekinthető. A rendszer tiszteletben tartja a WTO/SPS-megállapodás 
szerinti kötelezettségeinket is. Végezetül pedig a harmadik országokból származó halászati 
termékek behozatala az elegendő európai piaci kínálat biztosításához is szükséges.


