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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1469/2012 dėl pangasijų keliamo pavojaus sveikatai, kurią 
pateikė Belgijos pilietis Viegas Peres

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį į galimą pangasijų iš Azijos, kuriomis prekiaujama 
Europoje, ypač didelėse mažmeninės prekybos parduotuvėse, pavojų žmonių sveikatai.

Žuvis importuojama iš Vietnamo ir veisiama Mekongo upės deltoje, kuri yra labai užteršta 
pramoninėmis atliekomis, arseniku, DDT ir kitais teršalais.

Be to, žuvys, matyt, šeriamos hormonais, negyva žuvimi, kaulų miltais ir miltais iš Pietų 
Amerikos. Šios rūšies pašaras primena pašarą, sukėlusį galvijų spongiforminės 
encefalopatijos užkratą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Kad būtų galima patenkinti ES poreikius, daugiau kaip 60 proc. žuvininkystės produktų į ES 
importuojama iš trečiųjų šalių. Europos Sąjungos gyvūninės kilmės produktų importui 
taikomų sveikatos taisyklių paskirtis – užtikrinti, kad visi importuojami žuvininkystės 
produktai atitiktų tokius pačius aukštus higienos ir vartotojų saugos standartus, kokie taikomi 
produktams iš ES valstybių narių.

Kiekvienos į Europos Sąjungą eksportuojančios trečiosios šalies kompetentingos valdžios 
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institucijos turi užtikrinti, kad visoje gamybos grandinėje būtų laikomasi ES higienos ir 
visuomenės sveikatos reikalavimų. Vienas iš pagrindinių trečiosioms šalims taikomų 
reikalavimų – kompetentinga valdžios institucija turi būti įgaliota, suformuota ir aprūpinta 
ištekliais taip, kad galėtų atlikti veiksmingas patikras ir užtikrinti, kad ES rinkai skirtos jūrų
gėrybės iš tikrųjų atitiktų visuomenės sveikatos sąlygas. Siekdama užtikrinti atitiktį ES 
reikalavimams, Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato kontrolės 
tarnyba (Maisto ir veterinarijos tarnyba, angl. FVO) atlieka patikrinimus ir auditą.

Dėl akvakultūros produktų, pvz., dėl pangasijų, siekiant patikrinti, ar laikomasi ES 
reikalavimų, trečiojoje šalyje taip pat turi būti nustatytas sunkiųjų metalų, teršalų, pesticidų 
likučių ir veterinarinių vaistų kontrolės planas.

Taikant ES gyvūninės kilmės maisto produktų importo iš trečiųjų šalių kontrolės sistemą 
užtikrinama, kad prireikus kiekviena siunta būtų tikrinama pasienio tikrinimo postuose. Po to 
ES reikalavimus atitinkantys žuvininkystės produktai pateikiami rinkai.

Atsižvelgdama į tai, kad Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemoje (angl. 
RASFF) dėl šių produktų gaunama nedaug pranešimų, Komisija akvakultūros sektoriuje dėl 
pangasijų neketina nustatyti griežtesnių higienos taisyklių ir (arba) griežčiau kontroliuoti jų 
importo.

Išvada
ES sistema, skirta iš trečiųjų šalių importuojamų žuvininkystės produktų saugai užtikrinti, 
laikoma tinkama. Taikant šią sistemą taip pat laikomasi Europos Sąjungos pagal PPO SPS 
susitarimą prisiimtų įsipareigojimų. Galiausiai iš trečiųjų šalių importuojami žuvininkystės 
produktai yra svarbūs siekiant užtikrinti pakankamą Europos Sąjungos rinkos aprūpinimą.“


