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Temats: Lūgumraksts Nr. 1469/2012, ko iesniedza Beļģijas valstspiederīgais 
Viegas Peres, par pangasiju radīto veselības apdraudējumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Āzijas pangasija, ko pārdod Eiropā, jo īpaši lielie 
mazumtirgotāji, iespējams, apdraud cilvēku veselību.

Šīs zivis importē no Vjetnamas, un tās iegūst Mekongas upes deltā, kas ir īpaši piesārņota (ar 
rūpnieciskiem atkritumiem, arsēnu, dihlordifeniltrihloretānu (DDT) utt.).

Zivis arī acīmredzot baro ar hormoniem, mirušām zivīm un kaulu miltiem no 
Dienvidamerikas. Šāda veida ēdiens atgādina barību, kas izraisīja govju trakumsērgu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 28. augustā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Vairāk nekā 60 % zivsaimniecības produktu ES ieved no trešām valstīm, lai apmierinātu ES 
pieprasījumu. ES importa noteikumi attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes produktu veselīgumu ir 
paredzēti tam, lai nodrošinātu, ka visi ievestie zivju produkti atbilst tiem pašiem augstajiem 
standartiem, kuriem higiēnas un patērētāju drošības ziņā atbilst no ES dalībvalstīm ievestie 
produkti.

Uz ES eksportējošo trešo valstu kompetentajām iestādēm ir jāgarantē, ka visā ražošanas ķēdē 
ir ievērotas ES prasības attiecībā uz higiēnu un sabiedrības veselību. Viena no pamatprasībām 
attiecībā uz trešām valstīm ir, ka to kompetentajām iestādēm ir jābūt pilnvarotām, 
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strukturētām un nodrošinātām ar resursiem, lai efektīvi pārbaudītu un garantētu uzticamus 
nosacījumus sabiedrības veselībai saistībā ar ES paredzētajiem jūras produktiem. Pārbaudes 
un revīzijas, lai nodrošinātu atbilstību ES prasībām, veic Komisijas Veselības un patērētāju 
aizsardzības ģenerāldirektorāta pārbaudes dienests (Pārtikas un veterinārais birojs – PVB).

Tādu akvakultūras produktu gadījumā kā Pangasius trešās valstīs ir jābūt arī kontroles plānam 
attiecībā uz smagajiem metāliem, piesārņotājiem, pesticīdu un veterināro medikamentu 
pārpalikumiem, lai varētu pārbaudīt atbilstību ES prasībām.

ES sistēma, kas paredzēta no trešām valstīm ievestās dzīvnieku izcelsmes pārtikas kontrolei, 
nodrošina, ka katru sūtījumu attiecīgi kontrolē robežkontroles punktos. Pēc tam zivju 
produktus, kas atbilst ES prasībām, laiž tirgū.

Ņemot vērā, ka paziņojumu skaits ātrās brīdināšanas sistēmā pārtikas un barības jomā 
(RASFF) šajā nozarē ir ierobežots, Komisija neplāno ieviest stingrākus sanitāros noteikumus 
un/vai kontroli attiecībā uz akvakultūras produktu Pangasius.

Secinājums
ES sistēma, kas paredzēta, lai nodrošinātu no trešām valstīm ievesto zivju produktu drošību, ir 
uzskatāma par pietiekamu. Sistēmā ir ņemtas vērā arī mūsu saistības saskaņā ar PTO/SPS 
līgumu. Visbeidzot, zivju produktu imports no trešām valstīm ir svarīgs, lai nodrošinātu 
pietiekamas piegādes Eiropas tirgū.


