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Suġġett: Petizzjoni 1469/2012, imressqa minn Viegas Peres, ta’ ċittadinanza Belġjana, 
dwar il-perikli għas-saħħa tal-ħut pangasius

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jindika l-periklu potenzjali għas-saħħa tal-bniedem tal-ħut pangasius tal-Asja, 
li qiegħed jinbiegħ fl-Ewropa, speċjalment permezz ta’ bejjiegħa bl-imnut kbar.

Dan il-ħut huwa importat mill-Vjetnam u prodott fid-delta tax-Xmara Mekong, li hija 
partikolarment imniġġsa (bi skart industrijali, arseniku, DDT, eċċ).

Il-ħut apparentament qiegħed jingħatalu wkoll ormoni, ħut mejjet, għadam u dqiq mill-
Amerika t’Isfel. Dan it-tip ta’ ikel huwa reminixxenti tal-għalf li kkawża l-kontaminazzjoni 
tal-“mad cow”.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-28  ta’ Awwissu 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Awwissu 2013

Aktar minn 60 % tal-prodotti tas-sajd fl-UE huma importati minn pajjiżi terzi sabiex tintlaħaq 
id-domanda mill-UE. Ir-regoli sanitarji għall-importazzjoni tal-UE għall-prodotti ta’ oriġini 
mill-annimali jimmiraw li jiżguraw li l-importazzjonijiet kollha tal-prodotti tas-sajd jilħqu l-
istess standards għolja ta’ prodotti mill-Istati Membri tal-UE fir-rigward tal-iġjene u s-sigurtà 
tal-konsumatur.

L-awtoritajiet kompetenti ta’ kull pajjiż terz li jesporta lejn l-UE għandhom jiggarantixxu li r-
rekwiżiti tal-UE dwar l-iġjene u s-saħħa pubblika jkunu ntlaħqu matul il-katina kollha ta’ 
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produzzjoni. Wieħed mir-rekwiżiti bażiċi għall-pajjiż terz huwa dak li l-awtorità kompetenti 
tiegħu għandha tingħata s-setgħa, tiġi strutturata u tingħata r-riżorsi biex timplimenta 
spezzjoni effettiva u tiggarantixxi kundizzjonijiet kredibbli tas-saħħa pubblika għall-frott tal-
baħar destinati għall-UE. Spezzjonijiet u verifiki jitwettqu mis-servizz ta’ spezzjoni tal-
Kummissjoni tad-Direttorat Ġenerali għas-Saħħa u l-Konsumaturi  (l-Uffiċċju Alimentari u 
Veterinarju - FVO) biex tiġi żgurata l-konformità mar-rekwiżiti tal-UE.

Fil-każ ta’ prodotti tal-akkwakultura, bħal Pangasius, pjan ta’ kontroll għall-metalli tqal, 
sustanzi li jikkontaminaw, residwi ta’ pestiċidi u mediċini veterinarji għandu wkoll ikun fis-
seħħ fil-pajjiż terz biex tiġi vverifikata l-konformità mar-rekwiżiti tal-UE.

Sistema tal-UE ta’ kontrolli tal-importazzjoni għall-ikel li joriġina mill-annimali minn pajjiżi 
terzi tiżgura li kull kunsinna tkun soġġetta għal kontrolli, kif xieraq, f’Postijiet ta’ Spezzjoni 
fuq il-Fruntieri. Prodotti tas-sajd li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-UE huma wara rilaxxati fis-suq.

Minħabba n-numru limitat ta’ notifiki fis-Sistema ta’ Twissija Rapida għall-Ikel u l-Għalf 
(RASFF) f’dan il-qasam, il-Kummissjoni m’għandhiex l-intenzjoni li tintroduċi regoli 
sanitarji aktar stretti u/jew kontrolli fir-rigward ta’ Pangasius mill-akkwakultura.

Konklużjoni
Is-sistema tal-UE li tiżgura s-sigurtà tal-prodotti tas-sajd importati minn pajjiżi terzi hija 
kkunsidrata xierqa. Is-sistema tirrispetta wkoll l-obbligi tagħna skont il-ftehim tad-WTO/SPS. 
Fl-aħħar nett, l-importazzjoni ta’ prodotti tas-sajd minn pajjiżi terzi hija importanti biex 
tiżgura provvisti suffiċjenti fis-suq Ewropew.


