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nationaliteit), over de gevaren van pangasius voor de gezondheid

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst op het potentiële gevaar van de Aziatische vissoort pangasius voor de 
gezondheid. Deze vis wordt in Europa met name door grote detailhandelaren verkocht.

De vis wordt geïmporteerd uit Vietnam en geproduceerd in de Mekongdelta, die sterk 
vervuild is (met industrieel afval, arseen, DDT, enz.).

Kennelijk wordt de vis ook gevoed met hormonen, dode vis, beendermeel en bloem uit Zuid-
Amerika. Dit soort voedsel doet denken aan het voer dat de besmetting met de 
gekkekoeienziekte veroorzaakte.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 augustus 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013.

Ruim 60% van de visserijproducten in de EU is afkomstig uit derde landen, om aan de vraag 
naar vis in de EU te kunnen voldoen. Met de invoervoorschriften voor producten van dierlijke 
oorsprong wordt beoogd dat alle ingevoerde visserijproducten op het vlak van hygiëne en 
consumentenveiligheid aan dezelfde strenge normen voldoen als producten uit de lidstaten.

De bevoegde instantie van elk exportland moet garanderen dat de EU-eisen inzake hygiëne en 
volksgezondheid in de gehele productieketen worden nageleefd. Een van de basisregels is dat 



PE519.648v01-00 2/2 CM\1004044NL.doc

NL

de bevoegde instantie van het derde land over de bevoegdheden, structuren en middelen 
beschikt om doeltreffende inspecties uit te voeren. Aldus kan de instantie aannemelijk maken 
dat voor de EU bestemde vis aan de volksgezondheidseisen beantwoordt. De inspectiedienst 
van het directoraat-generaal Gezondheid en Consumenten (Voedsel- en Veterinair Bureau 
(VVB) van de Commissie voert inspecties en controles uit om na te gaan of aan de EU-
voorschriften wordt voldaan.

In het geval van kweekvis zoals pangasius moet het exportland ook over een controleplan 
voor zware metalen, verontreinigingen, pesticideresiduen en diergeneesmiddelen beschikken 
om te kunnen nagaan of aan de EU-vereisten wordt voldaan.

Een EU-systeem van invoercontroles voor voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong uit 
derde landen garandeert dat elke zending bij de grensinspectieposten gecontroleerd wordt. 
Visserijproducten die aan de vereisten voldoen worden vervolgens voor de handel 
vrijgegeven.

Gezien het beperkte aantal meldingen bij het systeem voor snelle waarschuwingen voor 
levensmiddelen en diervoeders heeft de Commissie geen plannen om voor gekweekte 
pangasius strengere regels en/of controles in te voeren.

Conclusie
Het EU-systeem dat de veiligheid van uit derde landen afkomstige visserijproducten moet 
waarborgen is adequaat. Het systeem voldoet ook aan de verplichtingen van de EU ingevolge 
de SPS-Overeenkomst van de WTO. De invoer van visserijproducten is nodig om voldoende 
aanbod op de Europese markt te garanderen.


