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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 1469/2012, którą złożył Viegas Peres (Belgia), w sprawie 
zagrożenia zdrowia podczas konsumpcji pangi

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca uwagę na potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego związane 
ze spożyciem azjatyckiej pangi, która jest sprzedawana w Europie, zwłaszcza przez duże 
hurtownie.

Ryba ta jest importowana z Wietnamu i hodowana w delcie rzeki Mekong, która jest bardzo 
zanieczyszczona (odpadami przemysłowymi, arszenikiem, DDT itp.).

Ryba ta karmiona jest hormonami, martwymi rybami, mączką kostną i mąką z Ameryki 
Południowej. Ten rodzaj pożywienia przypomina pokarm, który spowodował 
rozprzestrzenienie się choroby szalonych krów.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 28 sierpnia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Ponad 60% produktów rybołówstwa w UE jest importowanych z krajów trzecich w celu 
zaspokojenia popytu na rynku unijnym. Unijne wymogi sanitarne przy przywozie produktów 
pochodzenia zwierzęcego mają na celu zagwarantowanie, że wszystkie przywożone produkty 
rybołówstwa spełniają pod względem higieny i bezpieczeństwa konsumentów te same 
wysokie standardy co produkty z państw członkowskich UE.
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Właściwe organy każdego kraju trzeciego eksportującego do UE muszą zagwarantować 
spełnienie unijnych wymogów dotyczących higieny i zdrowia publicznego na wszystkich 
etapach łańcucha produkcyjnego. Jednym z podstawowych wymogów dla kraju trzeciego jest 
zapewnienie, że właściwy krajowy organ dysponuje uprawnieniami, strukturą i zasobami 
koniecznymi do przeprowadzania skutecznych inspekcji i zagwarantowania wiarygodnych 
warunków zdrowia publicznego w odniesieniu do owoców morza przeznaczonych na rynek 
UE. Inspekcje i audyty są przeprowadzane przez komisyjną służbę kontrolną w Dyrekcji 
Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów (Biuro ds. Żywności i Weterynarii) w celu 
zapewnienia zgodności z wymogami UE.

W przypadku produktów akwakultury, takich jak panga, kraj trzeci musi też posiadać plan 
kontroli na obecność metali ciężkich, zanieczyszczeń, pozostałości pestycydów i leków 
weterynaryjnych w celu sprawdzenia zgodności z wymogami UE.

Unijny system kontroli przywozowych żywności pochodzenia zwierzęcego z krajów trzecich 
zapewnia, że każda dostawa jest kontrolowana, w razie potrzeby, w punktach kontroli 
granicznej. Produkty rybołówstwa spełniające unijne wymogi są następnie dopuszczane do 
obrotu.

Zważywszy na ograniczoną liczbę powiadomień do systemu wczesnego ostrzegania o 
niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF) w tym obszarze, Komisja nie zamierza 
wprowadzić surowszych przepisów sanitarnych i/lub kontroli w odniesieniu do pangi 
pochodzącej z akwakultury.

Wniosek
Unijny system zapewniania bezpieczeństwa produktów rybołówstwa przywożonych z krajów 
trzecich jest uznawany za odpowiedni. System ten uwzględnia również zobowiązania UE 
wynikające z porozumienia WTO dotyczącego stosowania środków sanitarnych i 
fitosanitarnych. Ponadto import produktów rybołówstwa z krajów trzecich jest istotny dla 
zapewnienia wystarczającego zaopatrzenia rynku europejskiego.


