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Ref.: Petiția nr. 1469/2012, adresată de Viegas Peres, de cetățenie belgiană, privind 
pericolele pentru sănătate pe care le prezintă peștele pangasius

1. Rezumatul petiției

Petiționarul avertizează asupra pericolului potențial pentru sănătatea umană pe care îl prezintă 
peștele asiatic pangasius, care este în prezent vândut în Europa, îndeosebi de către marii 
distribuitori.

Acest pește este importat din Vietnam și produs în delta fluviului Mekong, care este deosebit 
de poluată (cu deșeuri industriale, arsenic, DDT etc.).

De asemenea, se pare că peștii sunt hrăniți cu hormoni, pește mort, făină de oase și făină din 
America de Sud. Acest tip de alimente amintește de hrana pentru animale care a provocat 
boala „vacii nebune”.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 august 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Peste 60 % din produsele pescărești din UE sunt importante din țări terțe pentru a răspunde 
cererii de la nivelul UE. Normele de sănătate ale UE privind importul produselor de origine 
animală urmăresc să asigure că toate importurile de produse pescărești respectă aceleași 
standarde ridicate ca și produsele provenind din statele membre ale UE, inclusiv respectarea 
igienei și siguranței consumatorului.
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Autoritățile competente ale fiecărei țări terțe care efectuează exporturi în UE trebuie să 
garanteze că cerințele UE privind igiena și sănătatea publică au fost respectate pe parcursul 
întregului lanț de producție. Una dintre cerințele de bază pentru o țară terță prevede ca 
autoritatea sa competentă să fie abilitată, structurată și finanțată pentru a putea desfășura 
inspecții efective și pentru a garanta condiții credibile privind sănătatea publică pentru 
fructele de mare destinate pentru Uniunea Europeană. Serviciul de inspecție al Comisiei din 
cadrul Direcției Generale Sănătate și Consumatori (Oficiul Alimentar și Veterinar – FVO) 
efectuează inspecții și verificări pentru a asigura respectarea cerințelor UE.

În cazul produselor de acvacultură, cum este peștele Pangasius, un plan de control pentru 
detectarea metalelor grele, a contaminanților, reziduurilor de pesticide și de medicamente 
veterinare trebuie de asemenea să funcționeze în țara terță pentru a verifica respectarea 
cerințelor UE.

Un sistem al UE pentru controlul importurilor de hrană de origine animală din țări terțe 
asigură faptul că fiecare încărcătură este supusă controalelor, după caz, la punctele de control 
al frontierei. Produsele pescărești care respectă cerințele UE sunt ulterior introduse pe piață.

Având în vedere numărul redus de notificări din Sistemul Rapid de Alertă pentru alimente și 
furaje (RASFF) din acest domeniu, Comisia nu are în vedere introducerea unor norme 
sanitare și/sau controale mai stricte în legătură cu peștele Pangasius provenind din 
acvacultură.

Concluzie
Sistemul UE pentru asigurarea siguranței produselor pescărești importate din țări terțe este 
considerat adecvat. De asemenea, sistemul respectă obligațiile UE prevăzute de acordul SPS 
al OMC. În sfârșit, importul de produse pescărești din țări terțe este important pentru a asigura 
aprovizionarea suficientă a pieței europene.


