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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1469/2012, ktorú predkladá Viegas Peres, belgický štátny občan, 
o zdravotných rizikách spôsobených rybou pangasius

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície poukazuje na možné riziko pre ľudské zdravie spôsobené ázijskou rybou 
pangasius, ktorú v Európe predávajú najmä veľkí maloobchodníci.

Táto ryba sa dováža z Vietnamu a produkuje v delte rieky Mekong, ktorá je mimoriadne 
znečistená (industriálnym odpadom, arzénom, DDT atď.)

Ryby sú zjavne kŕmené hormónmi, mŕtvymi rybami, jedlom z kostí a kostnou múčkou 
z Južnej Ameriky. Tento druh potravy pripomína krmivo, ktoré spôsobilo chorobu „šialených 
kráv“.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 28. augusta 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. augusta 2013)

Viac ako 60 % produktov rybolovu v EÚ je dovážaných z tretích krajín s cieľom uspokojiť 
dopyt v rámci EÚ. Pravidlá dovozu do EÚ v oblasti zdravia týkajúce sa výrobkov živočíšneho 
pôvodu sú zamerané na zabezpečenie toho, aby celý dovoz produktov rybolovu, pokiaľ ide 
o hygienu a bezpečnosť spotrebiteľov, spĺňal rovnaké najvyššie normy ako produkty 
z členských štátov EÚ.

Príslušné orgány z každej tretej krajiny vyvážajúcej do EÚ musia zabezpečiť, aby boli 
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požiadavky EÚ na hygienu a verejné zdravie dodržiavané v rámci celého výrobného reťazca. 
Jednou zo základných požiadaviek na tretiu krajinu je to, že jej príslušný orgán musí byť 
oprávnený, štruktúrovaný a mať dostatok finančných zdrojov na vykonávanie účinnej 
inšpekcie a zároveň musí zabezpečiť dôveryhodné podmienky v oblasti verejného zdravia 
týkajúce sa morských plodov určených pre EÚ.. Kontroly a audity vykonáva kontrolný útvar 
Komisie Generálneho riaditeľstva pre zdravie a spotrebiteľov (Potravinársky a veterinárny 
úrad  FVO) s cieľom zabezpečiť dodržiavanie súladu s požiadavkami EÚ.

V prípade produktov akvakultúry, ako napríklad pangasius, kontrolný plán na ťažké kovy, 
znečisťujúce látky, zvyšky pesticídov a veterinárnych liečiv sa musí zaviesť aj v tretej krajine, 
aby sa overilo dodržiavanie súladu s požiadavkami EÚ.

Systémom EÚ v oblasti kontrol dovozu týkajúcich sa potravín živočíšneho pôvodu z tretích 
krajín sa zabezpečuje, aby každá dodávka podliehala kontrolám podľa potreby na hraničných 
inšpekčných staniciach. Produkty rybolovu, ktoré spĺňajú požiadavky EÚ, sú potom uvedené 
na trh.

Vzhľadom na obmedzený počet upozornení v systéme rýchleho varovania pre potraviny 
a krmivá (RASFF) v tejto oblasti, Komisia neplánuje zaviesť prísnejšie hygienické pravidlá 
a/alebo kontroly vo vzťahu k rybe pangasius z akvakultúry.

Záver
Systém EÚ na zabezpečenie bezpečnosti produktov rybolovu dovážaných z tretích krajín sa 
považuje za primeraný. V rámci systému sa takisto zachovávajú naše povinnosti podľa 
Dohody Svetovej obchodnej organizácie o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení.
Napokon, dovoz produktov rybolovu z tretích krajín je dôležitý na zabezpečenie dostatočných 
dodávok na európsky trh.


