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Om: Større forespørgsel - Opfølgning på skandalen om importeret brasiliansk kød 

I de seneste uger har der været beretninger om ulovlige handelspraksisser i brasilianske 
kødproducerende virksomheder. Det ser ud til, at de største kødproducerende fabrikker i årevis har 
eksporteret kød og fjerkræ, der ikke lever op til normerne, til resten af verden. Det rådne kød er 
angiveligt blevet behandlet med kemikalier og blandet med pap og indeholdt i nogle tilfælde endda 
spor af salmonella. Alle disse ulovlige praksisser siges at være passeret ubemærket forbi de 
brasilianske tilsynsmyndigheder som følge af korruption.  

EU-kommissæren med ansvar for sundhed og fødevaresikkerhed, Vytenis Andriukaitis, fortalte den 3. 
april 2017 Europa-Parlamentet, at EU har de højeste fødevaresikkerhedsstandarder i verden, og 
alligevel har medlemsstaternes nationale tilsynsmyndigheder i en lang række tilfælde opdaget 
kødprodukter, der var rådne eller ikke levede op til normerne og var kommet ind på det indre marked.  

I betragtning af, at kommissær Andriukaitis ikke var i stand til at give fyldestgørende svar på de 
spørgsmål, som Landbrugsudvalget stillede, hersker der stadigvæk tvivl om sikkerheden ved 
fødevareprodukter, der importeres til det europæiske marked. 

1. Hvordan kan Kommissionen garantere de europæiske borgere, at de uærlige handelspraksisser i 
fødevareforsyningskæden ikke vil kunne forekomme igen? 

2. I betragtning af, at efterforskningen af de brasilianske virksomheder pågik over en periode på to 
år, hvordan kan det da forekomme, at de europæiske tilsynsorganer ikke opdagede de ulovlige 
praksisser? 

3. I betragtning af, at de europæiske producenter skal leve op til højere og højere sundhedsmæssige 
standarder, hvilke krav vil der da blive stillet til de brasilianske producenter i de igangværende 
forhandlinger om en handelsaftale mellem EU og MERCOSUR? 


