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De Commissie is op de hoogte van de in de media verschenen informatie over de productie
van paardenvlees in Argentinië. De Commissie herinnert eraan dat het slachten van gewonde
paarden en drachtige merries overeenkomstig de Uniewetgeving is toegestaan indien de
voorschriften inzake het welzijn van de dieren worden nageleefd en het vlees van de dieren
geschikt voor menselijke consumptie wordt geacht.
De Commissie neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat de Uniewetgeving en de
invoervereisten voor paardenvlees worden nageleefd. Die maatregelen worden genomen in
overeenstemming met het Unierecht en, in het geval van derde landen, ook met de
internationale verplichtingen van de Unie in het kader van de Wereldhandelsorganisatie.
De Commissie baseert haar maatregelen op officiële controles en op de resultaten van haar
audits, met inbegrip van audits in Argentinië en andere landen. Waar uit die audits is
gebleken dat er sprake was van tekortkomingen, zijn aanbevelingen voor corrigerende
maatregelen, onder meer met betrekking tot traceerbaarheid, gedaan. De Commissie
beoordeelt de maatregelen die de landen hebben genomen om gevolg te geven aan de
aanbevelingen zorgvuldig. In geval van Argentinië hadden de aanbevelingen betrekking op
de verbetering van officiële controles in verzamelcentra voor paarden, de correcte
handhaving van de nationale wetgeving inzake diergeneesmiddelen, en een correcte
uitvoering van de post-mortemkeuring.
Vooral wat Mexico betreft, is uit de audits gebleken dat paarden die met niet-toegelaten
diergeneesmiddelen zijn behandeld, voor menselijke consumptie en uitvoer naar de EU zijn
geslacht. De resultaten van tests die aan de EU-grenzen zijn uitgevoerd, hebben dit bevestigd.
De EU heeft daarom maatregelen genomen om de invoer van paardenvlees uit Mexico te
verbieden1. Maatregelen van Mexico om de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken,
zullen zorgvuldig worden beoordeeld voordat de uitvoer naar de EU kan worden hervat.
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