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Om: Vedr.: fødevaresikkerhedsrisici ved importeret kød fra stjålne og uidentificerede heste fra 
Argentina

Ny dokumentation fra AWF|TSB har afsløret, at fødevaresikkerheden for hestekød importeret fra 
Argentina er i alvorlig fare, da uidentificerede og/eller umærkede heste og stjålne heste med 
forfalskede dokumenter på en strukturel måde kommer ind i fødevarekæden gennem samlesteder og 
slagterier.

De sundheds- og plantesundhedsstandarder, der anvendes, er bekymrende, da syge og 
tilskadekomne heste, drægtige hopper og heste med en ukendt lægemiddelhistorie kommer ind i 
fødevarekæden uden kontrol. Officielle EU-undersøgelser har bekræftet, at der er problemer med 
sporbarheden.

Nylige efterforskninger, der er medtaget i denne dokumentartion, viser, at den ajourførte argentinske 
lovgivning om sporbarhed og dyrevelfærd ikke har ændret ved situationen.

Hvordan vurderer Kommissionen fødevaresikkerhedsrisiciene ved kød fra uidentificerede, stjålne, 
syge og skadede heste, der kommer ind i fødevarekæden og importeres til EU, og hvordan vurderer 
den risikoen for kontaminering, der opstår ved at holde heste tæt på bunker af andre døde heste ved 
samlestederne?

Er Kommissionen i stand til at anfægte de oplysninger, der er fremlagt i dokumentationen og i 
baggrundselementerne til denne, og er Kommissionen i modsat fald rede til straks at suspendere 
importen af hestekød fra Argentina?

Hvorfor har Kommissionens foranstaltninger vedrørende argentinsk og mexicansk hestekød været så 
forskellige i betragtning af de meget ensartede resultater af EU-undersøgelser i begge lande?
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