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Aihe: Varastetuista ja tunnistamattomista hevosista peräisin olevan Argentiinasta tuodun lihan 
elintarviketurvallisuusriskit

Uusi AWF/TSB:n dokumentti on paljastanut, että Argentiinasta tuodun hevosenlihan 
elintarviketurvallisuus on vaarantunut vakavasti, sillä elintarvikeketjuun päätyy järjestelmällisesti 
keräyskeskusten ja teurastamojen kautta tunnistamattomia ja/tai merkitsemättömiä hevosia sekä 
varastettuja hevosia, joita koskevat asiakirjat on väärennetty.

Sovelletut terveys- ja kasvinsuojelunormit herättävät huolta, sillä elintarvikeketjuun päätyy ilman 
valvontaa sairaita ja loukkaantuneita hevosia, tiineitä tammoja sekä hevosia, joiden lääkintähistoriaa 
ei tunneta. Viralliset EU:n tarkastuselimet ovat vahvistaneet, että jäljitettävyyden kanssa on ongelmia.

Kyseiseen dokumenttiin sisältyvät viimeaikaiset tutkimukset todistavat, että Argentiinan ajantasaiset 
jäljitystä ja eläinten hyvinvointia koskevat lait eivät ole muuttaneet tilannetta.

Miten komissio arvioi tunnistamattomista, varastetuista, sairaista ja loukkaantuneista hevosista 
peräisin olevan, elintarvikeketjuun päätyvän ja EU:hun tuotavan lihan elintarviketurvallisuusriskit ja 
miten se arvioi tartunnan vaaran, joka aiheutuu hevosten pitämisestä raatokasojen lähellä 
keräyskeskuksissa?

Kykeneekö komissio kiistämään dokumentissa ja liitteenä olevassa asiakirja-aineistossa esitetyt 
tiedot? Jos ei, onko komissio valmis keskeyttämään hevosenlihan tuonnin Argentiinasta viipymättä?

Miksi komission toimet ovat olleet niin erilaisia Argentiinan ja Meksikon hevosenlihan suhteen, kun 
otetaan huomioon EU:n tarkastuselinten tekemät hyvin samankaltaiset havainnot molemmissa 
maissa?
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