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Betreft: Voedselveiligheidsrisico’s van ingevoerd vlees van gestolen en niet-geïdentificeerde 
paarden uit Argentinië

Uit een nieuwe documentaire van AWF/TSB is gebleken dat de voedselveiligheid van uit Argentinië 
ingevoerd paardenvlees ernstig in gevaar is, aangezien niet-geïdentificeerde en/of niet-gemerkte 
paarden en gestolen paarden met vervalste documenten structureel in de voedselketen terechtkomen 
via verzamelcentra en slachthuizen.

De toegepaste sanitaire en fytosanitaire normen zijn zorgwekkend, aangezien zieke en gewonde 
paarden, drachtige merries en paarden waarvan niet geweten is of ze in het verleden 
geneesmiddelen toegediend kregen, ongecontroleerd in de voedselketen terechtkomen. Officiële EU-
audits hebben bevestigd dat er problemen zijn met de traceerbaarheid.

Uit recente onderzoeken, die in deze documentaire zijn opgenomen, blijkt dat de bijgewerkte 
Argentijnse wetgeving inzake traceerbaarheid en dierenwelzijn deze situatie niet heeft veranderd.

Hoe beoordeelt de Commissie de voedselveiligheidsrisico’s van vlees van niet-geïdentificeerde, 
gestolen, zieke en gewonde paarden dat in de voedselketen terechtkomt en in de EU wordt 
ingevoerd, en hoe beoordeelt zij de besmettingsrisico’s die voortvloeien uit het houden van paarden 
vlakbij karkassen in verzamelcentra?

Kan de Commissie de informatie uit de documentaire en het bijgevoegde dossier weerleggen, en, zo 
niet, is zij bereid de invoer van paardenvlees uit Argentinië onmiddellijk op te schorten?

Waarom zijn de maatregelen van de Commissie met betrekking tot Argentijns en Mexicaans 
paardenvlees zo verschillend, terwijl de audits van de EU in beide landen tot zeer vergelijkbare 
bevindingen hebben geleid?
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1 Deze vraag wordt ondersteund door andere leden dan de stellers van de vraag: Ivan Vilibor Sinčić (NI), 
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