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Przedmiot: Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności w związku z przywożonym mięsem 
kradzionych i niezidentyfikowanych koni z Argentyny

Z nowej dokumentacji fundacji AWF/TSB wynika, że bezpieczeństwo żywności w odniesieniu do 
koniny przywożonej z Argentyny jest poważnie zagrożone, ponieważ niezidentyfikowane i/lub 
nieznakowane konie oraz skradzione konie z podrobionymi dokumentami są strukturalnie 
wprowadzane do łańcucha żywnościowego poprzez miejsca gromadzenia i rzeźnie.

Stosowane normy sanitarne i fitosanitarne budzą niepokój, ponieważ chore i ranne konie, źrebne 
klacze i konie o nieznanej historii leczenia wchodzą bez kontroli do łańcucha żywnościowego. 
Oficjalne kontrole UE potwierdziły, że występują problemy związane z identyfikowalnością.

Niedawne dochodzenia, zawarte w niniejszej dokumentacji, dowodzą, że zaktualizowane 
argentyńskie przepisy dotyczące identyfikowalności i dobrostanu zwierząt nie zmieniły tej sytuacji.

Jak Komisja ocenia zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności w odniesieniu do mięsa 
niezidentyfikowanych, skradzionych, chorych i rannych koni, które trafiają do łańcucha 
żywnościowego i są przywożone do UE, oraz jak ocenia ryzyko zanieczyszczenia wynikające z 
trzymania koni w miejscach gromadzenia w pobliżu tusz?

Czy Komisja jest w stanie zakwestionować informacje przedstawione w dokumentacji i załączonym 
dossier, a jeśli nie, czy jest gotowa do natychmiastowego zawieszenia przywozu koniny z Argentyny?

Dlaczego działania Komisji w odniesieniu do argentyńskiej i meksykańskiej koniny tak się różniły, 
biorąc pod uwagę bardzo podobne ustalenia z kontroli UE w obu krajach?
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