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(Verts/ALE), Niels Fuglsang (S&D), Tilly Metz (Verts/ALE), Miroslav Číž (S&D), Viktor Uspaskich 
(Renew), Mario Furore (NI), Sylvia Limmer (ID), Virginie Joron (ID), Thomas Waitz (Verts/ALE), 
Ivo Hristov (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Ville Niinistö (Verts/ALE), Margrete Auken 
(Verts/ALE), Michal Šimečka (Renew)

Subiect: Riscurile pe care le prezintă pentru siguranța alimentară carnea importată din Argentina 
ce provine de la cai furați și de la cai neidentificați

Un nou film documentar realizat de AWF/TSB a dezvăluit riscurile grave pe care le prezintă pentru 
siguranța alimentară carnea de cal importată din Argentina, deoarece există canale structurale prin 
care pătrund în lanțul alimentar, prin intermediul centrelor de colectare și al abatoarelor, cai 
neidentificați și/sau fără crotalie, precum și cai furați cu documente false.

Normele sanitare și fitosanitare aplicate trezesc îngrijorare, întrucât în lanțul alimentar pătrund, fără 
niciun control, cai bolnavi și răniți, iepe gestante și cai despre al căror istoric farmaceutic nu se 
cunoaște nimic. Auditurile oficiale efectuate de UE au confirmat faptul că trasabilitatea prezintă 
deficiențe.

Unele anchete recente, prezentate în filmul documentar menționat, demonstrează că modificările 
aduse legislației argentiniene privind trasabilitatea și bunul tratament al animalelor nu au schimbat 
situația.

Cum apreciază Comisia riscurile pe care le prezintă pentru siguranța alimentară carnea ce provine de 
la cai neidentificați, furați, bolnavi sau răniți, care pătrunde în lanțul alimentar și este importată în UE? 
Cum apreciază Comisia riscurile de contaminare ce apar ca urmare a menținerii cailor în apropierea 
unor grămezi de carcase în centrele de colectare?

Este Comisia în măsură să conteste informațiile prezentate în filmul documentar și în dosarul anexat, 
iar dacă nu, este Comisia dispusă să suspende imediat importurile de carne de cal din Argentina?

De ce Comisia a luat măsuri foarte diferite cu privire la carnea de cal din Argentina și cea din Mexic, 
deși auditurile efectuate de UE în ambele țări au ajuns la concluzii foarte similare?

Susținători1

1 Această întrebare este sprijinită de alți deputați decât autorii săi: Ivan Vilibor Sinčić (NI), Eleonora Evi 
(Verts/ALE), Annika Bruna (ID)


