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Θέμα: Συνέχεια στο σκάνδαλο με τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, έχουν έρθει στο φως πληροφορίες σχετικά με 
παράνομες εμπορικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις μεταποίησης κρέατος της 
Βραζιλίας. Φαίνεται ότι, εδώ και χρόνια, οι μεγαλύτερες μονάδες μεταποίησης κρέατος εξάγουν προς 
τον υπόλοιπο κόσμο κρέας και πουλερικά που δεν πληρούν τα πρότυπα. Λέγεται ότι το το σάπιο 
κρέας έχει υποστεί επεξεργασία με χημικά προϊόντα, ο όγκος του έχει αυξηθεί με χρήση χαρτονιού και, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, περιείχε ακόμη και ίχνη σαλμονέλας. Οι φορείς ελέγχου της Βραζιλίας 
λέγεται ότι επέτρεψαν να λάβουν χώρα όλες αυτές οι παράνομες πρακτικές λόγω διαφθοράς.  

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, Vytenis Andriukaitis, δήλωσε στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 3 Απριλίου 2017, ότι η ΕΕ έχει τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας των 
τροφίμων στον κόσμο, και όμως οι εθνικοί φορείς ελέγχου των κρατών μελών διαπίστωσαν ότι σε 
πολλές περιπτώσεις είχαν εισαχθεί στην ενιαία αγορά προϊόντα κρέατος που είχαν σαπίσει ή δεν 
πληρούσαν τα πρότυπα.  

Δεδομένου ότι ο επίτροπος Andriukaitis δεν ήταν σε θέση να δώσει πλήρεις απαντήσεις στις 
ερωτήσεις που διατυπώθηκαν από την επιτροπή AGRI, εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες ως 
προς την ασφάλεια των τροφίμων που εισάγονται στην ευρωπαϊκή αγορά. 

1. Πώς μπορεί η Επιτροπή να εγγυηθεί στους Ευρωπαίους πολίτες ότι δεν θα επιτραπεί να 
επαναληφθούν αυτές οι ανέντιμες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων; 

2. Δεδομένου ότι η έρευνα σχετικά με τις εταιρείες της Βραζιλίας πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια 
δύο ετών, πώς είναι δυνατό να μην εντοπίστηκαν οι παράνομες πρακτικές από τους ευρωπαϊκούς 
φορείς ελέγχου; 

3. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι παραγωγοί υποχρεούνται να πληρούν ακόμη υψηλότερα 
υγειονομικά πρότυπα, τι θα ζητηθεί από τους βραζιλιάνους παραγωγούς στις υπό εξέλιξη 
διαπραγματεύσεις για εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Mercosur; 


