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Betreft: Gevolgen van het schandaal met de invoer van Braziliaans vlees 

De laatste weken verschijnen verontrustende berichten over laakbare handelspraktijken in 
Braziliaanse vleesverwerkende bedrijven. Blijkt dat de grootste vleesconcerns jarenlang wereldwijd 
rundvlees en vlees van pluimvee hebben geëxporteerd dat niet voldoet aan de kwaliteitsnormen. 
Bedorven vlees zou bewerkt zijn met chemicaliën, het vleesvolume zou zijn vergroot door toevoeging 
van karton en in enkele stalen zijn ook sporen ontdekt van salmonella. Al deze verboden ingrepen 
zouden onopgemerkt zijn gebleven door de Braziliaanse controleorganen als gevolg van corruptie.  

Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Vytenis Andriukaitis heeft op 3 april 2017 in de 
plenaire vergadering van het Europees Parlement verklaard dat de EU de strengste 
voedselveiligheidsnormen ter wereld heeft. Desondanks hebben de nationale controleorganen van de 
lidstaten diverse vaststellingen gedaan van bedorven of kwalitatief ontoereikende vleesproducten die 
op de Europese interne markt zijn gekomen.  

Doordat commissaris Andriukaitis geen definitieve antwoorden heeft verstrekt op de vragen van de 
AGRI-commissie, blijft twijfel bestaan over de veiligheid van levensmiddelen die op de Europese 
markt worden ingevoerd. 

1. Welke garanties kan de Commissie de Europese burgers geven dat de laakbare 
handelspraktijken in de invoerketen van levensmiddelen zich niet opnieuw zullen voordoen? 

2. Gezien het feit dat het onderzoek van de Braziliaanse bedrijven twee jaar heeft geduurd, hoe is 
het mogelijk dat de laakbare praktijken in kwestie niet zijn gedetecteerd door de Europese 
controleorganen? 

3. Gezien het feit dat aan Europese vleesproducenten steeds strengere sanitaire eisen worden 
gesteld, welke eisen zullen worden gesteld aan Braziliaanse producenten in het kader van de 
lopende onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de EU en de Mercosur? 


