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Subiect: Acțiuni întreprinse în urma scandalului cărnii importate din Brazilia 

În ultimele săptămâni au fost semnalate practici comerciale ilicite ale întreprinderilor braziliene de 
prelucrare a cărnii. Se pare că cele mai mari instalații de prelucrare a cărnii au exportat de mai mulți 
ani carne de vită și de pasăre în restul lumii. Carnea alterată, se afirmă, ar fi fost prelucrată utilizându-
se produse chimice, volumul său ar fi fost mărit folosindu-se carton și, în anumite cazuri, ar fi conținut 
chiar urme de salmonela. Se afirmă că toate aceste practici ilicite ar fi trecut neobservate de către 
agențiile de monitorizare braziliene din cauza corupției.  

Comisarul european pentru sănătate și siguranță alimentară, Vytenis Andriukaitis, a relatat 
Parlamentului European la 3 aprilie 2017 că UE are cele mai ridicate standarde în materie de 
siguranță alimentară și, cu toate acestea, agențiile naționale de monitorizare ale statelor membre au 
descoperit numeroase cazuri de produse din carne alterate sau sub standardele de calitate care au 
ajuns pe piața unică.  

Având în vedere că comisionarul Andriukaitis nu a fost în măsură să ofere răspunsuri complete la 
întrebările puse de Comisia AGRI, persistă îndoieli cu privire la siguranța produselor alimentare 
importate pe piața europeană. 

1. Cum poate Comisia garanta cetățenilor europeni ca aceste practici comerciale necinstite din lanțul 
de aprovizionare cu alimente nu se vor repeta în viitor? 

2. Având în vedere că ancheta privind întreprinderile braziliene a fost desfășurată în cursul a doi ani, 
cum se explică faptul că agențiile de monitorizare europene nu au identificat practicile ilicite? 

3. Ținând seama de faptul că producătorii europeni trebuie să respecte standarde de sănătate tot 
mai ridicate, care vor fi cerințele impuse producătorilor brazilieni în cadrul negocierilor în curs 
privind acordul comercial dintre UE și Mercosur? 


