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Zadeva: Nadaljnje ukrepanje po škandalu z uvozom mesa iz Brazilije 

V zadnjih nekaj tednih se širijo poročila o nezakonitih trgovinskih praksah, ki jih uporabljajo brazilska 
podjetja za predelavo mesa. Kaže, da je največje podjetje za predelavo mesa že več let drugam po 
svetu izvažal meso in perutnino, ki nista ustrezala standardom. Po trditvah naj bi pokvarjeno meso 
predelali z uporabo kemikalij, povečali njegovo količino s kartonom, v nekaterih primerih pa je celo 
vsebovalo sledove salmonele. Vse te nezakonite prakse naj bi brazilske nadzorne agencije 
spregledale zaradi korupcije.  

Evropski komisar za zdravje in varnost hrane Vytenis Andriukaitis je Evropskem parlamentu dne 3. 
aprila 2017 zatrdil, da ima EU najvišje standarde varnosti hrane na svetu, vendar so nadzorne 
agencije držav članic odkrile več primerov pokvarjenih ali neustreznih mesnih proizvodov, ki so prišli 
na enotni trg.  

Glede na to, da komisar Vytenis Andriukaitis ne mogel dati celovitega odgovora na vprašanja, ki jih je 
predložil Odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja, obstajajo dvomi glede varnosti živilskih proizvodov, 
uvoženih na evropski trg 

1. Kako lahko Komisija jamči, da se te nepoštene trgovinske prakse v verigi preskrbe s hrano ne 
bodo ponovile? 

2. Glede na to, da je preiskava brazilske družbe potekala dve leti, kako to, da evropske agencije 
za spremljanje niso ugotovile te nezakonite prakse? 

3. Glede na to, da morajo evropski proizvajalci izpolnjevati vse višje sanitarne standarde, kakšne 
bodo zahteve za brazilske proizvajalce v potekajočih pogajanjih o trgovinskem sporazumu med 
EU in Mercosurjem? 


