
Újabb lóhús-botrány Franciaországban 

 

A francia sajtóban hatalmas visszhangot váltott ki az újabb lóhús-botrány, ami jelen 

esetben szérumok gyártásánál használt lovak meghamisított állat-egészségügyi 

papírokkal való, humán élelmezési célú értékesítését jelenti. Az érintett szaktárcák és a 

nyomozó hatóságok mindent elkövetnek az ügy mielőbbi földerítése érdekében, ezzel 

együtt a fogyasztói bizalom újabb megrendüléséről van szó, amit nagyon nehéz lesz 

helyrehozni. Az esetet a kormányzat föl kívánja használni arra, hogy folyamatos 

brüsszeli nyomásgyakorlással elérje a húsok származásának kötelező föltüntetését a 

földolgozott élelmiszereken. 
 

A France3 televíziós csatorna languedoc-roussillon-i regionális adása részletesen beszámolt 

arról, hogy a Sanofi-Pasteur által különböző szérumok (pl. veszettség, tetanusz, kígyómarás 

ellen) gyártásához használt, hozzávetőlegesen 200 ló a származási bizonyítványok és állat-

egészségügyi papírok meghamisítását követően a humán táplálék-láncba került. A nyomozó 

hatóságok látványos és összehangolt akcióval számos gyanúsítottat vettek őrizetbe, a Sanofi-

Pasteur pedig maximális együttműködéséről biztosította a hatóságokat. 

 

A gyanú szerint a Sanofi-Pasteur Alba-la-Romaine melletti telepéről (Ardèche megye) 2010-

2012. között egy Gard megyei ló-nagykereskedő százas nagyságrendben vásárolt a 

szérumgyártásra már nem használt állatokat azzal az állítólagos céllal, hogy azokat állatorvosi 

karok, vállalkozók és magánszemélyek részére értékesítse. A valóságban a lovakat egy 

narbonne-i nagykereskedőnek adta tovább, akit a nyomozók az ügylet értelmi szerzőjének 

tartanak. Egyelőre a Sanofi egyik alkalmazottját sem gyanúsítják az ügyletben való 

érintettséggel, a hatóságok tanúként hallgatják ki őket. A vizsgálati fogságban lévő 

gyanúsítottak meghallgatásától viszont azt remélik, hogy kiderül, miként történt a 

dokumentumok meghamisítása és kizárható-e teljes mértékben a Sanofi bármilyen szintű 

érintettsége.  

 

A Sanofi közlése szerint az elmúlt három évben 200 lovat értékesítettek elsősorban állatorvosi 

karok, valamint vállalkozások és magánszemélyek részére. Az állatokat chip-pel látták el a 

nyomonkövethetőség érdekében, papírjaikban pedig elővigyázatossági okokból egyértelműen 

föltüntették, hogy emberi fogyasztásra alkalmatlanok – ám ahogy a Sanofi szóvivője 

fogalmazott, ezt nem azért tették, mert azok bármilyen veszélyt jelentenének az emberi 

egészségre.  

 

December 16-án a hatóságok összesen 16 személyt vettek őrizetbe Franciaország déli részén, 

de az ügylet a gyanú szerint Spanyolországra is átterjedt – ebben elsősorban a gerona-i 

vágóhíd lehet érintett, ahol a helyi hatóságok házkutatást tartottak. A vizsgálati fogságba 

kerültek közt van a narbonne-i nagykereskedő és egy közeli munkatársa/családtagja, több hús-

nagykereskedő, valamint Alpes-de-Haute-Provence megyei állatorvosok és egy informatikus. 

Az AFP információi szerint a narbonne-i nagykereskedő őrizetbe vételét követően a 

nyomozók vele együtt a helyi vágóhídra mentek, ahol házkutatást tartottak és iratokat 

foglaltak le. Elkoboztak továbbá egy hústételt is az egyik narbonne-i üzletben. A kis vágóhíd 

ügyvezetője az AFP-nek azt nyilatkozta, hogy ők ártatlanok, a letartóztatott nagykereskedő 

„egy volt az üzletfelek közül”, aki irodákat vés hűtőkapacitást bérelt és maga végeztette a 

vágásokat a hatósági állatorvosok felügyelete mellett. 

 

Benoît Hamon miniszter az esetről nyilatkozva úgy fogalmazott, ez érdemben különbözik a 

több ország érintettségét is fölvető „Spanghero-ügytől”, mivel ott a fogyasztók 



megtévesztéséről volt szó azzal, hogy marhahús helyett lóhús került a termékekbe, itt viszont 

fölvetődik az élelmiszer-biztonsági kockázat lehetősége. Emlékeztetett arra, hogy év eleje óta 

a hatóságok szigorított ellenőrzést folytatnak a hús-és halkereskedelemben annak érdekében, 

hogy a megroppant fogyasztói bizalmat helyre lehessen állítani. Aláhúzta, Franciaország volt 

az első Európában, aki síkra szállt amellett, hogy a földolgozott termékeken kötelező legyen a 

fölhasznált hús eredetének föltüntetése és ezt a saját nemzeti jogrendjébe be is kívánja 

illeszteni - azt várják Brüsszeltől, hogy ehhez legkésőbb januárban beleegyezését adja. 

 

A mezőgazdasági minisztérium az esetről december 16-án viszonylag szűkszavú közleményt 

adott ki hangsúlyozva, hogy a 11 megyére kiterjedő nyomozóhatósági akciók egy kiterjedt 

csempészhálózat fölszámolását célozták, ami kifejezetten Dél-Franciaországot érintette. A 

közlemény hangsúlyozta, hogy az eddigi ellenőrzések a hús- és halkereskedelemben 

semmilyen élelmiszer-biztonsági kockázatot nem derítettek föl, Franciaország pedig mindent 

elkövet annak érdekében, hogy nemzeti és uniós szinten kötelezőm legyen a földolgozott 

élelmiszerek gyártásához használt húsok származásának föltüntetése. 

 

Guillaume Garot élelmiszer-gazdaságért felelős államtitkár december 16-án a Midi Libre 

napilapnak nyilatkozva úgy fogalmazott, a nyomozás pillanatnyi állása mellett „lehetetlen 

megmondani, hogy fönnáll-e az élelmiszer-biztonsági kockázat lehetősége” (à ce stade" si le 

trafic présumé de chevaux passés par des laboratoires scientifiques avant de se retrouver 

dans les assiettes, présente un risque sanitaire), „de azt sem lehet kijelenteni, hogy valóban 

volna egészségügyi probléma” (rien ne permet de dire qu'il y a un problème sanitaire).  

 

Az államtitkár kizárt minden összefüggést az augusztusban napvilágot látott lóhús-botránnyal 

is (abban az esetben Északkelet-Franciaország és Belgium között ingáztattak főleg 

kiöregedett, sok esetben emberi fogyasztást kizáró gyógyszerekkel kezelt versenylovakat, 

mintegy 3000 darabot, amik meghamisított papírokkal szintén vágóhídon végezték – dél-

franciaországi vágóhidak akkor is képbe kerültek). A megerősített ellenőrzések egyik célja, 

tette hozzá, a lehetséges csalási módok azonosítása és azok ellehetetlenítése. 

 

A mostani lóhúsbotrány kapcsán egy munkareggeli alkalmával Jean-Cristophe Roubin, 

Stéphane Le Foll miniszter diplomáciai tanácsadója december 17-én aláhúzta, a korábbi 

botrányok hatására megerősítették a hús- és halkereskedelem élelmiszer-biztonsági 

ellenőrzését, ennek keretében derült fény az újabb esetre. Jelezte, francia részről nem értenek 

egyet azzal a bizottsági magatartással, ami ellenzi a húsok származásának kötelező 

föltüntetését a földolgozott élelmiszereken. Franciaország mindent elkövet annak érdekében, 

hogy folyamatos brüsszeli nyomásgyakorlással elérje ennek megvalósítását, nem fogadják el 

azt az érvelést, hogy ez „túl drága és/vagy megvalósíthatatlan”. A származás föltüntetése, a 

nyomonkövethetőség erősítése elengedhetetlen a fogyasztói bizalom visszaszerzése, erősítése 

szempontjából, ellenkező esetben a fogyasztás visszaesésével kell számolni annak minden 

szocio-ökonómiai következményével együtt. 
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