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(3 juni 2021)

Betreft: Salmonella in pluimveevlees

Pluimveeweb.nl (1)  meldde  op  31 mei  dat  kippenvleesproducten  uit  Polen  vaak  zijn  besmet  met  Salmonella  Enteritidis  of 
Typhimurium. De website citeert onderzoek dat 60 % van de salmonellabesmettingen in de EU in 2019 afkomstig was uit  deze 
lidstaat. In het RASFF zijn in mei 2021 ook veel meldingen gedaan van salmonella in pluimveevlees uit Polen. Het artikel beschrijft de 
bezorgdheid over de controle en handhaving in het vermelde land.

1. Deelt de Europese Commissie de indruk dat het aantal meldingen van salmonella uit de vermelde lidstaat bovengemiddeld is in  
verhouding tot  zijn productie en export evenals tot  andere lidstaten? Zo ja,  welke acties  onderneemt het Voedsel‐  en Veterinair 
Bureau  van  de  Europese  Commissie  ten  aanzien  van  de  nationale  controle‐  en  handhavingsdiensten  aldaar  om  het  aantal 
besmettingen te helpen terugdringen?

2. In hoeverre verschillen de regels en de toepassing daarvan met betrekking tot preventie en controle van besmettingen met 
salmonella van kippenvleesproducten in de diverse lidstaten? Deelt u onze mening dat geharmoniseerde regelgeving en toepassing  
belangrijk is voor een gelijk speelveld voor ondernemers?

3. Deelt u onze mening dat het sterk terugdringen van salmonellabesmettingen in álle lidstaten van het grootste belang is voor de  
gezondheid van de bevolking en de exportpositie van de EU?

Antwoord van mevrouw Kyriakides namens de Europese Commissie
(9 augustus 2021)

1. De  Commissie  kan bevestigen  dat  het  aantal  meldingen in  het  kader  van  het  systeem  voor  snelle  waarschuwingen voor  
levensmiddelen en diervoeders in verband met de detectie van salmonella in vlees van pluimvee uit Polen onevenredig hoog is. De  
Commissie heeft hierover contact gehad met de Poolse autoriteiten, die een uitgebreid actieplan hebben ontwikkeld dat momenteel  
wordt uitgevoerd. De Commissie volgt de situatie zeer nauwlettend via de evolutie van de meldingen, en vergadert regelmatig met de  
Poolse autoriteiten. De eerste resultaten lijken te wijzen op een gunstige evolutie. De Commissie overweegt later dit jaar een audit in  
Polen uit te voeren indien de omstandigheden dit rechtvaardigen.

2. Salmonellacontroles zijn op EU-niveau sterk geharmoniseerd door Verordening (EG) nr.  2160/2003 (2) en Verordening (EG) 
nr. 2073/2005 (3) en dragen zo bij aan een gelijk speelveld voor alle bedrijven.

3. De Commissie is het er volledig mee eens dat het sterk terugdringen van de salmonellabesmettingen in alle lidstaten van het  
grootste belang is voor de gezondheid van de bevolking en de exportpositie van de EU. Zij is dan ook verheugd te verwijzen naar de 
resultaten van haar salmonellabeleid,  dat  in 2003 is  versterkt en dat heeft  geleid tot  een daling van ongeveer 200  000 gemelde 
gevallen bij mensen aan het begin van het millennium in 15 lidstaten tot ongeveer 90 000 in de afgelopen jaren in 27 lidstaten en het 
Verenigd Koninkrijk (4).

⋅1∙ https://www.pluimveeweb.nl/artikel/405011-poolse-kip-vaak-met-salmonella-besmet-twijfels-over-controle-en-handhaving-hierop/
⋅2∙ Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake de bestrijding van salmonella en andere specifieke door  

voedsel overgedragen zoönoseverwekkers (PB L 325 van 12.12.2003, blz. 1).
⋅3∙ Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie van 15 november 2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen (PB L 338 van 22.12.2005, blz. 1).
⋅4∙ Zie de meest recente informatie in het „European Union One Health 2019 Zoonoses Report” (verslag over zoönosen in het kader van de „één gezondheid”-benadering  

van de Europese Unie van 2019) op https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6406
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