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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων δηλώνει ότι οι ισπανοί γεωργοί οι οποίοι καλλιεργούν κηπευτικά υπέστησαν 
ζημία λόγω των φημών σχετικά με την προέλευση του βακίλου E. coli που διαδόθηκαν από 
τον γερμανό υπουργό Υγείας, ο οποίος αρχικά νόμιζε ότι ο βάκιλος προερχόταν από αγγούρια 
που εισάγονται από την Ισπανία. Ο αναφέρων ζητεί από την Επιτροπή Αναφορών να ελέγξει 
αν τηρήθηκε η ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά τον χρόνο ενεργοποίησης, τον τρόπο και 
την καταλληλότητα των μηχανισμών που υιοθετούνται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στη 
δημόσια υγεία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Δεκεμβρίου 2011

Η επιδημική έκρηξη του κολοβακτηριδίου E. coli που παράγει την τοξίνη Shiga (STEC) που 
σημειώθηκε από τον Μάιο έως τον Ιούλιο του 2011 προκάλεσε πολλά σοβαρά και θανάσιμα 
ανθρώπινα κρούσματα σε διάφορες χώρες, και κατά κύριο λόγο στη Γερμανία. Το επίκεντρο 
της ασθένειας ήταν η περιοχή του Αμβούργου στη βόρεια Γερμανία. Τα περισσότερα 
κρούσματα που αναφέρθηκαν εκτός Γερμανίας αφορούσαν είτε γερμανούς υπηκόους, είτε 
ανθρώπους που είχαν επισκεφθεί τη Γερμανία. Σύμφωνα με επιδημιολογικές έρευνες που 
διενεργήθηκαν στη Γερμανία πηγή της μόλυνσης με το 0104 STEC ήταν ένα αγρόκτημα 
παραγωγής φυτρών φασολιών στο Bienenbuettel. 
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Στις 24 Ιουνίου οι γαλλικές αρχές κοινοποίησαν έκρηξη επιδημίας E. coli στην περιοχή του 
Μπορντό. Στην περίπτωση τριών ανθρώπινων κρουσμάτων απομονώθηκε το στέλεχος E. coli 
O104:H4. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το στέλεχος ήταν παρόμοιο με το εκείνο που 
προκάλεσε την επιδημία στην Γερμανία. Οι έρευνες έδειχναν προς την κατεύθυνση των 
φυτρών φασολιών. Αυτή η έκρηξη της επιδημίας ήταν η πρώτη που επαληθεύτηκε εκτός της 
βόρειας Γερμανίας. Στη συνέχεια ξεκίνησε μια συνολική διαδικασία ιχνηλάτησης με στόχο 
να εντοπιστεί η πηγή των δύο επιδημιών και η αρχική πηγή της επιδημίας, έτσι ώστε να 
αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, πηγή της 
μόλυνσης ήταν οι αποξηραμένοι σπόροι/τα αποξηραμένα φασόλια που χρησιμοποιούνται για 
την παραγωγή φυτρών. Στις 6 Ιουλίου η Επιτροπή ενέκρινε για προληπτικούς λόγους 
απόφαση σύμφωνα με την οποία απαγορεύτηκε η εισαγωγή σπόρων και φασολιών από την 
Αίγυπτο καθώς αυτά χρησιμοποιούνται συνήθως για την παραγωγή φυτρών, και καθώς, 
σύμφωνα με τη διαδικασία ιχνηλάτησης, οι σπόροι μοσχόσιτου (τριγωνέλλας) φέρονταν ως η 
πιο πιθανή πηγή της επιδημικής έκρηξης .

Μετά από την έκρηξη της επιδημίας στη Γερμανία και τις σχετικές ανακοινώσεις των 
γερμανικών αρχών η Επιτροπή ενεργοποίησε όλα τα δίκτυα που είναι αρμόδια για την 
διαχείριση κρίσεων. Το σύστημα έγκαιρου συναγερμού και αντίδρασης (EWRS) και το 
Σύστημα ταχείας ειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF) παρείχαν μια 
στέρεη βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές. 

Εκτός αυτού, η Επιτροπή μερίμνησε ώστε να συμμετάσχουν πλήρως όλοι οι σχετικοί 
οργανισμοί της ΕΕ, προκειμένου να συνεργαστούν και να παράσχουν την υποστήριξή τους. 
Προκειμένου να ενημερώνονται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη η Επιτροπή διοργάνωνε σχεδόν 
σε ημερήσια βάση τηλεδιασκέψεις με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων 
(ECDC), την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), την Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) και την αρμόδια υπηρεσία επαφής των κρατών μελών.
Κατόπιν αιτημάτων της Επιτροπής η EFSA έδωσε την 1η Ιουνίου επειγόντως συμβουλές 
όσον αφορά διάφορα ζητήματα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ο ρόλος της επιφάνειας και η 
εσωτερική μόλυνση φρέσκων λαχανικών, πιθανά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου και η 
σημασία και ο σχετικός κίνδυνος των σταδίων χειρισμού ρουτίνας. Σε γενικές γραμμές, η 
διασφάλιση της καλύτερης δυνατής υγιεινής σε όλη την τροφική αλυσίδα, 
συμπεριλαμβανομένης της υγιεινής στη μαγειρική είναι μία από τις κύριες συστάσεις που 
δόθηκαν. 

Επίσης το ECDC να διενέργησε, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, αξιολόγηση του κινδύνου 
και θέσπισε ορισμό των κρουσμάτων ΟΑΣ (αιμολυτικού ουραιμικού συνδρόμου) για την ΕΕ 
προκειμένου να βοηθήσει στον εντοπισμό κρουσμάτων στην ΕΕ με συνεκτικό τρόπο. Επίσης,
συνέβαλε στη δημιουργία ενιαίας προσέγγισης στα ερωτηματολόγια των ασθενών και 
δημιούργησε μια πλατφόρμα βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τις θεραπευτικές επιλογές 
των μολυσμένων ασθενών. Το ECDC αξιολόγησε επίσης τον κίνδυνο του STEC όσον αφορά 
τους μολυσμένους ασθενείς που προέβησαν σε αιμοδοσία κατά τη διάρκεια της 
ασυμπτωματικής περιόδου εκκόλαψης. Οι ενέργειες αυτές βοήθησαν τα κράτη μελή να 
υιοθετήσουν την ίδια προσέγγιση όσον αφορά τη διερεύνηση των επιδημιών.  Οι 
διερευνήσεις των επιδημιών είχαν ως στόχο να εντοπίσουν τις πιθανές πηγές μόλυνσης έτσι 
ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση των μολύνσεων. Το ολοκληρωμένο σύστημα ιχνηλάτησης 
που έχει θεσπιστεί από τη νομοθεσία της ΕΕ για τα τρόφιμα κατέστησε δυνατή την 
στοχευμένη και ακριβή απόσυρση.
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Το ECDC ανέπτυξε, σε συνεργασία με την EFSA, συμβουλές σχετικά με τα προληπτικά 
μέτρα που απευθύνονται στο κοινό. Τέλος, το σχετικό εργαστήριο αναφοράς της ΕΕ στον 
τομέα της ασφάλειας των τροφίμων στη Ρώμη ανέπτυξε μια μέθοδο που μειώνει τον χρόνο 
που απαιτείται για τον εντοπισμό του συγκεκριμένου στελέχους στο φαγητό από 6 ημέρες σε 
48 ώρες. 

Σχετικά με την απαγόρευση ορισμένων προϊόντων που επιβλήθηκε από τη Ρωσία, οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής εργάζονται εντατικά για να εφαρμόσουν την πολιτική συμφωνία 
που επετεύχθη στις 10 Ιουνίου ανάμεσα στον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Barroso και τον 
ρώσο Πρόεδρο κ. Dmitry Medvedev στη σύνοδο κορυφής Ρωσίας- ΕΕ στο Nizhny Novgorod. 
Επετεύχθη επίσης συμφωνία για ένα πρωτόκολλο στις 22 Ιουνίου στο οποίο η Επιτροπή 
έδωσε συνέχεια χωρίς καθυστέρηση. Οι εξαγωγές άρχισαν ξανά στις 28 Ιουνίου και η 
απαγόρευση άρθηκε στις 9 Αυγούστου. Η εξαγωγή λαχανικών από την Ισπανία άρχισε ξανά, 
λίγο αφότου η Επιτροπή υπέβαλε τις πληροφορίες που διαβίβασαν οι ισπανικές αρχές. 

Μετά από την επιδημία E.coli, η Επιτροπή ενέκρινε στις 17 Ιουνίου τον εκτελεστικό 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 585/2011 της Επιτροπής με τον οποίο θεσπίζονται ειδικά μέτρα 
στήριξης για τον τομέα των οπωροκηπευτικών με στόχο να βοηθηθούν οι παραγωγοί που 
επλήγησαν. Τα ειδικά αυτά μέτρα αφορούσαν τα προϊόντα που επλήγησαν με πιο άμεσο 
τρόπο από την κρίση, όπως τα αγγούρια, οι ντομάτες, τα μαρούλια και ορισμένα αντίδια, τα 
κολοκύθια και οι γλυκοπιπεριές που προορίζονταν για την αγορά φρέσκων λαχανικών. Το 
κονδύλιο που διατέθηκε για αυτήν την ολοκληρωμένη δέσμη ήταν 227 εκατ. ευρώ.

Εκτός από αυτές τις ενέργειες, η Επιτροπή έδωσε στις επαγγελματικές και διεπαγγελματικές 
οργανώσεις του τομέα των φρέσκων οπωροκηπευτικών παράταση της προθεσμίας υποβολής 
των αιτήσεων που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 501/2008 σχετικά με τις ενέργειες 
ενημέρωσης και προώθησης υπέρ των γεωργικών προϊόντων. 

Επιπλέον, στις 19 Ιουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε εκστρατεία στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης όλων των κρατών μελών της ΕΕ με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 
των καταναλωτών στα οπωροκηπευτικά προϊόντα. Η εκστρατεία περιελάμβανε διαφημίσεις 
σε έντυπα μέσα καθώς και μια δέσμη οπτικοακουστικών ειδήσεων που διανεμήθηκε δωρεάν 
στους τηλεοπτικούς σταθμούς στο σύνολο της ΕΕ και τις γειτονικές χώρες. 

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ μετά από το 2013, μια «εργαλειοθήκη» διαχείρισης 
του κινδύνου που θα συμπεριλαμβάνει την υποστήριξη αμοιβαίων κεφαλαίων και ένα νέο 
εργαλείο σταθεροποίησης του εισοδήματος θα προσφέρουν νέες δυνατότητες αντιμετώπισης 
της έντονης αστάθειας των γεωργικών αγορών που αναμένεται να συνεχιστεί μεσοπρόθεσμα.


