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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a spanyol zöldségtermelők a német földművelési 
miniszter által, a baktérium eredetével kapcsolatosan terjesztett híresztelések áldozataivá 
váltak, mivel a miniszter eleinte úgy vélte, hogy a baktérium a Spanyolországból behozott 
uborkából származik. A petíció benyújtója kéri, hogy a Petíciós Bizottság vizsgálja ki, 
tiszteletben tartották-e a közegészségügyi vészhelyzetekben alkalmazandó eljárások 
időzítésére, módjára és megfelelő voltára vonatkozó európai jogszabályokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 29. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. december 16.

A 2011. májusától júliusáig tartó, shiga-toxin-termelő E. coli (STEC) baktérium által okozott 
járvány elsősorban Németországban, de más országokban is számos súlyos és halálos 
áldozatot követelt. Az észak-németországi Hamburg környéke volt a megbetegedések 
epicentruma. A Németországon kívüli esetek vagy német turistákat érintettek vagy olyan 
személyeket, akik Németországban jártak. A Németországban végzett járványügyi 
vizsgálatok során sikerült megállapítani, hogy a bienenbuetteli gazdaságban termelt, fertőzött 
babcsírák állnak a 0104 szerotípusú coli baktériumfertőzések hátterében. 
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A francia hatóságok június 24-én Bordeaux térségében E. coli baktérium által okozott 
járványról számoltak be. Három ember esetében mutattak ki 0104:H4 szerotípusú E. coli 
baktériumtörzset. A vizsgálati eredmények szerint ez a baktériumtörzs megegyezett a német 
járványért felelős baktériumtörzzsel. A vizsgálatok a babcsírára terelték a figyelmet. Ez volt 
az első igazolt eset arra vonatkozóan, hogy a járvány által sújtott emberek Észak-
Németországon kívüli területen fertőződtek meg. Átfogó nyomozás indult a két járvány 
eredetének kivizsgálására, hogy meg lehessen állapítani, eredetileg mi okozta a járvány 
kitörését, és ezáltal visszanyerhessék a fogyasztók bizalmát. A vizsgálatok a 
csíramagvakat/csírababot határozták meg a fertőzés forrásaként. A Bizottság július 6-án 
elővigyázatosságból határozatot fogadott el az Egyiptomból származó csíramagvak és 
csírababfélék importjának betiltásáról, mivel a nyomozás eredménye azt mutatta, hogy az 
Egyiptomból származó görögszénamag a járvány legvalószínűbb oka.

A Bizottság a járvány németországi kitörését és a német hatóságok erről szóló bejelentéseit 
követően azonnal mozgósította válságkezelési hálózatát. A korai előrejelzésen és reagáláson 
alapuló rendszer (EWRS) és az élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszer 
(RASFF) megbízható alapot biztosított az illetékes hatóságok közötti információcsere 
számára. 

Ezen túlmenően a Bizottság teljes mértékben bevonta az illetékes uniós szerveket az 
együttműködésbe és a támogatásnyújtásba. A Bizottság szinte naponta folytatott konferencia-
beszélgetést az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtal (ECDC), az 
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal (EFSA), az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) 
és a tagállamok illetékes kapcsolattartó pontjaival, hogy valamennyi felet teljes körűen 
tájékoztassa, és megvitassa a fejleményeket.
Az EFSA a Bizottság felkérésére június 1-jén több kérdésben nyújtott sürgősen tanácsot: 
többek között a friss zöldségek felszíni és belső szennyezettségének szerepével, a lehetséges 
kockázatcsökkentő intézkedésekkel, valamint a rutinintézkedések jelentőségével és relatív 
kockázatával kapcsolatosan. Általában véve továbbra is az az egyik legfőbb ajánlás, hogy az 
élelmiszerlánc teljes hosszán a lehető legmagasabb fokú higiéniát kell biztosítani, a higiénikus 
főzési gyakorlatot is beleértve. 

Az ECDC-t ezen kívül kockázatértékelés készítésére is felkérték, illetve a Központ létrehozta 
a hemolitikus-urémiás szindróma (HUS) uniós esetmeghatározását az Unióban előforduló 
esetek koherens felderítésének elősegítésére, a betegkérdőívek vonatkozásában előmozdította 
a közös megközelítés kialakítását, és létrehozta a fertőzöttek kezelésével kapcsolatos bevált 
gyakorlatok fórumát. Az ECDC a STEC kockázatát is értékelte a fertőzött személyek 
tünetmentes lappangási időszakban történő véradásával kapcsolatban. Ezek a fellépések 
hozzájárultak ahhoz, hogy a tagállamok egyformán álljanak hozzá a járvány kitörésével 
kapcsolatos vizsgálathoz. A járvány kitörésével kapcsolatos vizsgálatok a fertőzések 
elterjedésének megfékezése érdekében firtatták a fertőzés lehetséges okát. E célból az uniós 
élelmiszerügyi jogszabályok által létrehozott átfogó nyomon követési rendszer segítségével el 
lehetett végezni e termékek célzott és pontos kivonását a piacról.

Az ECDC az EFSA-val karöltve tanácsokat fogalmazott meg a nyilvánosság számára a 
megelőző intézkedésekkel kapcsolatosan. Végül az élelmiszerbiztonság területén működő 
római illetékes uniós referencialaboratórium olyan módszert fejlesztett ki, amely az 
élelmiszerekben megtalálható egyes baktériumtörzsek kimutatására szolgáló időt hat napról 
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48 órára csökkenti le. 

A Bizottság szolgálatai keményen dolgoznak azon, hogy bizonyos termékek oroszországi 
tilalma vonatkozásában végrehajtsák azt a politikai megállapodást, amelyet Barroso elnök és 
Dimitrij Medvegyev orosz elnök kötött meg a Nyizsnij Novgorodban, a június 10-én 
megtartott Oroszország–EU csúcstalálkozón. Június 22-én aláírták a megállapodás 
végrehajtásáról szóló jegyzőkönyvet, amelynek nyomon követését haladéktalanul megkezdte 
a Bizottság. Az export június 28-án folytatódhatott, és a tilalmat végül augusztus 9-én 
oldották fel. Azt követően, hogy a Bizottság a spanyol hatóságok által továbbított 
információkat benyújtotta, viszonylag hamar sor kerülhetett a Spanyolországból származó 
zöldségek újbóli exportjára. 

A Bizottság az E. coli baktérium által okozott járványt követően, június 17-én elfogadta a 
gyümölcs- és zöldségágazatnak nyújtandó ideiglenes és rendkívüli támogatási intézkedések 
megállapításáról szóló 585/2011/EU végrehajtási rendeletet. E rendkívüli intézkedések a 
válság által leginkább érintett friss piaci termékekre, azaz az uborkára, a paradicsomra, a fejes 
salátára, egyes endíviafajtákra, a cukkinire és az édes paprikára vonatkoztak. Az uniós 
költségvetés 227 millió eurót bocsátott ezen átfogó intézkedéscsomag rendelkezésére.

A Bizottság ezen intézkedéseken felül felajánlotta a friss gyümölcsökkel és zöldségekkel 
foglalkozó ágazatban tevékenykedő szakmai és szakmaközi szervezetek számára, hogy az 
501/2008 rendelet értelmében újabb beadási határidővel javasoljanak tájékoztató és 
promóciós programokat a 2011-es évre. 

Az Európai Bizottság ezenfelül július 19-én valamennyi uniós tagállamban kampányt indított 
a médiában annak érdekében, hogy visszaszerezze a fogyasztók gyümölcsök és zöldségek 
iránti bizalmát. A kampány során reklámok jelentek meg az írott sajtóban, valamint Unió-
szerte és a szomszédos országokban is ingyenes audiovizuális hírcsomagot osztottak ki a TV-
csatornáknak. 

A KAP 2013 utáni reformja keretében a mezőgazdasági piacokat középtávon várhatóan 
továbbra is jellemző erős ingadozások kezelésére új lehetőséget kínál a kölcsönös 
kockázatkezelési alapok támogatását és egy új jövedelemstabilizáló eszközt is magában 
foglaló kockázatkezelési eszköztár.


