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Betreft: Verzoekschrift 0620/2011, ingediend door Isaac Ibáñez García (Spaanse 
nationaliteit), over de E. coli-bacterie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst erop dat Spaanse telers van tuinbouwproducten benadeeld zijn door geruchten 
over de oorsprong van de E. coli-bacterie, die door de Duitse minister van Volksgezondheid 
zijn verspreid, aangezien deze aanvankelijk meende dat de bacterie afkomstig was van uit 
Spanje ingevoerde komkommers. Indiener vraagt de Commissie verzoekschriften na te gaan 
of de Europese wetgeving is nageleefd met betrekking tot het tijdstip, de wijze en de 
geschiktheid van mechanismen die bij noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid 
moeten worden vastgesteld.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 29 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 December 2011

De uitbraak van shigatoxine-producerende E. coli (STEC) die van mei tot juli 2011 duurde, 
was verantwoordelijk voor veel ernstige en zelfs dodelijke gevallen bij mensen, vooral in 
Duitsland, maar ook in andere landen. Het epicentrum van de ziekte bevond zich in de streek 
rondom Hamburg, in Noord-Duitsland. De meeste gevallen die buiten Duitsland werden 
gemeld, betroffen ofwel Duitsers op reis, ofwel mensen die Duitsland hadden bezocht. 
Epidemiologisch onderzoek in Duitsland toonde aan dat de oorsprong van de 0104 STEC-
besmetting bij het kiemgroentebedrijf in Bienenbüttel lag.

Op 24 juni maakten de Franse autoriteiten melding van een uitbraak van E. coli in de regio 
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Bordeaux. Bij drie gevallen bij mensen werd er een stam van E. coli O104:H4 geïsoleerd. De 
resultaten wezen erop dat het patroon van deze stam vergelijkbaar was met van de Duitse 
uitbraakstam. Het onderzoek wees in de richting van kiemgroente. Dit was de eerste gestaafde 
uitbraak waarbij personen buiten Noord-Duitsland waren besmet. Er werd een omvangrijk 
traceringsonderzoek opgezet naar de bron van de twee uitbraken om de oorspronkelijke bron 
aan te wijzen en aldus het consumentenvertrouwen te herstellen. Hierdoor kwam de 
verdenking te liggen op de voor het kiemen gebruikte gedroogde zaden/bonen als bron van de 
besmetting. Op 6 juli stelde de Commissie uit voorzorg een besluit vast tot het verbieden van 
de invoer van de zaden en bonen uit Egypte die gewoonlijk gebruikt worden voor het kiemen, 
aangezien fenegriekzaad uit Egypte op grond van het traceringsonderzoek als de meest 
waarschijnlijke bron van de uitbraak was aangewezen.

Nadat de Duitse autoriteiten haar op de hoogte hadden gesteld van de uitbraak in Duitsland, 
heeft de Commissie onmiddellijk al haar netwerken voor crisisbeheer ingeschakeld. Het 
systeem voor vroegtijdige waarschuwing en maatregelen (EWRS) en het systeem voor snelle 
waarschuwingen over levensmiddelen en diervoeders (RASFF) hebben een degelijke basis 
geboden voor de uitwisseling van informatie tussen de ter zake bevoegde instanties.

Bovendien heeft de Commissie de betrokken EU-instanties ter samenwerking en 
ondersteuning volledig bij de zaak betrokken. Om alle partijen volledig op de hoogte te 
houden en de ontwikkelingen te bespreken heeft de Commissie vrijwel dagelijks 
audioconferenties belegd met het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding 
(ECDC), de E u r o p e s e  Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de relevante contactpunten in de lidstaten.
Op verzoek van de Commissie heeft de EFSA op 1 juni spoedadvies uitgebracht over een 
aantal kwesties, zoals de rol van interne en oppervlaktebesmetting van verse groente, 
mogelijke risicobeperkende maatregelen en het belang en relatieve risico van routinematige 
behandelingsstappen. Al met al blijft een van de belangrijkste aanbevelingen om te zorgen 
voor een zo goed mogelijke hygiëne in de hele voedselketen, met inbegrip van hygiënische 
bereidingspraktijken.

Het ECDC is daarnaast verzocht een risicobeoordeling uit te voeren en het heeft een Europese 
gevalsdefinitie opgesteld voor HUS (hemolitisch-uremisch syndroom) om gevallen in de EU 
op samenhangende wijze te helpen herkennen, het heeft geholpen om een gezamenlijke 
aanpak van vragenlijsten voor patiënten vast te stellen en een platform voor beste praktijken 
met betrekking tot de behandelingsmogelijkheden voor besmette patiënten op te zetten. Het 
ECDC heeft ook het risico van STEC beoordeeld in het geval van besmette patiënten die 
bloed doneren tijdens de asymptomatische incubatieperiode. Deze maatregelen hebben de 
lidstaten geholpen om het onderzoek naar de uitbraak op uniforme wijze aan te pakken. Het 
uitbraakonderzoek heeft zich gericht op de mogelijke besmettingsbronnen om de verspreiding 
van de besmettingen in te dammen. Hierbij heeft een krachtens de EU-
levensmiddelenwetgeving opgezet alomvattend traceerbaarheidssysteem het mogelijk 
gemaakt producten op gerichte en nauwkeurige wijze uit de handel te nemen.

Het ECDC heeft in samenwerking met de EFSA publieksadviezen opgesteld over preventieve 
maatregelen. Ten slotte heeft het betrokken EU-referentielaboratorium op het gebied van 
voedselveiligheid in Rome een methode ontwikkeld waardoor de benodigde tijd voor de 
opsporing van de specifieke stam in levensmiddelen van ongeveer zes dagen tot 48 uur wordt 
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teruggebracht.

Met betrekking tot het door Rusland ingesteld verbod op bepaalde producten hebben de 
diensten van de Commissie zich ingespannen voor de uitvoering van de op vrijdag 10 juni 
tijdens de top EU-Rusland in Nizhny Novgorod gesloten politieke overeenkomst tussen 
Commissievoorzitter Barroso en de Russische president Dimitri Medvedev. Op 22 juni zijn 
afspraken gemaakt over de praktische uitvoering van deze overeenkomst, waaraan de 
Commissie onverwijld follow-up heeft gegeven. Op 28 juni kon de uitvoer worden hervat en 
op 9 augustus werd het verbod uiteindelijk opgeheven. De uitvoer van groenten uit Spanje 
werd vrij kort nadat de Commissie de door de Spaanse autoriteiten doorgegeven informatie 
had ingediend, hervat.

Na de uitbraak van E. coli heeft de Commissie op 17 juni Uitvoeringsverordening (EU) nr. 
585/2011 van de Commissie aangenomen, waarin ter ondersteuning van getroffen 
producenten uitzonderlijke steunmaatregelen voor de sector groenten en fruit zijn vastgelegd. 
Deze uitzonderlijke maatregelen betroffen de producten die het meest direct door de crisis 
waren getroffen, d.w.z. komkommers, tomaten, sla en bepaalde soorten andijvie, courgettes 
en paprika's voor de markt voor verse producten. De EU-begrotingsmiddelen die beschikbaar 
waren voor dit uitgebreide pakket bedroegen 227 miljoen euro.

Naast die maatregelen heeft de Commissie voor beroepsorganisaties en sectorale organisaties 
in de sector verse groenten en fruit de mogelijkheid gecreëerd om te profiteren van een extra 
termijn in het kader van Verordening (EG) nr. 501/2008 voor het indienen van programma’s 
inzake voorlichting en afzetbevordering gedurende het jaar 2011.

Daarenboven heeft de Europese Commissie op 19 juli in alle lidstaten een mediacampagne 
gelanceerd om het consumentenvertrouwen in groenten en fruit te herstellen. De campagne 
bestond uit advertenties in de geschreven media en een audiovisueel nieuwspakket dat overal 
in de EU en buurlanden gratis verstrekt werd aan televisiezenders.

In het kader van de hervorming van het GLB na 2013 zal een toolkit voor risicobeheer, waarin 
onder meer steun voor onderlinge fondsen en een nieuw instrument voor 
inkomensstabilisering zijn opgenomen, het mogelijk maken het hoofd te bieden aan de 
ernstige volatiliteit die naar verwachting ook op middellange termijn de landbouwmarkten zal 
blijven bepalen.


