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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0620/2011, którą złożył Isaac Ibáñez García (Hiszpania), w sprawie 
pałeczki E. coli

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że hiszpańscy rolnicy sektora ogrodniczego ucierpieli z powodu 
pogłosek na temat pochodzenia pałeczki E. coli, rozpowszechnianych przez niemieckiego 
ministra zdrowia, który jako pierwszy podał informację, że pałeczka pochodzi z ogórków 
importowanych z Hiszpanii. Składający petycję zwraca się do Komisji Petycji o sprawdzenie, 
czy zachowano postanowienia prawodawstwa unijnego w odniesieniu do czasu, sposobu 
i stosowności mechanizmów, które należy przyjąć w przypadku sytuacji zagrożenia zdrowia 
publicznego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 września 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby przekazała informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

Wystąpienie ogniska wywołanego przez szczepy bakterii Escherichia coli produkującej 
toksynę Shiga (STEC) w okresie od maja do lipca 2011 r. było przyczyną wielu poważnych i 
śmiertelnych przypadków zachorowań u ludzi, głównie w Niemczech, ale także w innych 
krajach. Epicentrum choroby znajdowało się w okolicach Hamburga w północnych 
Niemczech. Większość przypadków odnotowanych poza granicami Niemiec dotyczyła 
podróżujących obywateli Niemiec lub osób, które przebywały z wizytą w tym kraju. Badania 
epidemiologiczne przeprowadzone w Niemczech wykazały, że źródłem zakażenia szczepem 
bakterii E. coli z grupy enterokrwotocznych (STEC) – serotypu STEC 0104 były kiełki fasoli 
hodowane w gospodarstwie w Bienenbuettel. 
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Dnia 24 czerwca francuskie władze poinformowały o wystąpieniu ogniska bakterii E. coli w 
okolicach Bordeaux. Szczep E. coli O104:H4 wyizolowano z próbek pobranych od trzech 
osób. Wyniki badań wskazały na jego podobieństwo do szczepu, który wywołał ognisko 
choroby w Niemczech. Badania wskazywały na kiełki fasoli jako źródło zakażenia. Było to 
pierwsze potwierdzone ognisko choroby u ludzi występujące poza obszarem północnych 
Niemiec. Podjęto kompleksowe działania mające na celu zidentyfikowanie pochodzenia tych 
dwóch ognisk, aby poznać pierwotne źródło zakażenia i przywrócić zaufanie konsumentów.   
Jako źródło zakażenia wskazano suche nasiona/ziarna wykorzystywane do kiełkowania. Dnia 
6 lipca – w charakterze środka ostrożności – Komisja przyjęła decyzję o zakazie przywozu z 
Egiptu nasion i ziaren wykorzystywanych do kiełkowania, gdyż po przeprowadzeniu 
identyfikacji pochodzenia za najbardziej prawdopodobne źródło zakażenia uznano nasiona 
kozieradki przywiezione z Egiptu. 

Po wystąpieniu ogniska w Niemczech i jego zgłoszeniu przez niemieckie władze Komisja 
niezwłocznie uruchomiła wszystkie sieci odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe. Dzięki 
systemowi wczesnego ostrzegania i reagowania oraz systemowi wczesnego ostrzegania o 
niebezpiecznej żywności i paszach powstała solidna baza do wymiany informacji między 
właściwymi organami.  

Ponadto Komisja w pełni zaangażowała do współpracy i do zapewniania wsparcia 
odpowiednie organy UE. W celu przekazywania wszystkim stronom pełnych informacji i 
omawiania rozwoju sytuacji Komisja niemal codziennie organizowała telekonferencje z 
udziałem Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) oraz właściwych punktów kontaktowych w państwach członkowskich. 
Na wniosek Komisji dnia 1 czerwca EFSA przekazał pilne zalecenia dotyczące kilku kwestii, 
takich jak: rola skażenia występującego na powierzchni świeżych warzyw oraz w ich miąższu, 
możliwe środki ograniczające ryzyko, a także znaczenie rutynowych etapów obróbki i 
związane z nimi względne ryzyko zakażenia. Jednym z głównych zaleceń pozostaje dbanie o 
jak najlepszą higienę łańcucha żywnościowego, w tym przygotowywanie żywności z 
zachowaniem zasad higieny. 

Ponadto zwrócono się do ECDC o przeprowadzenie oceny ryzyka. Centrum opracowało 
również definicję zespołu hemolityczno-mocznicowego w celu spójnego wykrywania 
przypadków choroby na terenie UE, a ponadto przyczyniło się do wypracowania wspólnego 
podejścia do kwestionariuszy dla pacjentów i stworzenia zbioru najlepszych praktyk 
dotyczących sposobów leczenia zakażonych osób. ECDC oceniło również ryzyko dotyczące 
STEC w odniesieniu do zakażonych pacjentów oddających krew podczas bezobjawowego 
okresu inkubacji choroby. Dzięki tym działaniom państwa członkowskie przyjęły jednakowe 
podejście do badania ognisk choroby. Badania ognisk choroby koncentrowały się na 
możliwych źródłach zakażenia, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby. W tym celu 
uruchomiono kompleksowy system identyfikacji pochodzenia stworzony na mocy unijnych 
przepisów dotyczących żywności, który umożliwił ukierunkowane i precyzyjne wycofywanie 
produktów z rynku. 

ECDC we współpracy z EFSA opracował zalecenia dotyczące środków zapobiegawczych 
skierowane do ogółu społeczeństwa. Natomiast działające w obszarze bezpieczeństwa 
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żywności odnośne wspólnotowe laboratorium referencyjne w Rzymie opracowało metodę, 
która pozwala na skrócenie czasu niezbędnego do wykrycia obecności danego szczepu w 
żywności z około sześciu dni do 48 godzin. 

W odniesieniu do zakazu przywozu niektórych produktów wprowadzonego przez Rosję 
służby Komisji podejmowały wzmożone działania w celu realizacji porozumienia 
politycznego, jakie w piątek 10 czerwca podczas szczytu Rosja-UE w Niżnym Nowogrodzie 
zawarli przewodniczący Barroso i prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew. Protokół do umowy 
wykonawczej uzgodniono dnia 22 czerwca i został on niezwłocznie przyjęty przez Komisję. 
Wywóz pierwszych produktów wznowiono dnia 28 czerwca, a zakaz został ostatecznie 
zniesiony dnia 9 sierpnia. Wywóz warzyw pochodzących z Hiszpanii wznowiono niedługo po 
tym, jak Komisja przekazała informacje, które otrzymała od hiszpańskich władz. 

Po wystąpieniu ogniska E. coli Komisja przyjęła dnia 17 czerwca rozporządzenie 
wykonawcze Komisji (UE) nr 585/2011 ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki 
wspierania sektora owoców i warzyw, mające na celu pomoc producentom poszkodowanym 
wskutek kryzysu wywołanego epidemią. Wspomniane nadzwyczajne środki dotyczyły 
produktów, które w najbardziej bezpośredni sposób zostały dotknięte kryzysem, tj. ogórków, 
pomidorów, sałaty i niektórych rodzajów endywii, a także cukinii i słodkiej papryki 
przeznaczonych do sprzedaży na rynku świeżych warzyw. Na ten kompleksowy pakiet
udostępniono z unijnego budżetu 227 mln EUR.

Oprócz wspomnianych działań Komisja zaoferowała organizacjom branżowym i 
międzybranżowym działającym w sektorze świeżych owoców i warzyw możliwość 
skorzystania z dodatkowego terminu przedkładania propozycji programów informacyjnych i 
promocyjnych w 2011 r. na mocy rozporządzenia 501/2008.  

Ponadto dnia 19 lipca Komisja Europejska rozpoczęła kampanię medialną we wszystkich 
państwach członkowskich UE, mającą na celu przywrócenie zaufania konsumentów do 
owoców i warzyw. Kampania obejmowała ogłoszenia w prasie, a także audiowizualne pakiety 
informacyjne rozsyłane nieodpłatnie do stacji telewizyjnych w UE i państwach sąsiadujących.  

W ramach reformy WPR po 2013 r. zestaw narzędzi zarządzania ryzykiem, obejmujący 
wsparcie funduszy wspólnego inwestowania i nowy instrument stabilizacji dochodu, stworzy 
nowe możliwości radzenia sobie z dużą zmiennością cen na rynkach rolnych, która 
prawdopodobnie utrzyma się w średnioterminowej perspektywie.


