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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0620/2011, adresată de Isaac Ibáñez García, de cetățenie spaniolă, 
privind bacilul E. Coli

1. Rezumatul petiției

Petiționarul afirmă că agricultorii spanioli de produse horticole au fost victimele zvonurilor 
răspândite de către Ministerul Sănătății din Germania cu privire la originea bacilului E.coli, și 
anume, că în primă fază, acesta provenea din castraveții importați din Spania. Petiționarul 
dorește ca în acest scop, Comisia pentru petiții să cerceteze dacă a fost respectată legislația 
europeană în ceea ce privește timpul, modalitatea și mecanismele de corecție adoptate în cazul 
situațiilor de urgență în domeniul sănătății publice.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 29 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 decembrie 2011

Focarul cauzat de bacteria E. coli producătoare de toxină Shiga (STEC), în perioada mai–
iulie 2011, a provocat numeroase cazuri de îmbolnăviri grave sau mortale, în special în 
Germania, dar și în alte țări. Epicentrul bolii a fost zona din jurul Hamburgului, în nordul 
Germaniei. Majoritatea cazurilor raportate în afara Germaniei privesc fie cetățeni germani 
aflați în călătorie, fie persoane care au vizitat Germania. Investigațiile epidemiologice 
efectuate în Germania au identificat originea contaminării cu bacteria 0104 STEC într-o fermă 
producătoare de semințe germinate în Bienenbuettel. 

La 24 iunie 2011 autoritățile franceze au notificat prezența unui focar epidemic de E.coli în 
regiunea Bordeaux. A fost izolată tulpina de E. Coli 0104:H4 pe baza a trei cazuri umane. 



PE478.593v01-00 2/3 CM\887643RO.doc

RO

Rezultatele au arătat că structura sa este similară cu cea a tulpinii detectate în Germania. 
Investigațiile au indicat ca posibilă sursă semințele germinate. Aceasta a fost prima epidemie 
umană verificată în afara regiunii de nord a Germaniei. A fost lansat un studiu de trasabilitate 
cuprinzător pentru a investiga sursa celor două focare epidemice, pentru a identifica sursa 
originală și pentru a restabili încrederea consumatorilor. Aceasta a sugerat că sursa infecției 
este reprezentată de semințele/păstăile uscate folosite pentru germinare. La 6 iulie 2011, 
Comisia a adoptat, din motive de precauție, o decizie de interzicere a importurilor de semințe 
și păstăi din Egipt, utilizate în mod obișnuit pentru germinare, dat fiind că semințele de 
schinduf din Egipt au fost identificate ca fiind sursa cea mai probabilă a epidemiei pe baza 
studiului de trasabilitate.

În urma epidemiei din Germania și a notificărilor efectuate de autoritățile germane referitoare 
la aceasta, Comisia a activat imediat toate rețelele sale de gestionare a crizelor. Sistemul de 
alertă timpurie și de reacție și Sistemul de alertă rapidă pentru produse alimentare și hrana 
pentru animale au oferit o bază solidă pentru realizarea unui schimb de informații între 
autoritățile competente. 

În plus, Comisia a mobilizat pe deplin organismele relevante ale UE pentru a colabora și 
pentru a oferi sprijin. Pentru ca părțile să fie informate pe deplin și pentru a discuta ultimele 
evoluții, Comisia a organizat aproape în fiecare zi conferințe audio cu Centrul European de 
Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară 
(EFSA) și Organizația Mondială a Sănătății (OMS), precum și cu punctele de contact 
relevante din statele membre.
La cererea Comisiei, EFSA a oferit la 1 iunie sfaturi urgente privind o serie de aspecte. 
Acestea includ rolul contaminării la suprafață și în interior a legumelor proaspete, posibile 
măsuri de atenuare a riscurilor și importanța și riscul relativ al etapelor de manipulare 
obișnuite. În general, una dintre principalele recomandări rămâne asigurarea unui nivel maxim 
de igienă de-a lungul lanțului alimentar, inclusiv prin adoptarea unor practici igienice de 
preparare a mâncării. 

În plus, ECDC a primit solicitarea de a efectua o analiză a riscului și a stabilit o definiție de 
caz, la nivelul UE, a sindromului hemolitic-uremic, care să permită detectarea în mod coerent 
a cazurilor pe teritoriul UE, a contribuit la crearea unui model de chestionar comun pentru 
pacienți și la instituirea unei platforme de bune practici privind opțiunile de tratament pentru 
pacienții infectați. ECDC a evaluat, de asemenea, riscul de contaminare cu bacteria STEC în 
ceea ce privește pacienții infectați care au donat sânge în cursul perioadei asimptomatice de 
incubație. Aceste acțiuni au permis statelor membre să aibă o abordare unitară în ceea ce 
privește investigarea epidemiei. Investigațiile privind epidemia au încercat să identifice 
posibilele surse ale infecției, pentru a limita răspândirea acesteia. În acest scop, un sistem de 
trasabilitate cuprinzător, stabilit prin intermediul legislației UE în domeniul alimentației, a 
permis retrageri de produse exacte și cu scop precis.

ECDC a formulat, împreună cu EFSA, sfaturi privind măsurile de prevenție, adresate 
publicului. În cele din urmă, laboratorul de referință al UE în domeniul siguranței alimentare 
din Roma a elaborat o metodă de reducere a timpului necesar pentru detectarea unei anumite 
tulpini în alimente, de la șase zile la 48 de ore. 

În ceea ce privește interzicerea anumitor produse, impusă de Rusia, serviciile Comisiei au 
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depus eforturi pentru a pune în aplicare acordul politic încheiat vineri, 10 iunie, între 
președintele Barroso și președintele rus, Dmitri Medvedev, la summitul UE-Rusia din Nizhny 
Novgorod. La 22 iunie, a fost convenit un protocol de punere în aplicare a acordului și acesta 
este monitorizat fără întârziere de către Comisie. Primele exporturi au putut fi reluate la 
28 iunie, iar interdicția a fost ridicată în cele din urmă la 9 august. Exportul de legume din 
Spania a fost reluat relativ la scurt timp după ce Comisia a prezentat informațiile transmise de 
către autoritățile spaniole. 

Ca urmare a epidemiei de E.coli, pentru a ajuta producătorii afectați, la 17 iunie Comisia a 
adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 585/2011 al Comisiei de stabilire a unor
măsuri excepționale de sprijinire a sectorului fructelor și legumelor. Aceste măsuri
excepționale vizau produsele cele mai afectate în mod direct de criză, și anume castraveții, 
roșiile, salata verde și anumite andive, dovleceii și ardeii grași de pe piața legumelor 
proaspete. Bugetul UE disponibil pentru acest pachet cuprinzător a fost de 227 de milioane de 
euro.

Pe lângă aceste acțiuni, Comisia a oferit organizațiilor profesionale și interprofesionale din
sectorul fructelor și legumelor posibilitatea de a beneficia de o dată suplimentară de depunere
în conformitate cu Regulamentul 501/2008 pentru a propune programe de informare și
promovare în cursul anului 2011.

În plus, la 19 iulie, Comisia Europeană a lansat o campanie mass-media în toate statele 
membre ale UE pentru a recâștiga încrederea consumatorilor în fructe și legume. Campania a 
constat în reclame în presa tipărită, precum și într-un pachet de știri audiovizual distribuit 
gratuit posturilor de televiziune de pe întreg teritoriul UE și din țările vecine. 

În cadrul reformei PAC după 2013, un set de instrumente pentru gestionare riscurilor, printre 
care sprijinul destinat fondurilor mutuale și un nou instrument de stabilizare a veniturilor, va 
oferi noi posibilități de combatere a volatilității puternice a piețelor agricole despre care se 
preconizează că va continua pe termen mediu.


