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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.6.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1194/2011, внесена от Eberhard Grabow, с германско гражданство, 
от името на „Interessengemeinschaft Botulismus und Clostridiosen geschädigter 
Tier- und Landbesitzer“ (асоциация на собственици на земя и добитък, 
засегнати от ботулизъм и клостридиум), относно хроничния ботулизъм и 
прилагането в Германия на директивата за зоонозите

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се позовава на разпространението през последните години на 
хроничен ботулизъм сред добитъка в Германия, което е довело до смъртта на голям 
брой животни. Ботулизмът се причинява от анаеробната бактерия clostridium botulinum 
и се споменава в приложение I б (списък на зоонозите и заразни агенти, причиняващи 
зоонози, които да бъдат контролирани съгласно епидемиологичното състояние), 
параграф 2 (бактерийни зоонози) на Директива 2003/99/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета относно мониторинга на зоонозите и заразните агенти, причиняващи 
зоонози. Вносителят на петицията подлага на съмнение правилното прилагане на 
директивата в Германия. Тъй като писмата на вносителя на петицията до органите, 
включително до германското федерално министерство на храните, селското стопанство 
и защита на потребителите и до комисията по петициите към германския Бундестаг, не 
са дали желания резултат, вносителят на петицията изисква от Европейския парламент 
да разгледа въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 февруари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 27 юни 2012 г.
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Директива 2003/99/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 
година относно мониторинга на зоонозите и заразните агенти, причиняващи зоонози, за 
изменение на Решение 90/424/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 92/117/ЕИО на 
Съвета е транспонирана в германското законодателство посредством „Verordnung zur 
Änderung tierseuchen- und lebensmittelrechtlicher Vorschriften zur Überwachung von 
Zoonosen und Zoonoseerregern“.

Единствената препратка към одит на Комисията в тази област, която има отношение 
към въпроса, беше открита във връзка с Доклад за общ одит на официалния контрол 
във Федерална република Германия 2008/2009, който подчертава някои проблеми с 
мониторинга на Salmonella, но не стига до заключението, че тази директива не е 
правилно транспонирана.
Директива 2003/99/ЕО предвижда изисквания за мониторинг на зоонозите и 
хранителните патогени и наистина изброява също така „ботулизъм и агентите от този 
източник“ като такива бактериални агенти, за които докладване относно мониторинга 
се извършва в зависимост от епидемиологичната ситуация. Това означава, че само тези 
държави членки, които считат, че болестта е от епидемиологично значение в тяхната 
държава, трябва да докладват за болестта. Държавата членка трябва сама да прецени 
епидемиологичната ситуация. Събирането на данни за наличието на зоонози и заразни 
агенти, причиняващи зоонози при човека и при животните, както и в хранителните 
продукти и във фуражите, е необходимо, за да се определят тенденциите и източниците 
на зоонозите. Въпреки това тези данни не водят задължително до приемането на 
законодателство на ЕС за контрол на заразните агенти, причиняващи зоонози. 

Противно на острия ботулизъм, във връзка с който през 2005 г. ЕОБХ публикува 
научно становище относно ботулизма в храните, „хроничният ботулизъм“, като 
зоонотичен синдром при хората, все още не е достатъчно описан. Не са определени 
нито агентът, който го причинява, нито пътят на предаване на заразата. Германският 
Федерален институт за оценка на риска (BfR) наскоро определи класически средства от 
хранителен произход за предаване на заразата, като прясно месо и сурово мляко. При 
липсата на фундаментални научни познания относно „хроничния ботулизъм“ 
Комисията не може да предвиди създаването на система за задължително докладване 
на този синдром на равнище ЕС, тъй като тя трябва да се основава на хармонизирани, 
научно обосновани критерии, които в момента не могат да бъдат установени. 

Досега нито една държава членка не е съобщила информация относно „хроничен 
ботулизъм“ в годишния доклад относно зоонозите, изготвен в съответствие с 
Директива 2003/99/ЕО. Въпреки това, според документацията на вносителите, 
Германия е направила хроничния ботулизъм болест, която подлежи на докладване. 
Това би подпомогнало събирането на данни и мониторинга на ситуацията във връзка с 
болестта. 

В допълнение към отговора на въпрос с искане за писмен отговор 005903/2011, към 
който препраща петицията, и на въпрос с искане за писмен отговор 009277/201 по 
същата тема, Комисията желае да изтъкне отново, че бактерията Clostridium botulinum
не е заразна и ботулизмът не е включен в списъка на Световната организация за 
здравеопазване на животните (OIE) на болести, подлежащи на задължително обявяване. 
Аналогично, законодателството на ЕС в областта на здравето на животните, което 
взема изцяло под внимание принципите на субсидиарност и пропорционалност, не 
предвижда задължение за държавите членки да го съобщават на Комисията. 
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ЕС създаде правна рамка за основни трансмисивни заболявания, подлежащи на 
регулаторни изисквания. В контекста на новата стратегия на ЕС за здравето на 
животните Комисията разработва инструмент за по-добро категоризиране и 
приоритизиране на действията на ЕС за борба с болестите по животните. По време на 
тази процедура Комисията възнамерява да се възползва от възможно най-добрите 
научни становища, по-специално тези на Европейския орган за безопасност на храните 
(ЕОБХ) и OIE, и ще се консултира също така с експерти и заинтересовани страни. 
Заключение

Информацията, с която Комисията разполага за тази болест, не подкрепя мненията, че 
действията за борба срещу тази болест на равнище ЕС ще донесат добавена стойност на 
действията, които отделните държави членки могат да въведат, ако те преценят това за 
необходимо. На този етап обаче Комисията не е взела никакво решение по отношение 
на система за докладване или по-нататъшни изследвания, за да се събере информация 
за C. botulinum на равнище ЕС.

Правно основание за приоритизиране на болести, предложени за интервенция от страна 
на ЕС, ще бъде обсъдено в рамките на предложението на Комисията за нов „Закон за 
здравето на животните“, чието представяне е планирано за края на 2012 г. След като 
новото законодателство в областта на здравето на животните бъде прието от 
Европейския парламент и Съвета, Комисията би могла да разгледа включването на 
ботулизма сред тези заболявания, които ще бъдат подложени на процедурата по 
категоризация.
Едно хипотетично искане до ЕОБХ за становище относно рисковете за човешкото 
здраве и здравето на животните вследствие на хроничния ботулизъм ще изисква от 
ЕОБХ да използва данни, които предстои да бъдат генерирани от държавите членки 
или международната научна общност. Всяка държава членка може също да изпрати 
искане за становище.

В момента Комисията не може да установи добавената стойност на действия, 
предприети на равнище ЕС за решаване на предполагаемия проблем с ботулизма в 
Германия.


