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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1194/2011 af Eberhard Grabow, tysk statsborger, for 
"Interessengemeinschaft Botulismus und Clostridiosen geschädigter Tier-
und Landbesitzer" (sammenslutningen af botulisme- og clostritiumskadede 
kvægavlere og landbrugere), om kronisk botulisme og gennemførelsen i 
Tyskland af zoonosedirektivet

1. Sammendrag

Andrageren henviser til de seneste års udbredelse af kronisk botulisme i tyske 
kvægbesætninger, hvilket har medført, at et stort antal kreaturer har mistet livet. Botulisme, 
som forårsages af den anaerobe bakterie clostridium botulinum, er opført i bilag 1, punkt B 
(liste over zoonoser og zoonotiske agenser, der skal overvåges alt efter den epidemiologiske 
situation), stk. 2 (bakteriefremkaldte zoonoser) til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/99/EF om overvågning af zoonoser og zoonotiske agenser, og andrageren stiller derfor 
spørgsmålstegn ved den korrekte håndhævelse af direktivet i Tyskland. Da andragerens 
henvendelser til bl.a. det tyske Ministerium for Ernæring, Landbrug og Forbrugerbeskyttelse 
og den tyske Forbundsdags Udvalg for Andragender ikke har ført til de ønskede resultater, 
anmoder andrageren Europa-Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. februar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. juni 2012.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/99/EF af 17. november 2003 om overvågning af 
zoonoser og zoonotiske agenser, om ændring af Rådets beslutning 90/424/EØF og om 
ophævelse af Rådets direktiv 92/117/EØF er blevet omsat i tysk ret gennem Verordnung zur 
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Änderung tierseuchen- und lebensmittelrechtlicher Vorschriften zur Überwachung von 
Zoonosen und Zoonoseerregern. 

Den eneste relevante henvisning til en kontrol fra Kommissionens side fandtes i forbindelse 
med en rapport om en general evaluering af de offentlige kontrolordninger i 
Forbundsrepublikken Tyskland i 2008/2009, som påpegede visse problemer med 
salmonellakontrollen, men den konkluderede ikke, at direktivet ikke var korrekt omsat.

Direktiv 2003/99/EF fastsætter tilsynskrav for zoonoser og levnedsmiddelpatogener og 
nævner faktisk også "botulisme og agenser heraf" som sådanne bakterielle agenser, som skal 
indgå i den indberettede overvågning afhængig af den epidemiologiske situation Det betyder, 
at kun de medlemsstater, som mener, at sygdommen er epidemiologisk relevant i deres land, 
skal indberette sygdommen. Det er op til de enkelte medlemsstater at vurdere den 
epidemiologiske situation. Indsamling af data om forekomsten af zoonoser og zoonotiske 
agenser i dyr, fødevarer og foder og hos mennesker er nødvendig for at kunne fastslå 
tendenserne i og kilderne til zoonoser. Disse data fører imidlertid ikke nødvendigvis til 
vedtagelse af EU-lovgivning om kontrol med zoonotiske agenser.
I modsætning til akut botulisme, som Den Europæiske Fødevareautoritet offentliggjorde en 
videnskabelig udtalelse (botulisme i foder) i 2005, er "kronisk botulisme" som et zoonotisk 
syndrom hos mennesker endnu ikke tilstrækkeligt beskrevet. Hverken den udløsende agens 
eller transmissionsvejen er endnu blevet fastlagt. Det tyske forbundsinstitut for 
risikovurdering udelukkede for nylig overførsel gennem klassiske veje som råt kød og frisk 
mælk. Da der ikke foreligger den grundlæggende videnskabelige viden om kronisk botulisme 
kan Kommissionen ikke overveje at indføre en ordning med obligatorisk indberetning af dette 
syndrom på EU-plan, da et sådant system skulle bygger på harmoniserede videnskabeligt 
underbyggede kriterier, som for øjeblikket ikke kan identificeres. 

Hidtil har medlemsstaterne indberettet oplysninger om kronisk botulisme i de årlige zoonose-
rapporter, der udarbejdes i overensstemmelse med direktiv 2003/99/EF. Ifølge oplysningerne 
fra andrageren har Tyskland imidlertid gjort kronisk botulisme til en sygdom, der skal 
indberettes. Det vil bidrage til indsamlingen af data og overvågning af sygdomssituationen. 

I fortsættelse af svaret på skriftlig forespørgsel 005903/201, som andrageren henviser til, og 
på skriftlig forespørgsel 009277/2011 om samme emne vil Kommissionen gerne gentage, at 
Clostridium botulinum-bakteriet ikke er smitsom og at botulisme ikke er medtaget i 
Verdensdyresundhedsorganisationens liste over indberetningspligtige sygdomme. Tilsvarende 
har medlemsstaterne der i henhold til EU's dyresundhedslovgivning, som er fuldstændig i 
overensstemmelse med nærheds- og proportionalitetsprincippet, ikke pligt til at indberette det 
til Kommissionen. 
EU har etableret en juridisk ramme for alvorlige smitsomme sygdomme, som er underlagt 
bestemte lovfæstede krav.  I forbindelse med EU's nye dyresundhedsstrategi er 
Kommissionen ved at udvikle et instrument, som skal gøre det muligt bedre at kategorisere og 
prioritere EU's indsats for at bekæmpe dyresygdomme. I forbindelse med dette arbejde har 
Kommissionens til hensigt at anvende den bedst mulige videnskabelige bistand navnlig fra 
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og Verdensdyresundhedsorganisationen og vil 
ligeledes høre eksperter og interesserede parter. 

Konklusion
De oplysninger, som Kommissionen ligger inde med om sygdommen, godtgør ikke, at en 
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bekæmpelse af sygdommen på EU-niveau vil bringe nogen merværdi i forhold til den indsats, 
som de enkelte medlemsstater gør, hvis de anser det for nødvendigt. Kommissionen har 
imidlertid ikke på nuværende tidspunkt truffet afgørelse om et indberetningssystem og 
yderligere forskning for at indsamle oplysninger om C. botulinum på EU-niveau.

Retsgrundlaget for en prioritering af de sygdomme, hvor der foreslås en indsats fra EU's side, 
vil blive drøftet i forbindelse med Kommissionens forslag om en ny dyresundhedslovgivning, 
som vil blive fremlagt i slutningen af 2012. Når Europa-Parlamentet og Rådet har vedtaget 
den nye dyresundhedslovgivning kan Kommissionen eventuelt overveje at medtage botulisme 
blandt de sygdomme, som skal gøres til genstand for kategorisering.
En eventuel anmodning om en udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet om 
risikoen for menneskers og dyrs sundhed fra kronisk botulisme vil nødvendiggøre, at 
Fødevaresikkerhedsautoriteten anvender data, som medlemsstaterne eller det internationale 
videnskabelige samfund endnu ikke har indsamlet. En anmodning kan også indsendes af en 
medlemsstat.

For øjeblikket kan Kommissionen ikke se nogen merværdi ved at gøre noget på EU-plan for 
at løse det påståede botulismeproblem i Tyskland.


