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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1194/2011 του Eberhard Grabow, γερμανικής ιθαγένειας, για το 
«Interessengemeinschaft Botulismus und Clostridiosen geschädigter Tier-
und Landbesitzer» (σύνδεση μεταξύ κτηνοτρόφων και αγροτών που 
επλήγησαν από την αλλαντίαση και το βακτηρίδιο Clostridium), σχετικά με 
τη χρόνια αλλαντίαση και την εφαρμογή στη Γερμανία της οδηγίας για τις 
ζωονόσους

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων κάνει προσφυγή για την τελευταία επικράτηση της χρόνιας αλλαντίασης στις 
γερμανικές αγέλες βοοειδών που έχει οδηγήσει στην απώλεια της ζωής μεγάλου αριθμού 
ζώων. Η αλλαντίαση, η οποία προκαλείται από το αναερόβιο βακτήριο clostridium 
botulinum, παρατίθεται στο παράρτημα 1, τμήμα Β (κατάλογος για τις ζωονόσους και τους 
ζωονοσικούς παράγοντες που πρέπει να παρακολουθούνται σύμφωνα με την επιδημιολογική 
κατάσταση), παράγραφος 2 (βακτηριακές ζωονόσοι ) της οδηγίας 2003/99/ΕΚ σχετικά με την 
παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσικών παραγόντων και ο αναφέρων θέτει ως 
εκ τούτου ερώτημα σχετικά με τη σωστή εφαρμογή της οδηγίας στη Γερμανία. Δεδομένου ότι 
οι προσφυγές του αναφέροντα, μεταξύ άλλων, στο γερμανικό Υπουργείο για τη Διατροφή, 
Γεωργία και Προστασία του Καταναλωτή και την Επιτροπή της Ομοσπονδιακής Βουλής δεν 
οδήγησαν στα επιθυμητά αποτελέσματα, ο αναφέρων καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
εξετάσει το θέμα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Φεβρουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουνίου 2012.
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Η οδηγία 2003/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης

Νοεμβρίου 2003 για την παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων 
παραγόντων, που τροποποιεί την απόφαση του Συμβουλίου αριθμ.90/424/ΕΟΚ και ανακαλεί 
την οδηγία 92/117 του Συμβουλίου, έχει μεταφερθεί στο γερμανικό δίκαιο με τον «κανονισμό 
για την τροποποίηση των διατάξεων περί επιζωοτίας και τροφίμων, με σκοπό την 
παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων».

Η μόνη σχετική αναφορά σε έλεγχο της Επιτροπής στο πεδίο αυτό βρέθηκε σε σχέση με  
έκθεση της γενικής υπηρεσίας επίσημων ελέγχων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γερμανίας την περίοδο 2008/2009, που επισημαίνει μερικά προβλήματα με την 
παρακολούθηση της σαλμονέλλας, αλλά δε συμπεραίνει ότι η οδηγία αυτή δε μεταφέρθηκε 
ορθά. 
Η οδηγία 2003/99/ΕΚ διασφαλίζει τις απαιτήσεις παρακολούθησης των ζωονόσων και των 
παθογενειών διατροφής και επιπλέον κατατάσσει πράγματι την «αλλαντίαση και τους 
(παθογόνους) παράγοντές της) ως τέτοιους βακτηριακούς παράγοντες, για τους οποίους η 
έκθεση παρακολούθησης υποβάλλεται με βάση την επιδημιολογική κατάσταση. Αυτό 
σημαίνει ότι μόνο εκείνα τα κράτη μέλη, τα οποία εξετάζουν την ασθένεια από 
επιδημιολογική άποψη στη χώρα τους οφείλουν να υποβάλλουν έκθεση σχετικά με τη νόσο. 
Εναπόκειται στα κράτη μέλη να εκτιμήσουν την επιδημιολογική κατάσταση. Η συγκέντρωση 
στοιχείων σχετικά με την εμφάνιση ζωονόσων και ζωονοσογόνων παραγόντων στα ζώα, τα 
τρόφιμα, τις ζωοτροφές και τους ανθρώπους είναι απαραίτητη για να καθοριστούν οι τάσεις 
και οι πηγές των ζωονόσων. Ωστόσο αυτά τα στοιχεία δεν επιφέρουν απαραίτητα την 
υιοθέτηση νομοθεσίας της ΕΕ για τον έλεγχο των ζωονοσογόνων παραγόντων. 

Αντίθετα με την οξεία αλλαντίαση, για την οποία η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων (EFSA) έχει εκδώσει επιστημονική άποψη σχετικά με την αλλαντίαση στα 
τρόφιμα το 2005, η «χρόνια αλλαντίαση», ως ζωονοσικό σύνδρομο στους ανθρώπους δεν έχει 
ακόμα περιγραφεί επαρκώς. Ούτε ο αιτιώδης παράγοντας ούτε η οδός μετάδοσης έχουν 
καθοριστεί. Το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ίδρυμα Εκτίμησης της Επικινδυνότητας (BfR) 
απέκλεισε πρόσφατα τους κλασικούς τροφιμογενείς τρόπους μετάδοσης όπως το φρέσκο 
κρέας και το νωπό γάλα. Απουσία βασικής επιστημονικής γνώσης για τη «χρόνια 
αλλαντίαση» η Επιτροπή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την εγκαθίδρυση συστήματος 
υποχρεωτικής υποβολής αναφοράς για το σύνδρομο αυτό σε επίπεδο ΕΕ, καθώς αυτό πρέπει 
να βασίζεται σε εναρμονισμένα, επιστημονικά κριτήρια τα οποία υπό τις παρούσες συνθήκες 
δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν. 
Μέχρι τώρα κανένα κράτος μέλος δεν έχει παράσχει πληροφορίες σχετικά με τη «χρόνια 
αλλαντίαση» στην ετήσια έκθεση για τις ζωονόσους που συντάσσεται σύμφωνα με την 
οδηγία 2003/99/ΕΚ. Ωστόσο, με βάση την τεκμηρίωση του αναφέροντα, η Γερμανία έχει 
καταστήσει τη χρόνια αλλαντίαση ανακοινωτέα νόσο. Αυτό θα βοηθούσε στη συλλογή 
δεδομένων και την παρουσίαση της κατάστασης της νόσου. 

Επιπροσθέτως στην απάντηση στη γραπτή ερώτηση 005903/2011, για την οποία κάνει λόγο η 
αναφορά, και στη γραπτή ερώτηση 009277/201 με το ίδιο θέμα, η Επιτροπή επιθυμεί να 
επαναλάβει ότι το βακτήριο Clostridium botulinum δεν είναι μεταδοτικό και ότι η αλλαντίαση 
δεν περιλαμβάνεται στη λίστα των δηλωτέων νόσων  του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας των 
Ζώων (OIE). Παρομοίως η νομοθεσία της ΕΕ για την υγεία των ζώων, η οποία λαμβάνει 
πλήρως υπόψη τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, δεν προβλέπει την 
υποχρέωση των κρατών μελών να το κοινοποιούν στην Επιτροπή. 
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Η ΕΕ έχει θεσπίσει νομικό πλαίσιο για σημαντικές μεταδοτικές νόσους που υπόκεινται σε 
κανονιστικές απαιτήσεις. Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία των ζώων η 
Επιτροπή αναπτύσσει εργαλεία για την καλύτερη κατηγοριοποίηση και ιεράρχηση των 
δράσεων της ΕΕ ενάντια στις ζωικές νόσους. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού 
έτους η Επιτροπή επιδιώκει να κάνει χρήση της καλύτερης δυνατής επιστημονικής 
συμβουλής ιδίως της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΕΑΤ) και του 
Διεθνούς Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (OIE), και θα συμβουλευτεί επίσης 
εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενους φορείς. 

Συμπέρασμα
Οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην Επιτροπή σχετικά με αυτή τη νόσο δε συνηγορούν 
υπέρ της άποψης ότι οι δράσεις για την καταπολέμηση της νόσου σε επίπεδο ΕΕ θα 
προσδώσουν πρόσθετη αξία στις δράσεις που πιθανόν να θέσουν σε εφαρμογή μεμονωμένα 
κράτη μέλη, εάν το κρίνουν απαραίτητο. Ωστόσο σ’ αυτό το στάδιο η Επιτροπή δεν έχει 
λάβει οποιαδήποτε απόφαση για συστήματα αναφορών ούτε έχει κάνει επιπλέον έρευνα 
προκειμένου να συγκεντρώσει πληροφορίες για το βακτήριο C. botulinum σε επίπεδο ΕΕ.
Η νομική βάση για την ιεράρχηση των νόσων που έχουν προταθεί για παρέμβαση από 
πλευράς ΕΕ θα συζητηθεί στο πλαίσιο της πρότασης της Επιτροπής για ένα νέο «δίκαιο της 
υγείας των ζώων» το οποίο έχει προγραμματιστεί για παρουσίαση κατά τα τέλη του 2012. 
Από τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα εγκρίνουν τη νέα 
νομοθεσία για την υγεία των ζώων, η Επιτροπή θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο 
συμπερίληψης της αλλαντίασης στις νόσους εκείνες που υποβάλλονται σε άσκηση 
κατηγοριοποίησης.

Οποιοδήποτε υποθετικό αίτημα στην ΕΕΑΤ για γνωμοδότηση σχετικά με τους κινδύνους που 
εγκυμονεί για την υγεία ανθρώπων και ζώων η χρόνια αλλαντίαση, θα απαιτούσε τη 
χρησιμοποίηση από την ΕΕΑΤ στοιχείων που δεν έχουν ακόμα παραχθεί από τα κράτη μέλη 
ή τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Αίτημα γνωμοδότησης μπορεί επίσης να υποβληθεί από 
κράτος μέλος.
Προς το παρόν η Επιτροπή δεν αντιλαμβάνεται την πρόσθετη αξία δράσεων σε επίπεδο ΕΕ 
για την επίλυση του υποτιθέμενου προβλήματος αλλαντίασης στη Γερμανία.


