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Tárgy: Eberhard Grabow német állampolgár által a „Interessengemeinschaft
Botulismus und Clostridiosen geschädigter Tier- und Landbesitzer” (a 
botulizmus és a clostridiumok által károsított állat- és földtulajdonosok 
érdekszövetsége) nevében benyújtott 1194/2011. számú petíció a krónikus 
botulizmusról és Németországban a zoonózisokról szóló irányelv 
végrehajtásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet arra, hogy az elmúlt években a német 
állatállományban elterjedt a krónikus botulizmus, és ennek eredményeként nagyszámú jószág 
pusztult el. A botulizmus, amelyet a clostridium botulinum nevű anaerob baktérium okoz, 
szerepel a zoonózisok és zoonózis-kórokozók monitoringjáról szóló 2003/99/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 1. melléklet B. pontjának (A járványügyi helyzetnek 
megfelelően monitoring tárgyát képező zoonózisok és zoonózis-kórokozók jegyzéke) 2. 
bekezdésében (Baktérium okozta zoonózisok), ezért a petíció benyújtója megkérdőjelezi, 
hogy az irányelvet helyesen ültették-e át Németországban. Mivel a petíció benyújtójának a 
német élelmezésügyi, földművelésügyi és fogyasztóvédelmi minisztériumhoz és a Bundestag 
petíciós bizottságához benyújtott beadványai nem vezettek a kívánt eredményhez, ezért 
ügyében az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. február 24. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. június 27.
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A 90/424/EGK tanácsi határozat módosításáról, valamint a 92/117/EGK tanácsi határozat 
hatályon kívül helyezéséről, illetve a zoonózisok és zoonózis-kórokozók monitoringjáról 
szóló 2003. november 17-i 2003/99/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet a 
„Verordnung zur Änderung tierseuchen- und lebensmittelrechtlicher Vorschriften zur 
Überwachung von Zoonosen und Zoonoseerregern” jogszabállyal ültették át a német 
jogrendszerbe.

Ezen a téren a Bizottság ellenőrzésére vonatkozó egyetlen utalást egy, a hivatalos 
felülvizsgálatok általános ellenőrzéséről szóló 2008/2009-es jelentéssel kapcsolatosan találták 
a Németországi Szövetségi Köztársaságban, amely a szalmonella monitoringjával 
kapcsolatosan ugyan kiemel bizonyos problémákat, azonban nem állapítja meg az irányelv 
helytelen átültetését.
A 2003/99/EK irányelv monitoringkövetelményeket ír elő a zoonózisok és az élelmiszer-
készítményekben előforduló kórokozók vonatkozásában, és ugyancsak ezek közé sorolja a 
botulizmust és kórokozóit, amelyek monitoringjáról szóló jelentést a járványügyi helyzettől 
függően teszik meg. Ez azt jelenti, hogy kizárólag azok a tagállamok kötelesek jelentést 
küldeni a betegségről, amelyek a betegséget az adott országban járványtanilag fontosnak ítélik 
A járványügyi helyzet felmérése az adott tagállam hatáskörébe tartozik. A zoonózisok és 
zoonózis-kórokozók állatokban, élelmiszerben, takarmányban és emberekben való 
előfordulásával kapcsolatos adatok összegyűjtése a zoonózisokra jellemző tendenciák és azok 
forrásainak meghatározása céljából szükséges. Ezek az adatok azonban nem vonják maguk 
után szükségszerűen a zoonózis-kórokozók ellenőrzésére vonatkozó uniós szabályozás 
elfogadását.

Az akut botulizmussal ellentétben – amelyről az EFSA 2005-ben a botulizmus 
élelmiszerekben való előfordulásáról szóló tudományos szakvéleményben tett közzé adatokat 
– a krónikus botulizmust emberekben előforduló zoonózis-betegségként még nem írták le 
megfelelően. Sem a kiváltó tényezőt, sem pedig az átviteli utat nem sikerült megállapítani. A 
Német Szövetségi Kockázatbecslő Intézet (BfR) nemrég kizárta a betegség például friss hús 
vagy nyers tej általi hagyományos élelmiszer-eredetű átvitelét. A krónikus botulizmusról 
szóló alapvető tudományos ismeretek hiányában a Bizottság nem tervezheti ezen betegség 
jelentéstételi kötelezettségének uniós szintű bevezetését, mivel egy ilyen rendszert 
összehangolt, tudományosan megalapozott kritériumok alapján kell felállítani, amelyeket 
jelenleg nem lehet azonosítani. 

A 2003/99/EK irányelvnek megfelelően létrejött éves zoonózis-jelentésben mindeddig 
egyetlen tagállam sem adott tájékoztatást krónikus botulizmusról. A petíció benyújtóinak 
dokumentumai szerint azonban a krónikus botulizmust Németország jelentéstételi 
kötelezettség alá tartozó betegségnek nyilvánította, ami az adatgyűjtést és a betegség 
monitoringját egyaránt elősegítené. 
Hivatkozva a petíció által említett 005903/2011. számú írásbeli választ igénylő kérdésre adott 
válaszra, illetve az azonos tárgyú 009277/201. számú írásbeli választ igénylő kérdésre adott 
válaszra, a Bizottság újra hangsúlyozni kívánja, hogy a Clostridium botulinum baktérium nem 
fertőző, és hogy a botulizmus nem szerepel az Állat-egészségügyi Világszervezet (OIE) 
bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek jegyzékében. Ehhez hasonlóan az EU állat-
egészségügyre vonatkozó szabályozása, amely teljes mértékben figyelembe veszi a 
szubszidiaritás és az arányosság elvét, nem kötelezi a tagállamokat, hogy tájékoztassák a 
Bizottságot a betegségről. 
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Az EU a szabályozási követelmények alá eső súlyos fertőző betegségek vonatkozásában jogi 
keretet hozott létre. Az uniós állat-egészségügyi stratégiával kapcsolatban a Bizottság olyan 
eszköz fejlesztésén dolgozik, amellyel az állatbetegségek leküzdésére irányuló uniós 
tevékenységeket hatékonyabban lehet besorolni és prioritást felállítani közöttük. A Bizottság a 
program során a lehető legjobb tudományos tanácsadást akarja kihasználni, különösen az 
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) és az OIE tanácsait, illetve ugyancsak ki fogja 
kérni szakértők és az érdekelt felek véleményét. 
Összegzés

A Bizottság számára elérhető, ezen betegségre vonatkozó információk nem támasztják alá azt 
a nézetet, amely szerint az ezen betegség elleni uniós szintű küzdelem érdemben hozzájárulna 
az egyes tagállamok által megtett intézkedésekhez, amennyiben a tagállamok ezt 
szükségesnek ítélik. A Bizottság ebben a szakaszban azonban semmilyen döntést sem hozott 
egy jelentéstételi rendszert vagy további uniós szintű a C. botuloniumra vonatkozó 
információgyűjtést illetően.

A Bizottság az új állat-egészségügyi jogszabály – amelynek előterjesztését a Bizottság 2012 
végére tervezi – keretein belül fogja megvitatni az EU-s beavatkozásra javasolt betegségek 
közötti fontossági sorrend felállításához szükséges jogalapot. Miután az Európai Parlament és 
a Tanács elfogadja az állat-egészségügyre vonatkozó új szabályozást, a Bizottság 
mérlegelheti, hogy felveszi-e a botulizmust azon betegségek közé, amelyek részt vesznek a 
besorolási programban.

Bármilyen hipotetikus természetű, az EFSA-hoz benyújtott, az emberek és az állatok 
egészségét veszélyeztető krónikus botulizmus kockázataira vonatkozó, szakvélemény iránti 
kérelemhez az EFSA-nak olyan adatokat kellene használnia, amelyeket a tagállamok és a 
nemzetközi tudományos közösség még nem gyűjtött össze. Szakvélemény iránti kérelmet egy 
tagállam is benyújthat.
A Bizottság jelenleg úgy véli, hogy a botulizmus állítólagos németországi problémájának 
megoldására tett uniós szintű intézkedések nem járnak hozzáadott értékkel.


