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Betreft: Verzoekschrift 1194/2011, ingediend door Eberhard Grabow (Duitse 
nationaliteit), namens de "Interessengemeinschaft Botulismus und 
Clostridiosen geschädigter Tier- und Landbesitzer" (vereniging van door 
botulisme en clostridium getroffen veehouders en landbouwers), over 
chronisch botulisme en de implementatie in Duitsland van de 
zoönoserichtlijn

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst erop dat chronisch botulisme zich de afgelopen jaren in Duitse rundveebeslagen 
verspreid heeft, wat tot de dood van een groot aantal dieren heeft geleid. Botulisme, dat wordt 
veroorzaakt door de anaerobe bacterie clostridium botulinum, is opgenomen in bijlage 1, punt 
B (lijst van zoönoses en zoönoseverwekkers die moeten worden bewaakt naar gelang van de 
epidemiologische situatie), lid 2 (bacteriële zoönoses) bij Richtlijn 2003/99/EG van het 
Europees Parlement en de Raad inzake de bewaking van zoönoses en zoönoseverwekkers, en 
indiener vraagt zich daarom af of deze richtlijn in Duitsland juist wordt nageleefd. Omdat 
brieven van indiener aan onder meer het Duitse ministerie voor voeding, landbouw en 
consumentenbescherming en de Commissie verzoekschriften van de Duitse Bondsdag niet tot 
de gewenste resultaten hebben geleid, verzoekt indiener het Europees Parlement de zaak in 
behandeling te nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 februari 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juni 2012

Richtlijn 2003/99/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de bewaking van 
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zoönoses en zoönoseverwekkers en houdende wijziging van Beschikking 90/424/EEG van de 
Raad en intrekking van Richtlijn 92/117/EEG van de Raad is in het Duitse recht omgezet door 
middel van Verordnung zur Änderung tierseuchen- und lebensmittelrechtlicher Vorschriften 
zur Überwachung von Zoonosen und Zoonoseerregern.

De enige hier van belang zijnde verwijzing naar een Commissiecontrole op dit gebied is 
gevonden in een verslag van een algemene controle van officiële controles in de 
Bondsrepubliek Duitsland 2008/2009 dat enkele problemen belicht met de bewaking van de 
salmonellabacterie maar hierin wordt niet geconcludeerd dat de Richtlijn niet op de juiste 
wijze is omgezet.
Richtlijn 2003/99/EG bevat voorschriften voor de bewaking van zoönoses en 
zoönoseverwekkers en vermeldt ook "botulisme en de verwekkers daarvan" als bacteriële 
verwekkers waarvoor naar gelang van de epidemiologische situatie over de bewaking een 
verslag moet worden ingediend. Dit houdt in dat alleen de lidstaten die de ziekte in hun land 
epidemiologisch van belang vinden hierover verslag moeten leggen. De beoordeling van de 
epidemiologische situatie wordt aan de lidstaten overgelaten. De verzameling van gegevens 
inzake het voorkomen van zoönoses en zoönotische verwekkers bij dieren, in voeding, 
diervoeders en bij de mens is noodzakelijk om de ontwikkelingstendensen en de bronnen van 
zoönoses te bepalen. Deze gegevens leiden echter niet noodzakelijkerwijze tot EU-wetgeving 
tot bewaking van zoönotische verwekkers.
In tegenstelling tot acuut botulisme, waarover de EFSA in 2005 een wetenschappelijke advies 
inzake botulisme in voedsel heeft gepubliceerd, is er over chronisch botulisme als zoönotisch 
syndroom bij de mens nog onvoldoende bekend. Het is nog niet vastgesteld wat de 
veroorzaker hiervan is en hoe deze ziekte wordt overgedragen.  Het Duitse federale instituut 
voor risicobeoordeling sloot onlangs de traditionele overdracht uit door middel van 
levensmiddelen zoals vers vlees en rauwe melk. Bij afwezigheid van fundamentele 
wetenschappelijke kennis over chronisch botulisme kan de Commissie niet tot de instelling 
overgaan van een systeem van verplichte verslaglegging op EU-niveau over dit syndroom, 
aangezien dit op geharmoniseerde, wetenschappelijke criteria moet zijn gebaseerd die 
momenteel nog niet bekend zijn. 
Tot nu toe heeft geen enkele lidstaat informatie over chronisch botulisme opgenomen in een 
op grond van Richtlijn 2003/99/EG gepubliceerd jaarverslag over zoönoses. Volgens de door 
de indiener verstrekte documentatie heeft Duitsland chronisch botulisme wel als een ziekte 
aangeduid waarover gerapporteerd moet worden. Dit zou bijdragen aan de verzameling van 
gegevens en de bewaking van de ziektesituatie. 

Met verwijzing naar schriftelijke vraag 005903/2011, dat in het verzoekschrift wordt
aangehaald en naar schriftelijke vraag 009277/201 over hetzelfde onderwerp, wenst de 
Commissie te herhalen dat de Clostridium botulinum bacterie niet besmettelijk is en botulisme 
niet is opgenomen in de lijst van aangifteplichtige ziekten van de Wereldorganisatie voor 
diergezondheid (OIE). De EU-wetgeving inzake diergezondheid, dat de beginselen van 
subsidiariteit en proportionaliteit volledig in acht neemt, voorziet niet in een verplichting voor 
de lidstaten om van deze ziekte bij de Commissie aangifte te doen. 
De EU heeft een wettelijk kader voor de belangrijkste overdraagbare ziekten opgezet 
waarvoor wettelijke voorschriften gelden. In het kader van de nieuwe EU-strategie voor 
diergezondheid ontwikkelt de Commissie een instrument om de EU-acties ter bestrijding van 
dierziekten beter in categorieën onder te brengen en te prioriteren. Hiertoe wil de Commissie 
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gebruik maken van het beste wetenschappelijke advies dat beschikbaar is, met name van het 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), de OIE en van andere deskundigen en 
belanghebbenden. 
Conclusie

De informatie waarover de Commissie met betrekking tot deze ziekte beschikt, biedt geen 
steun aan de opvatting dat acties op EU-niveau ter bestrijding van deze ziekte meerwaarde 
opleveren naast acties die lidstaten, indien zij dat noodzakelijk achten, zelf ondernemen. De 
Commissie heeft in dit stadium echter nog geen besluit genomen over een meldingsysteem of 
over verder onderzoek op EU-niveau om informatie te vergaren over C. botulinum.
Een rechtsgrondslag voor de prioritering van ziekten bij een EU-interventie zal worden 
besproken in het kader van het Commissievoorstel voor een nieuwe wet over diergezondheid, 
dat is gepland voor eind 2012. Zodra de wetgeving over diergezondheid is aangenomen door 
het Europees Parlement en de Raad kan de Commissie besluiten botulisme aan te duiden als 
een van de ziekten die nader in categorieën worden ingedeeld.

Elk hypothetisch verzoek aan de EFSA voor een advies over de risico's voor de gezondheid 
van mens en dier vereist dat de EFSA gegevens gebruikt die nog niet beschikbaar zijn bij de 
lidstaten of de internationale wetenschappelijke gemeenschap. Een verzoek voor een advies 
kan ook door een lidstaat worden gedaan.

Thans is de Commissie niet overtuigd van de meerwaarde van acties op EU-niveau om het 
veronderstelde probleem van botulisme in Duitsland op te lossen.


