
CM\907476PL.doc PE492.730v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

27.6.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1194/2011, którą złożył Eberhard Grabow (Niemcy) w imieniu 
„Interessengemeinschaft Botulismus und Clostridiosen geschädigter Tier-
und Landbesitzer” (stowarzyszenia właścicieli gruntów i zwierząt 
gospodarskich zakażonych bakterią jadu kiełbasianego lub clostridium), w 
sprawie przewlekłego zatrucia jadem kiełbasianym i wdrażania w Niemczech 
dyrektywy w sprawie chorób odzwierzęcych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wskazuje na rozprzestrzenienie się przewlekłego zatrucia jadem 
kiełbasianym wśród niemieckich zwierząt gospodarskich, do którego doszło w ciągu ostatnich 
kilku lat i wskutek którego duża część zwierząt padła. Bakteria beztlenowa Clostridium 
botulinum wywołuje zatrucie jadem kiełbasianym, wspomniane w części b załącznika I 
(wykaz chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, które mają być 
objęte monitorowaniem w zależności od sytuacji epidemiologicznej) ust. 2 (odzwierzęce 
choroby bakteryjne) dyrektywy 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych. 
Składający petycję podaje w wątpliwość kwestię poprawnego wdrożenia dyrektywy 
w Niemczech. Z uwagi na to, że pisma składającego petycję do organów takich jak 
niemieckie Federalne Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów oraz 
komisja petycji niemieckiego Bundestagu nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, 
składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zajęcie się tą sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 lutego 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).
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3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 czerwca 2012 r.

Dyrektywa 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. 
w sprawie monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników 
chorobotwórczych, zmieniająca decyzję Rady 90/424/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 
92/117/EWG, została transponowana do prawa niemieckiego przez rozporządzenie 
zmieniające przepisy w zakresie zdrowia zwierząt i prawa żywnościowego dotyczące 
monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych.
Jedyna istotna wzmianka na temat audytu Komisji w tej dziedzinie dotyczyła Sprawozdania 
z ogólnego audytu oficjalnych działań kontrolnych w Republice Federalnej Niemiec 
2008/2009, w którym zwrócono uwagę na pewne problemy dotyczące monitoringu bakterii 
Salmonella, nie stwierdzono jednak, że dyrektywa nie została prawidłowo transponowana.
Dyrektywa 2003/99/WE określa wymagania w zakresie monitorowania chorób 
odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych i w rzeczy samej wymienia 
również „zatrucie jadem kiełbasianym i jego czynniki chorobotwórcze” jako czynniki 
bakteryjne, w zakresie których składa się sprawozdania dotyczące monitoringu w zależności 
od sytuacji epidemiologicznej. Oznacza to, że do składania sprawozdań dotyczących danej 
choroby są zobowiązane wyłącznie te państwa członkowskie, które uważają tę chorobę za 
istotną pod względem epidemiologicznym. Ocena sytuacji epidemiologicznej leży w gestii 
państw członkowskich. Zbieranie danych dotyczących występowania chorób odzwierzęcych 
i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych u zwierząt, ludzi oraz w żywności i paszach 
jest konieczne do ustalenia tendencji i źródeł chorób odzwierzęcych. Dane te nie muszą 
jednak prowadzić do przyjęcia przepisów UE w zakresie kontroli odzwierzęcych czynników 
chorobotwórczych.
W przeciwieństwie do ostrego zatrucia jadem kiełbasianym, na temat którego Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności w 2005 r. wydał opinię naukową dotyczącą zatrucia 
jadem kiełbasianym w środkach spożywczych, „przewlekłe zatrucie jadem kiełbasianym”, 
jako odzwierzęca choroba występująca u ludzi, nie zostało jeszcze wystarczająco opisane. Nie 
określono czynnika powodującego chorobę ani drogi transmisji. Niemiecki Federalny Instytut 
ds. Oceny Ryzyka (BfR) ostatnio wykluczył możliwość tradycyjnej transmisji tej choroby 
przez żywność taką jak świeże mięso i surowe mleko. Ze względu na brak podstawowej 
wiedzy naukowej na temat „przewlekłego zatrucia jadem kiełbasianym” Komisja nie może 
planować stworzenia systemu obowiązkowego zgłaszania tej choroby na szczeblu UE, 
ponieważ system taki powinien się opierać na zharmonizowanych, naukowo ustalonych 
kryteriach, których obecnie nie można określić. 

Dotychczas żadne z państw członkowskich nie zgłosiło informacji na temat „przewlekłego 
zatrucia jadem kiełbasianym” w rocznym sprawozdaniu na temat chorób odzwierzęcych 
sporządzonym zgodnie z dyrektywą 2003/99/WE. Jednak według dokumentacji 
przedstawionej przez składającego petycję Niemcy uznały przewlekłe zatrucie jadem 
kiełbasianym za chorobę objętą obowiązkiem zgłaszania. Pomogłoby to w gromadzeniu 
danych i monitorowaniu sytuacji chorobowej. 

W następstwie odpowiedzi na pytanie pisemne 005903/2011, do której odnosi się składający 
petycję, oraz odpowiedzi na pytanie pisemne 009277/2011 dotyczące tego samego tematu, 
Komisja jeszcze raz podkreśla, że bakteria Clostridium botulinum nie jest zakaźna, a zatrucie 
jadem kiełbasianym nie figuruje na liście chorób podlegających obowiązkowi zgłoszenia 
opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE). Również przepisy UE 
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w zakresie zdrowia zwierząt, które w pełni uwzględniają zasadę pomocniczości 
i proporcjonalności, nie nakładają na państwa członkowskie obowiązku informowania 
Komisji o tej chorobie. 
UE określiła ramy prawne w zakresie najważniejszych chorób zakaźnych podlegających 
wymogom regulacyjnym. W kontekście nowej strategii Unii Europejskiej w zakresie zdrowia 
zwierząt Komisja opracowuje narzędzie do lepszego określania kategorii i priorytetów działań 
UE w zakresie walki z chorobami zwierząt. W ramach tych działań Komisja zamierza 
skorzystać z najwyższej jakości doradztwa naukowego, w szczególności doradztwa 
udzielanego przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Światową 
Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE); zasięgnie również opinii ekspertów i zainteresowanych 
stron. 
Podsumowanie

Dostępne Komisji informacje na temat tej choroby nie potwierdzają opinii, że działania 
w zakresie walki z tą chorobą na szczeblu UE mogłyby wnieść wartość dodaną do działań, 
które mogą być podejmowane przez poszczególne państwa członkowskie, jeśli państwa te 
uznają je za konieczne. Na tym etapie Komisja nie podjęła jednak żadnej decyzji w sprawie 
systemu zgłaszania lub dalszych badań w celu zebrania informacji na temat bakterii 
C. botulinum na szczeblu UE.

Podstawa prawna służąca do ustalania priorytetów w zakresie chorób, co do których 
wnioskuje się o interwencję UE, będzie omawiana w kontekście wniosku Komisji 
dotyczącego nowego prawa weterynaryjnego, który ma zostać przedstawiony pod koniec 
2012 r. Po przyjęciu nowego prawa weterynaryjnego przez Parlament Europejski i Radę 
Komisja może rozważyć dodanie zatrucia jadem kiełbasianym do listy chorób, które zostaną 
sklasyfikowane według kategorii.

W przypadku ewentualnego zwrócenia się do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności o opinię na temat zagrożeń, jakie niesie zatrucie jadem kiełbasianym dla zdrowia
ludzi i zwierząt, urząd ten potrzebowałby danych, które zostaną wygenerowane przez państwa 
członkowskie lub międzynarodowe środowisko naukowe dopiero w przyszłości. Prośbę 
o wydanie opinii mogą również wysłać państwa członkowskie.
W chwili obecnej Komisja nie widzi wartości dodanej w działaniach podjętych na szczeblu 
UE w celu rozwiązania rzekomego problemu zatrucia jadem kiełbasianym w Niemczech.


