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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1194/2011 adresată de Eberhard Grabow, de cetățenie germană, în 
numele „Interessengemeinschaft Botulismus und Clostridiosen geschädigter 
Tier- und Landbesitzer” (o asociație de proprietari de terenuri și de animale 
afectate de botulism și clostridium), privind botulismul cronic și punerea în 
aplicare în Germania a Directivei privind zoonozele

1. Rezumatul petiției

Petiționarul menționează răspândirea, în ultimii ani, a botulismului cronic la animalele din 
Germania, care a dus la moartea unui număr mare de animale. Botulismul este cauzat de
bacteria anaerobă „clostridium botulinum” și este menționat în anexa I punctul b (lista 
zoonozelor și a agenților zoonotici care trebuie monitorizați în funcție de situația 
epidemiologică) subpunctul 2 (zoonoze bacteriene) din Directiva 2003/99/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind monitorizarea zoonozelor și a agenților zoonotici. 
Petiționarul are dubii cu privire la aplicarea corectă a directivei în Germania. Întrucât 
scrisorile petiționarului către organisme precum Ministerul federal pentru alimentație, 
agricultură și protecția consumatorului din Germania și Comisia pentru petiții din cadrul 
Bundestag nu au produs rezultatele dorite, petiționarul solicită Parlamentului European să 
analizeze problema.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 februarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 iunie 2012

Directiva 2003/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 
privind monitorizarea zoonozelor și a agenților zoonotici, de modificare a Deciziei 
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90/424/CEE a Consiliului și de abrogare a Directivei 92/117/CEE a fost transpusă în legislația 
germană prin regulamentul „Verordnung zur Änderung tierseuchen- und 
lebensmittelrechtlicher Vorschriften zur Überwachung von Zoonosen und Zoonoseerregern”.
Singura menționare relevantă referitoare la un audit al Comisiei în acest domeniu a fost 
raportul unui audit general privind controalele oficiale în Republica Federală Germania din 
2008/2009, care subliniază anumite probleme legate de monitorizarea salmonelei dar nu 
concluzionează că Directiva ar fi transpusă incorect.
Directiva 2003/99/CE prevede cerințe de monitorizare a zoonozelor și a agenților patogeni din 
alimente și include, de asemenea, botulismul și agenții săi derivați ca fiind agenți bacterieni, 
pentru care rapoartele de monitorizare se fac în funcție de situația epidemiologică. Prin 
urmare, doar statele membre care consideră această boală ca fiind epidemiologică în țara lor 
sunt obligate să reporteze această boală.  Fiecare stat membru este responsabil de evaluarea 
situației epidemiologice. Culegerea datelor privind apariția zoonozelor și a agenților zoonotici 
la om și la animale, precum și în produsele alimentare și în hrana animalelor, este necesară 
pentru determinarea tendințelor și a cauzelor zoonozelor. Cu toate acestea, asemenea date nu 
duc în mod necesar la adoptarea legislației UE în vederea controlării agenților zoonotici.

Spre deosebire de botulismul acut, despre care EFSA a publicat un aviz științific privind 
botulismul din produsele alimentare în 2005, „botulismul cronic”, ca sindrom zoonotic la om 
nu a fost descris suficient. Nu a fost determinat nici agentul care îl cauzează nici modul de 
transmitere. Institutul german federal privind evaluarea riscurilor a exclus recent transmiterea 
clasică prin alimente precum carnea proaspătă și laptele crud. În lipsa unor cunoștințe 
științifice fundamentale despre „botulismul cronic”, Comisia nu este în măsură să stabilească 
un sistem de raportare obligatorie a acestui sindrom la nivel european, deoarece aceasta ar 
trebui să se bazeze pe criterii armonizate și științifice, care în prezent nu există. 

Până în acest moment, niciun stat membru nu a precizat vreo informație despre „botulismul 
cronic” în cadrul raportului anual privind zoonozele, elaborat în conformitate cu Directiva 
2003/99/CE. Cu toate acestea, conform documentației furnizate de petiționar, Germania 
consideră botulismul cronic ca fiind o boală ce trebuie raportată. Ar ajuta astfel la colectarea 
datelor și la monitorizarea bolii. 
În plus față de răspunsul la întrebarea cu solicitare de răspuns scris nr. 005903/2011, la care se 
referă petiționarul, și la întrebarea cu solicitare de răspuns scris nr. 009277/201 privind același 
subiect, Comisia dorește să reamintească că bacteria clostridium botulinum nu este 
contagioasă și că botulismul nu este inclus pe lista bolilor notificabile a Organizației Mondiale 
pentru Sănătatea Animalelor (OIE). În mod similar, legislația UE privind sănătatea 
animalelor, care ține seama pe deplin de principiile subsidiarității și proporționalității, nu 
prevede obligația ca statele membre să înștiințeze Comisia despre această boală. 

UE a stabilit un cadru juridic pentru bolile transmisibile importante care sunt supuse unor 
cerințe de reglementare. În cadrul noii strategii UE în materie de sănătate animală, Comisia 
dezvoltă un instrument pentru o mai bună clasificare și pentru stabilirea priorităților în ceea ce 
privește acțiunile UE de combatere a bolilor animalelor. În acest timp, Comisia dorește să 
utilizeze cele mai bune avize științifice posibile, provenite în special din partea Autorității 
Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) și a Organizației Mondiale pentru Sănătatea 
Animalelor (OIE) și se va consulta și cu experți și cu alte părți interesate. 
Concluzie
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Informațiile aduse Comisiei referitoare la această boală nu sunt suficiente pentru a susține că 
acțiunile de combatere a acestei boli la nivel european ar aduce o valoare adăugată în raport 
cu acțiunile întreprinse de statele membre în mod individual, atunci când consideră ele 
necesar. Cu toate acestea, în stadiul actual, Comisia nu a luat o decizie privind un sistem de 
raportare sau întreprinderea unor activități suplimentare de cercetare pentru a colecta 
informații privind clostridium botulinum la nivel european.

În cadrul propunerii Comisiei pentru o nouă legislație privind sănătatea animală, care urmează 
a fi prezentată la sfârșitul anului 2012, se va discuta despre un temei juridic privind stabilirea 
priorităților în ceea ce privește bolile în cazul cărora se propune intervenția UE. Odată ce o 
nouă legislație privind sănătatea animalelor va fi adoptată de către Parlamentul European și 
Consiliu, Comisia ar putea lua în considerare includerea botulismului în lista bolilor care vor 
fi supuse exercițiului de clasificare.

Orice solicitare ipotetică către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) 
privind un aviz referitor la riscurile botulismului cronic pentru sănătatea omului și a 
animalelor ar necesita ca EFSA să utilizeze informații care nu au fost încă furnizate de statele 
membre sau de comunitatea științifică internațională. Statele membre pot solicita și ele un 
aviz.
În momentul de față, Comisia nu consideră că o acțiune la nivel european ar aduce o valoare 
adăugată în procesul de soluționare a presupusei probleme a botulismului în Germania.


