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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad Ispanijos žemdirbiai nukentėjo nuo Vokietijos sveikatos 
apsaugos ministrės paskleistų gandų dėl E. coli bakterijos, nes iš pradžių manyta, kad šia 
bakterija užsikrėsta nuo iš Ispanijos importuotų agurkų. Todėl peticijos pateikėjas prašo 
Peticijų komitetą ištirti, ar buvo laikomasi Europos Sąjungos teisės aktų dėl priemonių, 
taikomų skubiais su visuomenės sveikatos apsauga susijusiais atvejais, terminų, pobūdžio ir 
tinkamumo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

„Dėl šiga toksiną išskiriančių E. coli bakterijų (STEC) sukeltos infekcijos protrūkio 2011 m. 
gegužės–liepos mėn. sunkiai susirgo ir mirė daug žmonių daugiausia Vokietijoje, tačiau taip 
pat ir kitose valstybėse. Šios ligos epicentras buvo aplink Hamburgą Šiaurės Vokietijoje 
esanti teritorija. Daugiausia atvejų, apie kuriuos pranešta ne Vokietijos teritorijoje, buvo 
susiję su keliaujančiais Vokietijos piliečiais arba žmonėmis, kurie lankėsi šalyje. 
Epidemiologiniais tyrimais Vokietijoje nustatyta, kad užkrato 0104 STEC šaltinis buvo 
daigintas pupeles auginantis ūkis Bynenbiutelyje. 

Liepos 24 d. Prancūzijos valdžios institucijos pranešė apie E. coli sukeltos infekcijos protrūkį 
Bordo regione. E. coli O104:H4 atmainos bakterijų rasta trijų žmonių organizmuose. Iš tyrimų 



PE478.593v01-00 2/3 CM\887643LT.doc

LT

rezultatų buvo matyti, kad bakterijos buvo panašios į infekcijos protrūkį Vokietijoje sukėlusią 
atmainą. Taip pat buvo matyti, kad infekcija gali būti iš daigintų pupelių. Tai buvo pirmasis 
patvirtintas infekcijos protrūkis, kai žmonės užsikrėtė ne Šiaurės Vokietijoje. Siekiant ištirti 
dviejų protrūkių infekcijos šaltinius, nustatyti pirminį šaltinį ir taip atkurti vartotojų 
pasitikėjimą buvo pradėtas išsamus atsekamumo tyrimas. Iš šio tyrimo matyti, kad infekcijos 
šaltinis yra daiginimui naudojamos džiovintos sėklos ir (arba) pupelės. Liepos 6 d. atsargumo 
sumetimais Komisija priėmė sprendimą uždrausti paprastai daiginimui naudojamų sėklų ir 
pupelių importą iš Egipto, nes atsekamumo tyrimais nustatyta, kad labiausiai tikėtina 
protrūkio priežastis iš Egipto importuojamos ožragių sėklos.

Po protrūkio Vokietijoje ir Vokietijos valdžios pranešimų apie infekciją, Komisija 
nedelsdama aktyvavo visus už krizių valdymą atsakingus tinklus. Skubaus įspėjimo ir 
reagavimo sistema (EWRS) ir skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema 
(RASFF) buvo tvirtas informacijos mainų tarp kompetentingų institucijų pagrindas. 

Be to, Komisija įtraukė atitinkamas ES institucijas, siekdama, kad jos bendradarbiautų ir 
užtikrintų paramą. Siekdama užtikrinti, kad visos šalys būtų informuotos ir aptartų naujus 
įvykius Komisija beveik kasdien organizavo Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro, 
Europos maisto saugos tarnybos, Pasaulio sveikatos organizacijos ir atitinkamų nacionalinių 
ryšių palaikymo institucijų valstybėse narėse garso konferencijas.
Komisijai paprašius Europos maisto saugos tarnyba liepos 1 d. pateikė primygtinius patarimus 
keletu klausimų. Tai buvo su šviežių daržovių paviršiaus ir vidaus užkrėtimo svarba, 
galimomis rizikos mažinimo priemonėmis ir nusistovėjusio elgesio veiksmų svarba ir 
atitinkama rizika susiję klausimai. Viena svarbiausių rekomendacijų buvo užtikrinti geriausią 
įmanomą higieną visoje maisto grandinėje, įskaitant higienišką maisto gaminimą. 

Be to, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro buvo paprašyta atlikti rizikos vertinimą. 
Centras parengė HUS (hemolizinės uremijos sindromo) atvejo Europos Sąjungoje apibrėžimą 
siekdamas padėti nuosekliai nustatyti ligos atvejus Europos Sąjungoje, padėjo suformuoti 
bendrą požiūrį į klausimynus pacientams ir sukurti užsikrėtusių pacientų geriausios gydymo 
praktikos platformą. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras taip pat įvertino STEC 
riziką, susijusią su besimptomiu inkubaciniu laikotarpiu kraują duodančiais užsikrėtusiais 
pacientais. Šie veiksmai padėjo valstybėms narėms laikytis vienodo požiūrio į protrūkio 
atvejų tyrimą. Protrūkio tyrimai buvo skirti galimiems infekcijos šaltiniams nustatyti, siekiant 
sustabdyti infekcijos plitimą. Todėl ES teisės aktais maisto srityje nustatyta išsami 
atsekamumo sistema suteikė galimybę taikyti tikslinius ir tikslius išėmimus iš apyvartos.

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras ir Europos maisto saugos tarnyba parengė 
visuomenei skirtas rekomendacijas dėl prevencinių priemonių. Galiausiai atitinkama ES 
etaloninė laboratorija maisto saugos srityje Romoje sukūrė metodą, pagal kurį konkrečiai 
užkrato atmainai maiste nustatyti reikalingas laikas sutrumpinamas nuo maždaug 6 dienų iki 
48 valandų. 

Dėl Rusijos nustatyto draudimo įvežti tam tikrus produktus Komisijos tarnybos labai stengėsi 
įgyvendinti liepos 10 d., penktadienį, Komisijos pirmininko J. M. Barroso ir Rusijos 
prezidento D. Medvedevo Rusijos ir ES aukščiausiojo lygio susitikime Nižnij Novgorode 
pasiektą politinį susitarimą. Liepos 22 d. Komisija susitarė dėl susitarimo įgyvendinimo 
protokolo ir jis nedelsiant pradėtas įgyvendinti. Pirmosios atnaujinto eksporto partijos 
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pradėtos vežti liepos 28 d., o rugpjūčio 9 d. draudimas galutinai panaikintas. Komisijai 
pateikus Ispanijos valdžios institucijų perduotą informaciją palyginti greitai vėl pradėtas 
daržovių iš Ispanijos eksportas. 

Po E. coli protrūkio siekdama padėti nukentėjusiems gamintojams liepos 17 d. Komisija 
priėmė įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 585/2011, kuriuo nustatomos išskirtinės laikinosios 
paramos vaisių ir daržovių sektoriui priemonės. Šios išskirtinės laikinosios priemonės apima 
labiausiai krizės tiesiogiai paveiktus produktus, t. y., šviežių produktų rinkai skirtus agurkus, 
pomidorus, salotas ir tam tikras trūkažoles, cukinijas ir saldžiąsias paprikas. ES šiam 
visapusiam paketui skyrė 227 mln. EUR biudžetą.

Be šių veiksmų Komisija suteikė šviežių vaisių ir daržovių sektoriaus šakinėms ir 
tarpšakinėms profesinėms organizacijoms galimybę gauti naudos, pasinaudojus pagal 
Reglamentą Nr. 501/2008 papildomai nustatyta data pateikti informavimo ir skatinimo 
programas 2011 m. 

Be to, liepos 19 d. Europos Komisija visų ES valstybių narių žiniasklaidoje pradėjo 
kampaniją, kuria siekiama atkurti vartotojų pasitikėjimą vaisių ir daržovių kokybe. Kampaniją 
sudarė reklama spaudoje, taip pat ES ir kaimyninių valstybių televizijos kanalams nemokamai 
platinami garso ir vaizdo naujienų paketai. 

Pagal naująją BŽŪP reformą po 2013 m. rizikos valdymo priemonių rinkinys, įskaitant 
paramą savitarpio fondams ir naująją pajamų stabilizavimo priemonę, užtikrins naujas 
galimybes didelio žemės ūkio rinkų nestabilumo, kuris manoma dar tęsis vidutinės trukmės 
laikotarpiu, klausimams spręsti.“


