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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0620/2011, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Isaac 
Ibáñez García, par E. coli baktēriju

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Vācijas veselības ministra izplatīto baumu dēļ par 
E. coli baktērijas izcelsmi ir nodarīts kaitējums Spānijas lauksaimniekiem, kas audzē 
dārzkopības produktus; ministrs sākumā uzskatīja, ka šī baktērija atrasta gurķos, kas ievesti 
no Spānijas. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz Lūgumrakstu komiteju pārbaudīt, vai tika ievēroti 
Eiropas tiesību akti attiecībā uz ārkārtas situācijās, kurās apdraudēta sabiedrības veselība, 
piemērojamo mehānismu laiku, veidu un atbilstību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 29. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 16. decembrī

Šigas toksīnu izdalošās E. coli (STEC) baktērijas izplatības uzliesmojums laikā no 2011. gada 
maija līdz jūlijam noveda pie vairākiem smagiem cilvēku veselības traucējumu un nāves 
gadījumiem galvenokārt Vācijā un arī citās valstīs. Slimības izplatīšanās epicentrs atradās 
Hamburgas pilsētas apkaimē Vācijas ziemeļos. Lielākā daļa ārpus Vācijas konstatēto 
gadījumu bija saistīti ar Vācijas valstspiederīgajiem, kas devušies ceļojumā, vai arī ar 
personām, kas apmeklējušas šo valsti. Epidemioloģiskās izmeklēšanas rezultātā Vācijā tika 
konstatēts, ka 0104 STEC piesārņojuma avots ir pupu asnu ražošanas saimniecība, kas atrodas 
Bienenbuettel.

24. jūnijā Francijas varas iestādes informēja par E. coli baktērijas izplatīšanos Bordo reģionā. 
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E. coli baktērijas celms O104:H4 tika iegūts no trim saslimušām personām. Rezultāti 
liecināja, ka tas ir tāds pats kā Vācijā izplatījušās baktērijas celms. Izmeklēšanā tika iegūtas 
norādes par iespējamo izcelsmi no pupu asniem. Šis bija pirmais apstiprinātais baktērijas 
izplatīšanās gadījums, kad bija inficējušies arī cilvēki ārpus Vācijas ziemeļu daļas. Tika 
uzsākta visaptveroša izcelsmes izsekošana, lai konstatētu baktērijas avotu divos izplatīšanās 
gadījumos un tādējādi arī sākotnējo avotu ar mērķi atjaunot patērētāju uzticību. Pasākumā tika 
iegūti dati par infekcijas avotu, kas ir sausās sēklas/pupas, kuras izmanto diedzēšanai. 6. jūlijā 
Komisija piesardzības nolūkos pieņēma lēmumu aizliegt diedzēšanai plaši izmantoto sēklu un 
pupu importu no Ēģiptes, jo no Ēģiptes ievestās grieķu trinogellas sēklas pēc izcelsmes 
izsekošanas pasākuma noslēguma tika minētas kā visiespējamākais baktērijas izplatīšanās 
avots.

Pēc baktērijas izplatīšanās Vācijā un pēc Vācijas varas iestāžu paziņojuma par tās izplatīšanos 
Komisija nekavējoties aktivizēja visus tīklus, kas atbild par krīžu vadību. Agrīnās 
brīdināšanas un reaģēšanas sistēma (EWRS) un Ātrās brīdināšanas sistēma pārtikas un barības 
jomā (RASFF) nodrošināja stabilu sistēmu informācijas apmaiņai starp kompetentajām 
iestādēm.

Turklāt Komisija sadarbībā un atbalsta sniegšanā iesaistīja arī attiecīgās ES organizācijas. Lai 
visas puses būtu labi informētas un varētu apspriest jaunākos notikumus, Komisija gandrīz ik 
dienu organizēja audiokonferences ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru 
(ECDC), Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (EFSA), Pasaules Veselības organizāciju 
(PVO) un attiecīgajiem kontaktpunktiem dalībvalstīs.
Pēc Komisijas pieprasījuma EFSA 1. jūnijā sniedza steidzamas konsultācijas vairākos 
jautājumos, tostarp par svaigu dārzeņu ārējā un iekšējā piesārņojuma lomu, iespējamiem riska 
mazināšanas pasākumiem un par parasto darbā izmantoto procedūru nozīmību un relatīvo 
risku. Kopumā viens no galvenajiem ieteikumiem vēl aizvien ir vislabākā iespējamā higiēnas 
līmeņa nodrošināšana visā pārtikas ķēdes garumā, tostarp arī higiēnas ievērošana pārtikas 
gatavošanas laikā.

ECDC tika arī lūgts veikt riska novērtējumu, un tas ir izstrādājis HUS (hemolītiski urēmiskā 
sindroma) ES gadījuma definīciju, lai palīdzētu saskaņotā veidā konstatēt tā gadījumus ES, kā 
arī ir palīdzējis izstrādāt vienotu pieeju pacientu aptaujas anketām un izveidojis paraugprakses 
platformu par inficēto pacientu ārstēšanas iespējām. ECDC novērtēja arī STEC risku 
situācijās, kad inficētie pacienti kā donori nodod asinis asimptomātiskā inkubācijas perioda 
laikā. Šie pasākumi dalībvalstīm palīdzēja izmantot vienotu pieeju baktērijas izplatības 
izmeklēšanai. Baktērijas izplatības izmeklēšanas galvenais uzdevums bija konstatēt 
iespējamos infekcijas avotus, lai novērstu infekcijas izplatīšanos. Šajā nolūkā ES pārtikas 
aprites tiesību aktos paredzētā visaptverošā izcelsmes izsekošanas sistēma palīdzēja 
mērķtiecīgi un rūpīgi izņemt no apgrozības attiecīgās preces.

ECDC sadarbībā ar EFSA ir izstrādājis ieteikumus attiecībā uz sabiedrībai paredzētiem 
profilakses pasākumiem. Visbeidzot, pārtikas nekaitīguma ES references laboratorija Romā 
izstrādāja metodi, kas specifiska celma atrašanai pārtikā nepieciešamo laiku samazina no 
apmēram sešām dienām līdz 48 stundām.

Attiecībā uz Krievijas aizliegumu ievest noteiktus produktus jānorāda, ka Komisijas dienesti 
ir daudz strādājuši, lai īstenotu politisko vienošanos, kas piektdien, 10. jūnijā Krievijas un ES 
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augstākā līmeņa sanāksmē Ņižņijnovgorodā tika panākta starp priekšsēdētāju J. M. Barroso
un Krievijas prezidentu Dmitriju Medvedjevu. Īstenošanas nolīguma protokols tika parakstīts 
22. jūnijā, un Komisija nekavējoties sāka to īstenot. Eksports varēja atsākties 28. jūnijā un 
aizliegums tika atcelts 9. augustā. Spānijas dārzeņu eksports atsākās samērā neilgi pēc tam, 
kad Komisija iesniedza Spānijas valsts iestāšu sniegto informāciju.

Pēc E. coli baktērijas izplatīšanās Komisija 17. jūnijā pieņēma Komisijas Īstenošanas regulu 
(ES) Nr. 585/2011, ar ko nosaka pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumus augļu un dārzeņu 
nozarē, lai tādējādi palīdzētu ražotājiem, kurus skārusi izveidojusies situācija. Šie ārkārtas 
pasākumi attiecās uz to produktu ražotājiem, kurus krīze skāra vistiešāk, t. i., svaigu dārzeņu 
tirgum paredzēto gurķu, tomātu, salātu, atsevišķu endīviju grupas produktu, cukini un saldās 
paprikas ražotājiem. Šim visaptverošajam pasākumam pieejamais ES budžeta līdzekļu apjoms 
bija EUR 227 miljoni.

Līdztekus minētajiem pasākumiem Komisija svaigu augļu un dārzeņu nozarē strādājošajām 
tirdzniecības un starptautiskās tirdzniecības profesionāļu organizācijām ir piedāvājusi iespēju 
2011. gadā izmantot papildu datumu dokumentu iesniegšanai saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 501/2008, lai ierosinātu informācijas un tirdzniecības veicināšanas programmas.

Bez tam 19. jūlijā Eiropas Komisija uzsāka arī kampaņu visu ES dalībvalstu plašsaziņas 
līdzekļos, lai atgūtu patērētāju uzticību augļiem un dārzeņiem. Kampaņā tika izmantotas 
reklāmas drukātajos plašsaziņas līdzekļos, kā arī audiovizuāla ziņu pakete, kas bez maksas 
tika izplatīta TV kanāliem visā ES un tās kaimiņvalstīs.

Īstenojot KLP reformu laikposmam pēc 2013. gada, risku pārvaldības instruments, kas ietver 
atbalstu kopfondiem, un jauns ienākumu stabilizēšanas instruments sniegs iespēju novērst 
lielās svārstības lauksaimniecības tirgos, kuras saskaņā ar prognozēm vidējā termiņā 
turpināsies.


