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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1194/2011 dėl lėtinio botulizmo ir direktyvos dėl zoonozių 
įgyvendinimo Vokietijoje, kurią pateikė Vokietijos pilietis Eberhard Grabow 
žemės ir botulizmo klastridija užkrėstų gyvulių savininkų asociacijos 
„Interessengemeinschaft Botulismus und Clostridiosen geschädigter Tier-
und Landbesitzer“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas rašo apie pastaraisiais metais Vokietijoje plintantį gyvulių lėtinį 
botulizmą, dėl kurio krito labai daug gyvulių. Botulizmą sukelia anaerobinė bakterija 
botulizmo klastridija, minima Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/99/EB dėl 
zoonozių ir zoonozių sukėlėjų monitoringo I priedo b dalies (zoonozių ir zoonozių sukėlėjų, 
kuriuos būtina stebėti atsižvelgiant į epidemiologinę padėtį, sąrašas) 2 punkte (bakterinės 
zoonozės). Peticijos pateikėjas abejoja, kad ši direktyva yra tinkamai įgyvendinama 
Vokietijoje. Peticijos pateikėjas savo laiškais institucijoms, įskaitant Vokietijos federalinę 
maisto, žemės ūkio ir vartotojų apsaugos ministeriją ir Vokietijos Bundestago peticijų 
komitetą, nepasiekė pageidaujamų rezultatų, todėl jis prašo Europos Parlamento išnagrinėti šį 
klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. vasario 24 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. birželio 27 d.

2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/99/EB dėl zoonozių ir 
zoonozių sukėlėjų monitoringo, iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 90/424/EEB ir 
panaikinanti Tarybos direktyvą 92/117/EEB, buvo perkelta į Vokietijos teisę potvarkiu, 



PE492.730v01-00 2/3 CM\907476LT.doc

LT

kuriuo iš dalies keičiamos su gyvūnų ligomis ir maisto produktais susijusios teisės nuostatos 
dėl zoonozių ir zoonozių sukėlėjų stebėsenos (vok. „Verordnung zur Änderung tierseuchen-
und lebensmittelrechtlicher Vorschriften zur Überwachung von Zoonosen ir 
Zoonoseerregern“).

Šioje srityje Komisijos auditui rasta tinkama medžiaga yra susijusi su 2008–2009 m. 
Vokietijos Federacinės Respublikos bendrojo audito oficialios kontrolės ataskaita, kurioje 
išryškinamos tam tikros problemos, susijusias su salmonelių monitoringu, tačiau nedaroma 
išvada, kad direktyva buvo netinkamai perkelta į nacionalinę teisę.

Direktyva 2003/99/EB numato zoonozių ir maisto patogenų stebėsenos reikalavimus, ir taip 
pat išvardina „botulizmo sukėlėjus“ kaip bakterijas, kurių monitoringas būtinas priklausomai 
nuo epidemiologinės situacijos.  Tai reiškia, kad tik tos valstybės narės, kurios mano ligos yra 
epidemiologiškai svarbios jų šalyje, turi pranešti apie ligą. Tai priklauso nuo valstybės narės 
epidemiologinės situacijos vertinimo. Duomenų apie zoonozių atvejus ir zoonozių sukėlėjus 
gyvūnuose, maiste, pašaruose ir žmonėse rinkimas yra svarbus siekiant nustatyti zoonozių 
tendencijas ir šaltinius. Vis dėlto šie duomenys nėra priežastis pagal priimtus ES teisės aktus 
pradėti tyrimą dėl zoonozių sukėlėjų kontrolės.

Priešingai nei ūmus botulizmas, dėl kurio 2005 m. EMST paskelbė mokslinę nuomonę dėl 
botulizmo maisto produktuose, lėtinis botulizmas, kaip zoonozinių sindromas žmogaus 
organizme dar nėra pakankamai aprašytas. Nebuvo nustatytas nei sukėlėjas, nei perdavimo 
kelias. Vokietijos federalinis rizikos vertinimo institutas (vok. BfR) neseniai paskelbė 
nepriimtinomis klasikines su maistu plintančių ligų perdavimo priemones, tokias kaip šviežia 
mėsa ir šviežias pienas. Neturėdama pagrindinių mokslinių žinių dėl „lėtinio botulizmo“, 
Komisija negali kurti ES lygmeniu privalomų ataskaitų sistemos dėl šio sindromo, kadangi tai 
turėtų būti pagrįsta darniais, moksliškai pagrįstais kriterijais, kurie šiuo metu negali būti 
įvardijami. 
Iki šiol nė viena valstybė narė nepateikė informacijos dėl „lėtinio botulizmo“ metinėse 
zoonozių stebėjimo ataskaitose, parengtose pagal direktyvą 2003/99/EB. Tačiau pagal 
peticijos pateikėjo pateiktus dokumentus, Vokietija lėtinį botulizmą priskyrė praneštinoms 
ligoms. Tai padėtų duomenų rinkimui ir ligos padėties stebėjimui. 
Atsižvelgdama į klausimų (005903/2011 ir 009277/201), į kuriuos atsakoma raštu, atsakymus, 
Komisija norėtų pakartoti, kad Clostridium Botulinum bakterija nėra užkrečiama ir botulizmas 
nėra įtrauktas į Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos (pranc. OIE) praneštinų ligų sąrašą. 
Panašiai, ES gyvūnų sveikatos teisės aktai, kuriais būtų visapusiškai įvertinami subsidiarumo 
ir proporcingumo principai, nenumato valstybių narių pareigos pranešti apie tai Komisijai. 

ES sukūrė teisinę bazę, taikomą pagrindinėms užkrečiamoms ligoms, kurioms taikomi 
norminiai reikalavimai. Naujosios ES gyvūnų sveikatos strategijos kontekste, siekdama geriau 
klasifikuoti ir teikti pirmenybę ES veiksmams kovojant su gyvūnų ligomis, Komisija rengia 
atitinkamas priemones. Šiuo atveju Komisija ketina pasinaudoti geriausiais mokslo 
patarimais, visų pirma iš Europos maisto saugos tarnybos (EMST) ir OIE, taip pat 
konsultuosis su ekspertais ir suinteresuotomis šalimis. 

Išvada
Remdamasi apie šią ligą prieinama informacija, Komisija nepritaria nuomonei, kad kovojant 
su šia liga veiksmai ES lygiu suteiktų pridėtinės vertės atskirų valstybių narių taikomiems 
būtiniems veiksmams. Tačiau šiame etape Komisija nėra priėmusi jokio sprendimo dėl 
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ataskaitų teikimo sistemos arba tolesnių mokslinių tyrimų, vykdytinų ES lygiu siekiant 
surinkti informaciją apie C. botulinum bakteriją.

Ligų prioritetų nustatymo teisinis pagrindas, siūlomas dėl ES veiksmų, bus aptariamas 
atsižvelgiant į Komisijos pasiūlymą dėl naujo gyvūnų sveikatos įstatymo, kurio pristatymas 
planuojamas 2012 m. pabaigoje. Kai Europos Parlamentas ir Taryba priims naujus gyvūnų 
sveikatos teisės aktus, Komisija galėtų svarstyti įtraukti botulizmą į ligų, kurioms netaikomas 
skirstymas į kategorijas, sąrašą.
Pateikus bet kokį hipotetinį prašymą EMST pateikti nuomonę dėl pavojaus žmonių ir gyvūnų 
sveikatai dėl lėtinio botulizmo, EMST turėtų naudoti valstybių narių pateikiamus arba 
tarptautinę mokslo bendruomenės duomenis. Valstybės narės taip pat gali siųsti prašymą 
pateikti nuomonę.
Šiuo metu Komisija nemano, kad ES lygmeniu vykdomais veiksmais būtų suteikiama 
pridėtinės vertės sprendžiant tariamą botulizmo problemą Vokietijoje.


