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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1194/2011, ko botulisma un klostrīdiju skarto lopokopju un 
lauksaimnieku apvienības (Interessengemeinschaft Botulismus und 
Clostridiosen geschädigter Tier- und Landbesitzer) vārdā iesniedza Vācijas 
valstspiederīgais Eberhard Grabow, par hronisku botulismu un par Zoonožu 
direktīvas ieviešanu Vācijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz pēdējos gados izplatīto hronisko botulismu Vācijas lopu 
ganāmpulkos, kas palielinājis dzīvnieku mirstību. Botulisms, ko izraisa anaerobā baktērija 
clostridium botulinum, ir minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/99/EK par 
zoonožu un zoonožu ierosinātāju uzraudzību 1. pielikuma B punkta (Zoonožu un zoonožu 
ierosinātāju, kas uzraugāmi saskaņā ar epidemioloģisko situāciju, saraksts), 2. apakšpunktā 
(Bakteriālās zoonozes), un lūgumraksta iesniedzējs tādēļ apšauba, kā šī direktīva Vācijā ir 
pareizi ieviesta. Tā kā lūgumraksta iesniedzēja vēršanās Vācijas Uztura, lauksaimniecības un 
patērētāju aizsardzības ministrijā un Vācijas Bundestāga lūgumrakstu komitejā nav sniegusi 
vēlamo rezultātu, viņš lūdz Eiropas Parlamentu iejaukties.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 24. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. jūnijā

“Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Direktīva 2003/99/EK par 
zoonožu un zoonožu ierosinātāju uzraudzību, ar kuru groza Padomes Lēmumu 90/424/EEK 
un atceļ Padomes Direktīvu 92/117/EEK ir transponēta Vācijas tiesību aktos ar Verordnung 
zur Änderung tierseuchen- und lebensmittelrechtlicher Vorschriften zur Überwachung von 
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Zoonosen und Zoonoseerregern.
Vienīgā atbilstošā atsauce uz Komisijas revīziju šajā jomā atrodama saistība ar Vispārējās 
revīzijas 2008./2009. gada ziņojumu par oficiālo kontroli Vācijas Federatīvajā Republikā, 
kura uzsvērtas konkrētas problēmas saistībā ar salmonellas uzraudzību, bet netiek izdarīts 
secinājums, ka direktīva nav pareizi transponēta.
Ar Direktīvu 2003/99/EK nosaka zoonožu un pārtikā esošo patogēnu uzraudzības noteikumus, 
kā arī uzskaita “botulismu un tā ierosinātājus” kā tādus bakteriālās zoonozes ierosinātājus, par 
kuru uzraudzību jāziņo saskaņā ar epidemioloģisko situāciju. Tas nozīmē, ka par slimību ziņo 
tikai tās dalībvalstis, kas savā valstī slimību uzskata par epidemioloģiskai atbilstošu. 
Epidemioloģiskās situācijas novērtēšana ir attiecīgās dalībvalsts kompetencē. Datu vākšana 
par zoonožu un zoonožu ierosinātāju sastopamību dzīvniekos, pārtikā, barībā un cilvēku vidū 
ir vajadzīga, lai noteiktu zoonožu tendences un avotus. Tomēr minētie dati ne vienmēr nozīmē 
ES tiesību aktu pieņemšanu ar mērķi kontrolēt zoonožu ierosinātājus.
Atšķirībā no akūta botulisma, par ko Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde 2005. gadā 
publicēja zinātnisku atzinumu par botulismu izraisošām baktērijām, “hronisks botulisms”, kad 
zoonozes konstatētas cilvēkiem, vēl nav pietiekami aprakstīts. Nav noteikts ne cēloniskais 
ierosinātājs, ne infekcijas pārnešanas ceļš. Vācijas Federālais riska novērtēšanas institūts 
(BfR) nesen noraidīja tādus pārtikas produktus kā svaigu gaļu un svaigpienu kā vadošo 
infekcijas pārnešanas ceļu.  Kamēr nav zinātniski fundamentālu atziņu par “hronisko 
botulismu”, Komisija nevar paredzēt sistēmas izveidi, kas uzliek par pienākumu ziņot par šo 
sindromu ES līmenī, jo tās pamatā vajadzētu būt saskaņotiem, uz zinātniskām atziņām 
balstītiem kritērijiem, kas pašlaik nav nosakāmi. 

Līdz šim neviena dalībvalsts gada ziņojumā par zoonozēm, kas jāiesniedz atbilstīgi Direktīvai 
2003/99/EK, nav sniegusi informāciju par “hronisko botulismu”. Taču, atsaucoties uz 
lūgumraksta iesniedzēju informāciju, Vācija  botulismu pieskata pie slimībām par kurām 
jāziņo. Tas palīdzētu apkopot datus un veikt saslimšanu uzraudzību. 

Saistībā ar rakstisko jautājumu 005903/2011, uz kuru atsaucas lūgumraksta iesniedzējs, un 
rakstisko jautājumu 009277/201 par šo pašu tematu Komisija vēlas atkārtot, ka Clostridium 
botulinum baktērijas nav lipīgas un botulisms nav iekļauts Pasaules Dzīvnieku veselības 
organizācijas (OIE) obligāti reģistrējamo slimību sarakstā. Līdzīgā veidā arī ES dzīvnieku 
veselības tiesību akti, kuros pilnībā tiek ievērots subsidiaritātes un proporcionalitātes princips, 
neparedz dalībvalstu pienākumu par to paziņot Komisijai.  

ES ir izveidojusi tiesisko regulējumu attiecībā uz nopietnākajām infekcijas slimībām, kurām 
piemēro normatīvās prasības. Saistībā ar jauno ES stratēģiju dzīvnieku veselības jomā 
Komisija veido instrumentu, lai labāk klasificētu un noteiktu prioritātes ES darbībām cīņā ar 
dzīvnieku slimībām. Veicot šo uzdevumu, Komisija cer izmantot vislabākās zinātniskās 
atziņas, jo īpaši no Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes un Pasaules Dzīvnieku veselības 
organizācijas, un tā arī apspriedīsies ar ekspertiem un ieinteresētājām pusēm. 

Secinājums
Komisijai pieejamā informācija par šo slimību neliecina, ka darbības, ko veiktu cīņā pret šo 
slimību ES līmenī, sniegtu pievienoto vērtību atsevišķu dalībvalstu veiktajiem pasākumiem, ja 
tās to uzskatītu par nepieciešamu. Tomēr pašlaik Komisija nav pieņēmusi lēmumu, kas skar 
ziņošanas kārtību vai turpmāku pētījumu veikšanu, lai iegūtu informāciju par C. botulinum ES 
līmenī.
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ES iesaistīšanās priekšlikuma juridiskais pamats prioritāro slimību grupas izveidei tiks 
apspriests Komisijas jaunā “Dzīvnieku veselības likuma” ietvaros, kuru tā ir paredzējusi 
iesniegt 2012. gada beigās. Kad Eiropas Parlaments un Padome pieņems jauno dzīvnieku 
veselības tiesību aktu, Komisija varētu apsvērt botulisma iekļaušanu to slimību vidū, kas tiks 
klasificētas.
Jebkurš hipotētisks lūgums Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei sniegt atzinumu par 
hroniskā botulisma apdraudējumu cilvēku un dzīvnieku veselībai, liktu tai izmantot datus, kas 
dalībvalstīs vai starptautiskās zinātnes aprindās vēl tikai tiktu radīti. Arī jebkura dalībvalsts 
var nosūtīt atzinuma sniegšanas pieprasījumu.
Pašlaik Komisija nesaskata pievienoto vērtību ES līmenī veiktajiem pasākumiem, lai 
atrisinātu iespējamo botulisma problēmu Vācijā”.


