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Брисел -- Европска комисија сазваће ванредни састанак министара поводом јаја
загађених инсектицидном, у настојању да оконча "оптуживања и омаловажавања" због
скандала.

  

  

То је изјавио комесар ЕК задужен за здравство Витенис Андриукајитис.

  

Андриукајитис је за агенцију АФП рекао да жели да Холандија, Белгија и Немачка
престану са разменом међусобних оптужби о томе ко је одговоран за изазивање панике
због фипронила откривеног у јајима, хемикалије која може да буде штетна за људе.
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"Оптуживања и прозивке неће нас довести нигде и желим да то престане", рекао је
литвански комесар у одговору прослеђеном имејлом на питања француске агенције.

  

"Али, да идемо редом. Наш заједнички задатак и приоритет је сада стављање ситуације
под контролу, прикупљање информација, фокусирање на анализу и извлачење поуке
коју треба научити како бисмо побољшали наш систем и спречили криминалне
активности", рекао је Андриукајитис.

  

Он је додао да је управо о томе разговарао с немачким, белгијским и холандским
министарима ове недеље.

  

"Предложио сам одржавање састанка на високом нивоу надлежних министара и
представника агенција за безбедност хране свих држава чланица укључених у овај
проблем чим буду на располагању све чињенице", рекао је Андриукајитис.
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  Контаминирана јаја су пронађена у најмање 11 земаља ЕУ откако је 1. августа у јавностпроцурила та афера, а милиони јаја и производа на бази јаја повучени су минулих данаса полица супермаркета широм Европе.  Данска је најновија од бројних земаља пријавила да је погођена овом афером, наводећида је тамо продато 20 тона загађених јаја увезених од белгијских добављача, прен осифранцуска агенција.  Затрована јаја и у источној Европи, Хрватска реагује  Словачке и румунске власти су пронашле јаја загађена инсектицидом која су прекоНемачке увезена из Холандије. И с хрватског тржишта се повлаче јаја из Холандије  Скандал са затрованим јајима се у четвртак проширио и на Румунију и Данску, преносиАФП.  Словачки ветеринарски инспектори су пронашли 21 паковање јаја загађенихфипронилом у једном складишту у месту Врбове на западу земље, рекла је портпаролкаминистарства пољопривреде.  Нешто раније је саопштено да је у Румунији откривена тона јаја чија су жуманца загађенаинсектицидом фипронил, што је први случај у источној Европи од избијања скандала.  Јаја су пронађена у складишту на западу Румуније, а увезена су из Немачке, пренео јеАФП.  И у Пољској су откривена јаја затрована инсектицидом фипронилом, као у суседнојСловачкој, увезена из Немачке скувана и ољуштена, спремна за испоруку у ресторане утри војводства северне и централне Пољске, саопштила је данас Главна санитарнаинспекција."Јаја су блокирана и неће бити коришћена за даљу прераду. Та јаја нисудопрла до потрошача и биће уништена или цела испорука од 40.000 комада бићевраћена произвођачу у Немачку", казао је пољској агенцији ПАП портпарол пољскесанитарне инспекције Јан Бондар.  С хрватског тржишта из предострожности се повлаче јаја холандског произвођачаЕкоплаза које је на тржиште ставила Биовега д.о.о., саопшитло је у четвртак хрватскоМинистарство пољопривреде.  На темељу примљеног обавештења дистрибутера из Холандије о сумњи у могућеприсуство фипронила у јајима, Биовега д.о.о. из Загреба из предострожности јеопозвала производ, преноси Хина.  Фипронил је инсектицид широког спектра и није дозвољена његова употреба наживотињама чији се производи користе за исхрану људи.  Холандска полиција ухапсила је у четвртак двојицу осумњичених директора домаћекомпаније Чикенфренд, у оквиру истраге о нелегалном коришћењу потенцијално штетногинсектицида у живинарској индустрији, саопштило је холандско тужилаштво.  Та холандска компанија је у епицентру скандала са јајима загађеним инсектицидомфипронил, преноси агенција Ројтерс, додајући да званичници из Чикенфреда нису билидоступни за коментар.  Милиони кокошјих јаја је ових дана повучено са полица европских супермаркета збогстраха да су контаминирана инсектицидом фипронил, а у Холандији ће због тога мождабити уништено стотине хиљада кокошака.  Чеси тестирају на отрове јаја и производа од јаја из Холандије и Белгије  Чешка Ветеринарска управа наредила је свим чешким увозницима јаја и производа одјаја из Холандије и Белгије обавезне тестове у лабораторијама и да само ако се установида нису затрована инсектицидом фипронил смеју у радње.  "Иако код нас нема на тржишту јаја из Белгије и Холандије, одлучили смо да повећамобезбедност хране и применили смо ту ванредну венетеринарску меру", казао је Чешкојтелевизији директор управе Збињек Семерад.  На тај корак чешке власти су се одлучиле пошто су у среду откривена контаминирана јајау Словачкој, и то преко неколико земаља увезена из Аустрије, скувана и већ ољуштена,спремна у магацину за испоруку у мензе и ресторане.  
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  Затрована јаја су извезена из Холандије у Немачку, ту скувана, а затим извезена уАустрију где је извозник испоручио Словачкој 24 паковања за ресторане, што је посебношокирало Словаке, јер и када би сами пазили шта купују, могли би да се отрују уресторанима.  "Поново позивам све словачке потрошаче да се распитују за порекло сировина, не само упродавницама већ и у ресторанима. Словачке намирнице су под строгом контролом нашеВетеринарске управе од њиве до регала у продавници", казала је словачка министаркапољопривреде Габријела Матечна.  У Чешкој ће увозници јаја из Белгије и Холандије морати да чувају пола године резултатетестова и потврде да у увезеним јајима нема трагова инсектицида, а за избегавањетестова прети казна од 80.000 евра.  Немачка, Белгија и Холандија су прошле седмице почеле да повлаче са тржишта тонејаја због скандала да су у њима нађени трагови отровног инсектицида фипронила којимне смеју да се третирају животиње чије месо једу људи.  Јаја са инсектицидом и у Пољској  И у Пољској су откривена јаја затрована инсектицидом фипронилом, као у суседнојСловачкој, увезена из Немачке скувана и ољуштена, спремна за испоруку у ресторане утри војводства северне и централне Пољске, саопштила је Главна санитарна инспекција.  "Јаја су блокирана и неће бити коришћена за даљу прераду. Та јаја нису допрла допотрошача и биће уништена или цела испорука од 40.000 комада биће враћенапроизвођачу у Немачку", казао је пољској агенцији ПАП портпарол пољске санитарнеинспекције Јан Бондар.  Тоне загађених јаја у Данској  Двадесет тона јаја загађених инсектицидом продата су и у Данској, саопштиле су властите земље.  Скувана и ољуштена јаја углавном су продавана кафићима, кафетеријама и фирмама закетеринг, преноси ББЦ.  Данска је последња у низу европских земаља у којима су откривена јаја затрованаинсектицидом фипронилом.  Дански здравствени званичници ипак су навели и да јаја које је купила компанија ДанегПродуктс не представљају опасност за људско здравље.  „Анализама је утврђено да јаја имају трагове фипронила, али не у мери да могу да угрозездравље људи. Она ће ипак бити повучена са тржишта“, наводи се.  Данска је десета зеља у којој су откривена заражена јаја, после Румуније и Луксембургакоје су међу последњима пријавиле да су регистровале те отровне намирнице.  Милиони јаја су претходних дана повучени из продавница из више европских земаља,укључујући Немачку, Белгију и Холандију.  Фипронил је органско једињење које се користи у ветеринарским препаратима противбува, гриња, паразита и крпеља, али је забрањено за лечење животиња које се користеза исхрану.  (Н1, Бета, Танјуг)  

 4 / 4


