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Kumitat għall-Petizzjonijiet

16.12.2011

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0620/2011, ippreżentata minn Isaac Ibáñez García, ta’ nazzjonalità 
Spanjola, dwar il-baċillu tal-E. coli

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħid li l-bdiewa Spanjoli li jkabbru prodotti ortikulturali batew minħabba l-
għajdut rigward l-oriġini tal-baċillu tal-E. coli, liema għajdut ixxerred mill-Ministru tas-Saħħa 
Ġermaniż, li fil-bidu ħaseb li l-baċillu oriġina mill-ħjar importat minn Spanja. Il-petizzjonant 
jitlob lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet biex jiċċekkja jekk kienx hemm konformità mal-
leġiżlazzjoni Ewropea fir-rigward tal-ħin, il-mod u l-adegwatezza tal-mekkaniżmi li 
għandhom jiġu adottati fil-każ ta’ emerġenzi tas-saħħa pubblika.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-29 ta’ Settembru 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-16 ta' Diċembru 2011

L-epidemija tal-E. coli (STEC) li pproduċa t-tossina shiga, li seħħet minn Mejju sa Lulju 
2011, kienet reponsabbli għal bosta każijiet akuti u fatali għal bnedin l-aktar fil-Ġermanja, 
iżda anki f’pajjiżi oħra. L-epiċentru tal-marda kien iż-żona madwar Hamburg fit-Tramuntana 
tal-Ġermanja. Il-parti l-kbira tal-każijiet rappurtati barra l-Ġermanja kkonċernat jew ċittadini 
Ġermaniżi li kienu qed jivvjaġġaw fil-pajjiż jew persuni li kienu żaruh. L-investigazzjonijiet 
tal-epidemija fil-Ġermanja identifikaw l-oriġini tal-kontaminazzjoni 0104 STEC fil-farm tan-
nebbieta tal-ful f'Bienenbuettel. 

Fl-24 ta’ Ġunju l-awtoritajiet Franċiżi taw informazzjoni dwar epidemija tal-E. coli fir-reġjun 
ta’ Bordeaux. Razza tal-E. coli O104:H4 ġiet iżolata minn tliet każijiet umani. Ir-riżultati 
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indikaw li l-pattern tagħha kien simili għar-razza tal-epidemija Ġermaniża. L-
investigazzjonijiet indikaw fid-direzzjoni tan-nebbieta tal-ful. Din kienet l-ewwel epidemija 
vverifikata ta’ persuni infettati barra l-Ġermanja. Ingħata bidu għal eżerċizzju ta’ rintraċċjar 
komprensiv biex jiġi investigat is-sors taż-żewġ epidemiji sabiex jiġi identifikat is-sors 
oriġinali u b’hekk terġa’ tikber il-fiduċja tal-kosumaturi. Dan ipponta lejn iż-żerriegħa/ful 
niexef għan-nebbieta bħala sors tal-infezzjoni. Fis-6 ta’ Lulju l-Kummissjoni adottat, għal 
raġunijiet ta’ prekawzjoni, deċiżjoni biex tipprojbixxi importazzjonijiet ta’ żrieragħ u ful użat 
normalment għan-nebbieta fl-Eġittu, peress li żerriegħa tal-fienu mill-Eġittu ġiet identifikata 
bħala s-sors li x’aktarx kien ta bidu għall-epidemija fuq il-bażi tal-eżerċizzju tar-rintraċċjar 
tal-oriġini.

Wara l-epidemija fil-Ġermanja u t-tħabbir tagħha mill-awtoritajiet Ġermaniżi, il-Kummissjoni 
immedjatament attivat in-netwerks kollha tagħha responsabbli għall-ġestjoni tal-kriżijiet. Is-
Sistema ta' Twissija u Reazzjoni Bikrija (EWRS) u s-Sistema ta' Twissija Rapida għall-Ikel u 
l-Għalf (RASFF) ipprovdew bażi solida għall-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet 
kompetenti.  

Barra minn hekk, il-Kummissjoni involviet bis-sħiħ il-korpi relevanti tal-UE biex 
jikkollaboraw u jipprovdu appoġġ. Biex iżżomm il-partijiet kollha informati kompletament u 
biex tiddiskuti l-iżviluppi, il-Kummissjoni organizzat kważi kuljum konferenzi awdjo maċ-
Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC), l-Awtorità Ewropea dwar 
is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA), l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) u l-punti ta’ kuntatt 
relevanti fl-Istati Membri.
Wara li saru talbiet mill-Kummissjoni, l-EFSA pprovdiet fl-1 ta’ Ġunju parir urġenti dwar 
bosta kwistjonijiet. Dan jinkludu r-rwol ta’ kontaminazzjoni fil-wiċċ u kontaminazzjoni 
interna ta’ ħxejjex friski, miżuri possibbli biex jonqos ir-riskju u l-importanza u r-riskju 
relattiv ta’ stadji ta’ trattament ta’ rutina. B’mod ġenerali, waħda mir-rakkomandazzjonijiet 
ewlenin tibqa’ l-iżgurar tal-ikbar iġjene possibbli matul il-katina tal-ikel kollha, inklużi 
prattiki ta’ tisjir iġeniċi. 

Barra dan, l-ECDC talbet li twettaq valutazzjoni tar-riskju, u stabbiliet definizzjoni tal-każ tal-
UE għall-HUS (hemolytic uremic syndrome) biex tiffaċilita l-kxif ta’ każijiet fl-UE b’mod 
koerenti, billi tgħin fil-ħolqien ta’ approċċ komuni għal kwestjonarji tal-pazjenti u l-
istabbiliment ta’ pjattaforma dwar l-aħjar prattiki għall-għażla ta’ trattament għall-pazjenti 
infettati. L-ECDC indirizzat ukoll ir-riskju ta’ STEC fir-rigward ta’ pazjenti infettati li jagħtu 
d-demm waqt il-perjodu ta’ inkubazzjoni asintomatiku. Dawn l-azzjonijiet għenu lill-Istati 
Membri jaqsmu l-istess approċċ għall-investigazzjoni tal-epidemija.  L-investigazzjonijiet tal-
epidemija mmiraw lejn is-sorsi possibbli tal-infezzjoni sabiex irażżnu t-tixrid ta' 
infezzjonijiet. Għal dan il-għan, sistema komprensiva ta’ rintraċċjar stabbilita mil-liġi tal-UE 
dwar l-ikel ippermettiet li jsir irtirar immirat u preċiż mis-swieq.

L-ECDC żviluppa, flimkien mal-EFSA, pariri fuq miżuri preventivi indirizzati lill-pubbiku. 
Finalment, il-laboratorju ta’ referenza relevanti tal-UE fil-qasam tas-sikurezza tal-ikel f’Ruma 
żviluppa metodu li jnaqqas iż-żmien meħtieġ biex tiġi identifikata razza (strain) fl-ikel, minn 
madwar sitt ijiem għal 48 siegħa.  

Fir-rigward tal-projbizzjoni fuq ċerti prodotti kif stabbilit mir-Russja, is-Servizzi tal-
Kummissjoni ilhom jaħdmu ħafna biex jimplimentaw il-ftehim politiku li ntlaħaq il-Ġimgħa 
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10 ta’ Ġunju bejn il-President Barroso u l-President Russu Dmitry Medvedev, fis-summit 
Russja-UE f’Nizhny Novgorod. Fit-22 ta’ Ġunju ntlaħaq ftehim dwar protokoll ta’ ftehim ta’ 
implimentazzjoni u dan ġie segwit mingħajr dewmien mill-Kummissjoni. L-ewwel 
esportazzjonijiet jistgħu jerġgħu jibdew fit-28 ta’ Ġunju u l-projbizzjoni tneħħiet finalment 
fid-9 ta’ Awwissu. L-esportazzjoni ta’ ħxejjex minn Spanja reġgħet infetħet fi żmien 
relattivament qasir wara li l-Kummissjoni ssottomettiet l-informazzjoni trażmessa mill-
awtoritajiet Spanjoli. 

Wara li faqqgħet l-E.coli, il-Kummissjoni, fis-17 ta’ Ġunju, adottat Regolament ta’ 
Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 585/2011 li jistabbilixxi miżuri temporanji 
eċċezzjonali ta’ għajnuna għas-settur tal-frott u l-ħxejjex sabiex tassisti lill-produtturi 
effettwati. Dawn il-miżuri eċċezzjonali kkonċernaw il-prodotti l-aktar milquta b’mod dirett 
mill-kriżi, jiġifieri l-ħjar, it-tadam, il-ħass u ċerti indivji, qara bagħli u bżar ħelu għas-suq tal-
ħaxix frisk. Il-baġit disponibbli tal-UE għal dan il-pakkett komprensiv kien ta’ EUR 227 
miljun.

Apparti dawn l-azzjonijiet, il-Kummissjoni offriet lill-organizzazzjonijiet kummerċjali u 
interkummerċjali fis-settur tas-swieq tal-frott u l-ħxejjex friski l-opportunità li jibbenefikaw 
minn data addizzjonali ta’ sottomissjoni skont ir-Regolament 501/2008 għall-proposta ta’ 
programmi ta’ informazzjoni u promozzjoni tul is-sena 2011. 

Barra minn hekk, fid-19 ta’ Lulju, il-Kummissjoni Ewropea nediet kampanja tal-midja fl-
Istati Membri kollha tal-UE biex terġa tikseb il-fiduċja tal-konsumaturi fil-frott u l-ħxejjex. Il-
kampanja kkonsistiet f’reklami fil-midja stampata kif ukoll f’pakket ta’ aħbarijiet awdjoviżivi 
distribwiti mingħajr ħlas lill-istazzjonijiet tat-TV madwar l-UE u l-pajjiżi ġirien. 

Fil-qafas tar-Riforma tal-PAK ta’ wara l-2013, numru ta’ għodod għall-ġestjoni tar-riskju, 
inkluż appoġġ għal fondi u għodda ġdida għall-istabbilizzazzjoni tad-dħul, se joffru 
possibilitajiet ġodda biex tiġi indirizzata l-volatilità qawwija fis-swieq agrikoli, li mistennija 
tkompli sa tul ta’ żmien medju.


