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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1194/2011 imressqa minn Eberhard Grabow, ta' ċittadinanza 
Ġermaniża, f’isem "Interessengemeinschaft Botulismus und Clostridiosen 
geschädigter Tier- und Landbesitzer" (assoċjazzjoni ta’ persuni li jrabbu l-baqar, u 
bdiewa, li ġew milquta mill-botuliżmu u l-klostritium) dwar botuliżmu kroniku u 
l-implimentazzjoni fil-Ġermanja tad-direttiva zoonożi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jirreferi għat-tixrid f’dawn l-aħħar snin tal-botuliżmu kroniku fost l-imrieħel 
bovini Ġermaniżi, ħaġa li wasslet għall-mewt ta’ għadd kbir ta’ bovini. Il-botuliżmu, li hu 
kkawżat mill-batterju anerobiku clostridium botulinum, elenkat fl-Anness 1, punt B (lista ta’ 
zoonożi u aġenti zoonotiċi li għandhom jiġu ssorveljati skont is-sitwazzjoni epidemjoloġika), 
paragrafu 2 (zoonożi batterjali) tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
2003/99/UE dwar is-sorveljanza taz-zoonożi u tal-aġenti zoonotiċi. Il-petizzjonant għandu 
dubji dwar jekk id-Direttiva hix qed tiġi infurzata b’mod korrett fil-Ġermanja. Billi s-
sottomissjonijiet tal-petizzjonant lil, fost oħrajn, il-Ministeru Ġermaniż għan-Nutrizzjoni, l-
Agrikultura u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-Kumitat tal-Parlament Federali għall-
Petizzjonijiet ma tawx ir-riżultat mixtieq, huwa jitlob lill-Parlament Ewropew jieħu l-każ 
f’idejh.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-24 ta’ Frar 2012. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Ġunju 2012.

Id-Direttiva 2003/99/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Novembru 2003 
dwar is-sorveljanza taz-zoonożi u tal-aġenti zoonotiċi, li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 
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90/424/KEE u tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 92/117/KEE, ġiet trasposta fil-liġi Ġermaniża 
minn Verordnung zur Änderung tierseuchen- und lebensmittelrechtlicher Vorschriften zur 
Überwachung von Zoonosen und Zoonoseerregern.
L-unika referenza rilevanti għal verifika tal-Kummissjoni f’dan il-qasam instabet b’rabta ma’ 
Rapport ta’ Verifika Ġenerali tal-Kontrolli Uffiċjali fir-Repubblika Federali tal-Ġermanja 
2008/2009 li jenfasizza ċerti problemi fil-monitoraġġ tas-Salmonella iżda ma jikkonkludix li 
dik id-Direttiva ma ġietx trasposta korrettament.
Id-Direttiva 2003/99/KE tipprovdi għal rekwiżiti ta’ monitoraġġ għaz-zoonożi u l-patoġeni 
tal-ikel u fil-fatt telenka wkoll “il-botuliżmu u l-aġenti tiegħu” li huma aġenti batterjali, li jsir 
rappurtar dwar il-monitoraġġ skont is-sitwazzjoni epidemjoloġika. Dan ifisser li l-Istati 
Membri biss li jqisu li l-marda tkun rilevanti epidemjoloġika fil-pajjiż tagħhom għandhom 
jirrappurtaw dwar il-marda. Huwa f’idejn l-Istat Membri biex jivvaluta s-sitwazzjoni 
epidemjoloġika. Il-ġbir tad-dettalji dwar l-okkorrenza taż-żoonożi u l-aġenti żoonotiċi fl-
annimali, fl-ikel, fil-għalf u bil-bniedem huwa meħtieġ sabiex ikunu ddeterminati t-tendenzi u 
s-sorsi taż-żoonożi. Madankollu, din id-data ma twassalx neċessarjament għall-adozzjoni ta’ 
leġiżlazzjoni tal-UE biex jiġu kkontrollati aġenti zoonotiċi.

Kontra l-botuliżmu akut, li l-EFSA ppubblikat Opinjoni Xjentifika dwaru, fir-rigward tal-
botuliżmu fl-ikel fl-2005, “il-botuliżmu kroniku”, bħala sindromu zoonotiku fil-bniedem 
mhuwiex deskritt b’mod suffiċjenti. La l-aġent kawżattiv, lanqas il-mezz ta’ trażmissjoni ma 
ġew determinati. L-Istitut Federali Ġermaniż għall-Valutazzjoni tar-Riskji (BfR) reċentement 
eskluda l-mezzi ta' trażmissjoni klassiċi li jinsabu fil-katina tal-ikel bħal pereżempju l-laħam 
nej u l-ħalib frisk. Fl-assenza tal-għarfien xjentifiku fundamentali dwar il-“botuliżmu 
kroniku”, il-Kummissjoni ma tistax tipprevedi l-istabbiliment ta’ sistema għar-rappurtar 
obbligatorju ta’ dan is-sindromu fil-livell tal-UE, peress li dan għandu jkun ibbażat fuq krtierji 
armonizzati u bbażati fuq ix-xjenza li bħalissa ma jistgħux jiġu identifikati. 
S’issa, l-ebda Stat Membru ma rrapporta informazzjoni dwar il-“botuliżmu kroniku” fir-
rapport annwali dwar iz-zoonożi magħmul skont id-Direttiva 2003/99/KE. Madankollu, skont 
id-dokumentazzjoni tal-petizzjonanti, il-Ġermanja wasslet biex il-botuliżmu kroniku jkun 
marda li trid tiġi rrappurtata. Dan jgħin fil-ġbir ta’ data u monitoraġġ tas-sitwazzjoni tal-
marda. 

Minbarra t-tweġiba għall-mistoqsija bil-miktub 005903/2011, li qed jirreferi għaliha l-
petizzjonant, u l-mistoqsija bil-miktub 009277/201 dwar l-istess suġġett, il-Kummissjoni 
tixtieq ittenni li l-batterju Clostridium botulinum ma jitteħidx u l-botuliżmu mhuwiex inkluż 
fil-lista ta’ mard notifikabbli tal-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali (OIE). 
B’mod simili, il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-saħħa tal-annimali, li tqis bi sħiħ il-prinċipji tas-
sussidjarjetà u ta’ proporzjonalità, ma tipprevedix l-obbligu li l-Istati Membri għandhom 
jinnotifikaw il-Kummissjoni. 
L-UE stabbilixxiet qafas legali għall-mard trasmissibbli gravi soġġett għal rekwiżiti 
regolatorji. Fil-kuntest ta’ Strateġija ġdida dwar is-Saħħa tal-Annimali tal-UE, il-
Kummissjoni qed tiżviluppa strument biex tikkategorizza aħjar u tipprijoritizza l-azzjonijiet 
tal-UE biex tiġġieled il-mard tal-animali. Waqt dan l-eżerċizzju il-Kummissjoni biħsiebha 
tuża l-aqwa parir xjentifiku possibbli partikolarment mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà 
fl-Ikel (EFSA) u l-OIE u se tikkonsulta wkoll lill-esperti u lill-partijiet interessati. 
Konklużjoni
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L-informazzjoni disponibbli għall-Kummissjoni dwar din il-marda ma tappoġġax il-fehmiet li 
l-azzjonijiet li jiġġieldu kontra din il-marda fil-livell tal-UE jġibu magħhom valur miżjud 
għall-azzjonijiet li jistgħu jistabbilixxu l-Istati Membri individwali, jekk jiddeterminaw li dan 
hu meħtieġ. Madankollu, f’dan il-punt, il-Kummissjoni ma ħadet l-ebda deċiżjoni rigward 
sistema ta’ rappurtar jew iktar riċerka biex tinġabar informazzjoni dwar C. botulinum fil-livell 
tal-UE.

Bażi legali għall-prijoritizzazzjoni tal-mard proposta fl-intervent tal-UE se tiġi diskussa fil-
qafas tal-proposta tal-Kummissjoni għal “Liġi dwar is-Saħħa tal-Annimali” ġdida li hi skedata 
li tiġi ppreżentata fl-aħħar tal-2012. Ladarba l-leġiżlazzjoni l-ġdida dwar is-saħħa tal-annimali 
tiġi adottatata mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill, il-Kummissjoni tista’ tikkunsidra li 
tinkludi l-botuliżmu fost dak il-mard li jgħaddi mill-eżerċizzju ta’ kategorizzazzjoni.
Kwalunkwe talba ipotetika lill-EFSA għal opinjoni dwar ir-riskji tal-botuliżmu kroniku għas-
saħħa tal-bnedmin u tal-annimali teħtieġ li l-EFSA tuża data li għad trid tiġi ġġenerata mill-
Istati Membri jew mill-komunità xjentifika internazzjonali. Talba għal opinjoni tista’ 
tintbagħat ukoll minn Stat Membru.
Bħalissa, il-Kummissjoni ma tistax tara l-valur miżjud ta’ azzjonijiet meħuda fil-livell tal-UE 
biex tiġi solvuta l-allegata problema tal-botuliżmu fil-Ġermanja.


