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SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

2011/…/EU

ze dne …,

kterou se mění směrnice 2000/75/ES, 

pokud jde o očkování proti katarální horečce ovcí

EVROPSKÝ PARLEMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1,

v souladu s řádným legislativním postupem2

                                               

1 Úř. věst. C 132, 3.5.2011, s. 92.
2 Postoj Evropského parlamentu ze dne 7. dubna 2011 (dosud nezveřejněný v Úředním 

věstníku). Rozhodnutí Rady ze dne...
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vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice Rady 2000/75/ES ze dne 20. listopadu 2000, kterou se stanoví zvláštní 

ustanovení týkající se tlumení a eradikace katarální horečky ovcí1, stanoví pravidla

a opatření pro tlumení a eradikaci katarální horečky ovcí, včetně pravidel pro vymezení 

ochranného pásma a pásma dozoru a pravidel pro používání očkovacích látek proti 

katarální horečce ovcí.

(2) V minulosti byly zaznamenány pouze sporadické případy zavlečení některých sérotypů 

viru katarální horečky ovcí do Unie. Tyto případy se objevily hlavně v jižních částech 

Unie. Po přijetí směrnice 2000/75/ES, a zejména po zavlečení sérotypů 1 a 8 viru katarální 

horečky ovcí do Unie v letech 2006 a 2007, se však tento virus v Unii více rozšířil, 

přičemž v některých oblastech by se mohl stát endemickým. Proto se dohled nad šířením 

tohoto viru stal obtížnějším.

(3) Pravidla očkování proti katarální horečce ovcí stanovená směrnicí 2000/75/ES jsou 

založena na zkušenostech získaných při používání tzv. „modifikovaných živých

očkovacích látek“ nebo „živých oslabených očkovacích látek“, které jediné byly dostupné

v době přijetí uvedené směrnice. Použití těchto očkovacích látek může také vést

k nežádoucí místní cirkulaci viru použitého při očkování i u neočkovaných zvířat.

                                               

1 Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 74.
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(4) Díky nové technologii se v posledních letech staly dostupnými „inaktivované očkovací 

látky“ proti katarální horečce ovcí, které nepředstavují riziko nežádoucí místní cirkulace 

viru použitého při očkování pro neočkovaná zvířata. Rozsáhlé použití takovýchto 

očkovacích látek během očkovacích kampaní v letech 2008 a 2009 vedlo k výraznému 

zlepšení nákazové situace. V současnosti panuje všeobecná shoda na tom, že přednostním 

řešením pro tlumení katarální horečky ovcí a prevenci klinické formy onemocnění v Unii 

je očkování inaktivovanými očkovacími látkami.

(5) Pro zajištění lepšího dohledu nad šířením viru katarální horečky ovcí a snížení nákladů, 

které tato nákaza představuje pro zemědělský sektor, je vhodné změnit stávající pravidla 

očkování stanovená směrnicí 2000/75/ES, aby odpovídala nejnovějšímu technologickému 

vývoji v oblasti výroby očkovacích látek.

(6) Aby mohla být tato nová pravidla použita již pro očkovací sezónu 2012, je třeba, aby 

směrnice vstoupila v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské 

unie.

(7) Změny stanovené touto směrnicí by měly zpružnit pravidla očkování a také zohlednit 

skutečnost, že jsou nyní k dispozici inaktivované očkovací látky, které je možné

s úspěchem používat i mimo oblasti, na které se vztahují omezení týkající se přemisťování 

zvířat.
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(8) Za předpokladu přijetí náležitých preventivních opatření by navíc nemělo být vyloučeno 

ani používání živých oslabených očkovacích látek, jejichž použití může být za určitých 

okolností stále nezbytné, například po zavlečení nového sérotypu viru katarální horečky 

ovcí, proti němuž nemusí být k dispozici inaktivované očkovací látky.

(9) Směrnice 2000/75/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
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Článek 1

Směrnice 2000/75/ES se mění takto:

1) V článku 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„j) „živými oslabenými očkovacími látkami“: očkovací látky vyráběné pasážováním 

terénních izolátů viru katarální horečky ovcí na tkáňové kultuře nebo kuřecích 

embryích.“

2) Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

1. Příslušný orgán členského státu může rozhodnutím povolit používání očkovacích 

látek proti katarální horečce ovcí za předpokladu, že:

a) takové rozhodnutí je založeno na výsledcích zvláštního posouzení rizik 

provedeném příslušným orgánem,

b) Komise je informována před zahájením takového očkování.

2. Při každém použití živých oslabených očkovacích látek členský stát zajistí, aby 

příslušný orgán vymezil:

a) ochranné pásmo, které tvoří přinejmenším oblast, kde se provádí očkování,
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b) pásmo dozoru, které tvoří část území Unie rozprostírající se nejméně 50 km za 

hranici ochranného pásma.“

3) V čl. 6 odst. 1 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d) provede opatření přijatá postupem podle čl. 20 odst. 2, zejména pokud jde o zahájení 

programu očkování nebo jiných, alternativních opatření;“.

4) V čl. 8 odst. 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b) Pásmo dozoru tvoří část území Unie rozprostírající se nejméně 50 km za hranici 

ochranného pásma, ve které nebylo posledních 12 měsíců prováděno očkování proti 

katarální horečce ovcí živými oslabenými očkovacími látkami.“

5) V článku 10 se bod 2 nahrazuje tímto:

„2. v pásmu dozoru bylo veškeré očkování proti katarální horečce ovcí pomocí živých 

oslabených očkovacích látek zakázáno.“
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Článek 2

1. Členské státy přijmou a zveřejní do … právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení 

souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů.

Použijí tyto předpisy nejpozději ode dne ….

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí 

být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské 

státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, 

které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

                                               

 Úř. věst.: Vložte, prosím, datum šest měsíců po dni vstupu této směrnice v platnost.
 Úř. věst.: Vložte, prosím, datum šest měsíců a jeden den po dni vstupu této směrnice 

v platnost.
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Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V … dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně
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I. ÚVOD

Komise předložila Radě dne 15. listopadu 2010 návrh směrnice Rady vycházející z článku 15 

směrnice Rady 92/119/EHS1. Na doporučení právní služby Rady byl odvozený právní základ 

návrhu Komise nahrazen čl. 43 odst. 2 SFEU, který zahrnuje řádný legislativní postup2.

Evropský parlament vydal stanovisko dne 7. dubna 20113. 

Evropský hospodářský a sociální výbor přijal stanovisko dne 15. března 20114.

V souladu s článkem 294 Smlouvy přijala Rada svůj postoj v prvním čtení dne 

15. prosince 2011.

II. CÍLE

Cílem navrhované směrnice je aktualizovat současná pravidla očkování proti katarální 

horečce ovcí stanovená ve směrnici 2000/75/ES a zvýšit jejich pružnost. Katarální horečka 

ovcí je nákaza, která postihuje přežvýkavce (např. dobytek, ovce a kozy) a je přenášena 

hmyzím vektorem, který virus přenáší z jednoho zvířete na druhé. Upřednostňovaným 

řešením pro tlumení katarální horečky ovcí a prevenci klinické nákazy v EU je očkování. 

Použití očkovacích látek je však omezeno stávajícími pravidly stanovenými ve směrnici 

2000/75/ES, která předpokládají použití očkovacích látek pouze v oblastech výskytu nákazy 

a podléhajících tudíž omezením pro přemisťování zvířat. Tato pravidla jsou založena na 

zkušenostech s tzv. „modifikovanými živými očkovacími látkami“ nebo „živými oslabenými 

očkovacími látkami“, které byly před deseti lety v době přijetí uvedené směrnice jako jediné 

dostupné. Použití těchto očkovacích látek může vést k nežádoucímu oběhu očkovacího viru 

i u neočkovaných zvířat v oblastech, kde byly použity. Nová pružná pravidla zavedená 

navrhovanou směrnicí vycházejí ze skutečnosti, že nyní jsou k dispozici inaktivované 

očkovací látky, které lze s úspěchem používat i mimo oblasti, na něž se vztahují omezení pro 

přemisťování zvířat.

                                               
1 Směrnice Rady 92/119/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se zavádějí obecná opatření 

Společenství pro tlumení některých nákaz zvířat a zvláštní opatření týkající se vezikulární 
choroby prasat (Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 69)

2 Dokument 5498/11.
3 Dokument P7_TA-PROV(2011)0147.
4 Dokument NAT/512 – CESE 538/11.
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III. ANALÝZA POSTOJE RADY 

Postoj Rady potvrzuje cíle navržené Komisí a začleňuje téměř všechny změny přijaté 

Evropským parlamentem v prvním čtení.

Rada zejména sdílí názor Evropského parlamentu, že čl. 43 odst. 2 SFEU je správným 

právním základem této směrnice. Tuto linii potvrdil Coreper (část I), který v návaznosti na 

doporučení právní služby Rady, aby se pro tento návrh nepoužil odvozený právní základ, na 

zasedání dne 26. ledna 2011 rozhodl, že Evropskému parlamentu navrhne takovou změnu 

právního základu ze strany spolunormotvůrců, neboť útvary Komise nedokázaly rychle znovu 

předložit návrh s tímto změněným právním základem1. 

Postojem Rady se provádějí změny stanoviska Evropského parlamentu v prvním čtení pouze 

ve dvou oblastech: 

1. Všechna další navrhovaná doporučení ohledně sdělení znění vnitrostátních předpisů 

Komisi se v postoji Rady ponechávají, avšak konkrétní povinnost používat srovnávací 

tabulky se vypouští. Rada se domnívá, že je to v souladu s závěrem dosaženým v rámci 

horizontálních jednání mezi orgány o otázce srovnávacích tabulek, a bere na vědomí, že 

zástupce Komise potvrdil, že by tento orgán v případě současné směrnice nepovažoval 

takový konkrétní požadavek za odůvodněný. 

2. Druhá změna se týká lhůty, v níž má být tato směrnice provedena do vnitrostátního 

práva. 

                                               
1 Dokumenty 5498/11 a 5499/11.
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SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU 
 

podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie 
 

týkající se 

postoje Rady k přijetí sdělení Komise Evropskému parlamentu podle čl. 294 odst. 6 
Smlouvy o fungování Evropské unie ohledně postoje k přijetí směrnice Evropského 

parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/75/ES, pokud jde o očkování proti 
katarální horečce ovcí, který Rada přijala v prvním čtení  

1. SOUVISLOSTI 

Datum předání návrhu Evropskému parlamentu a Radě
(dokument KOM(2010) 666/EU v konečném znění –/COD): 
2010/0326 

15. listopadu 2010 

Datum vydání stanoviska Evropského hospodářského a sociálního 
výboru: 

15. března 2011  

Datum přijetí postoje Evropského parlamentu v prvním čtení: 7. dubna 2011  

Datum přijetí postoje Rady: 15. prosince 2011 

Dne 15. listopadu 2010 předložila Komise normotvůrci návrh směrnice Rady, kterou se mění 
směrnice 2000/75/ES1, pokud jde o očkování proti katarální horečce ovcí (KOM (2010) 666), 
což je nákaza přežvýkavců (skotu, ovcí, koz), která v EU v posledním desetiletí způsobila 
značné hospodářské ztráty. Právním základem návrhu Komise je směrnice Rady 92/119/EHS 
ze dne 17. prosince 1992, kterou se zavádějí obecná opatření Společenství pro tlumení 
některých nákaz zvířat a zvláštní opatření týkající se vezikulární choroby prasat2, a zejména 
čl. 15 druhá odrážka uvedené směrnice. 

Během jednání v Radě žádný členský stát nevznesl námitky proti znění návrhu, když byl dne 
13. ledna 2011 předložen k technické diskusi na zasedání vedoucích veterinárních služeb a 
radů/atašé pro zemědělství. Výbor stálých zástupců jednomyslně uznal naléhavost této 
záležitosti a přijal bez rozpravy postoj členských států dne 26. ledna 2011. Předsedající Výboru 
stálých zástupců předal dopisem ze dne 26. ledna 2011 Evropskému parlamentu návrh Komise 
společně s návrhem, aby společní normotvůrci v souladu s řádným legislativním postupem 
změnili jeho právní základ na čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie. Výbor stálých 
zástupců dále vyzval Parlament, aby se touto otázku neodkladně zabýval s cílem dodržet lhůty 
návrhu Komise. 

                                                 
1 Směrnice Rady 2000/75/ES ze dne 20. listopadu 2000, kterou se stanoví zvláštní ustanovení týkající se 

tlumení a eradikace katarální horečky ovcí (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 74) 
2 Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 69. 
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Evropský parlament přijal své stanovisko v prvním čtení dne 7. dubna 2011. Komise v 
návaznosti na toto první čtení svůj návrh nezměnila. Rada již naznačila, že opatření navržená 
Komisí podporuje a že je také připravena podpořit menší změny přijaté Evropským 
parlamentem. 

Horizontální otázka srovnávacích tabulek je nyní předmětem interinstitucionální dohody, kterou 
podpořila Rada pro konkurenceschopnost dne 29. září 2011 a konference předsedů Evropského 
parlamentu dne 20. října 2011.  

Rada přijala svůj postoj v prvním čtení dne 15. prosince, aby bylo možno dosáhnout dohody na 
začátku druhého čtení. 

Stanovisko Hospodářského a sociálního výboru byl přijato dne 15. března 2011 (NAT/512). 
Zpravodajem je pan Ludvík Jírovec.  

2. CÍL NÁVRHU KOMISE 

Cílem návrhu Komise je poskytnout více flexibility pro očkování proti katarální horečce ovcí, 
aby mohla být zvířata očkována také mimo oblasti podléhající omezením pro přemisťování 
zvířat.  

Návrh Komise tedy mění směrnici Rady 2000/75/ES. Článek 5 se mění tak, že příslušné orgány 
povolí očkování proti katarální horečce ovcí na základě zvláštního posouzení rizik. Změna čl. 8 
odst. 2 písm. b) směrnice 2000/75/ES stanoví, že v pásmu dozoru se žádné očkování neprovádí 
„modifikovanými živými oslabenými“ očkovacími látkami. Návrh dále mění čl. 10 odst. 2 
směrnice tak, že současný zákaz veškerého očkování v pásmu dozoru omezuje na očkování 
pomocí „modifikovaných živých oslabených“ očkovacích látek, a tím umožňuje očkování 
pomocí „inaktivovaných očkovacích látek“, které jsou bezpečnější. 

Kromě toho návrh Komise předpokládá, že jakmile členské státy přijmou uvedená ustanovení, 
sdělí Komisi znění těchto ustanovení a srovnávací tabulku mezi uvedenými ustanoveními a 
směrnicí. 

3. PŘIPOMÍNKY K POSTOJI RADY 

Rada zastává postoj, že místo právního základu navrženého Komisí by měl být použit čl. 43 
odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, jelikož Lisabonská smlouva zavedla pro návrhy 
založené na článku 43 řádný legislativní postup. Komise nemá vůči této změně právního 
základu námitky.  

Jelikož Rada souhlasí s možností očkovat proti katarální horečce ovcí, v souladu s návrhem 
Komise, i mimo oblasti podléhající omezením pro přemisťování zvířat, Komise postoj Rady 
podporuje.  

Vzhledem k tomu, že se v důsledku interinstitucionální diskuse o záležitosti srovnávacích 
tabulek přijetí návrhu zpozdilo, má Rada v úmyslu odložit navrhované datum přijetí a 
zveřejnění vnitrostátních právních a správních předpisů nezbytných pro dosažení souladu s 
touto směrnicí a uplatňování těchto předpisů. Komise akceptuje toto odložení, které je stále 
slučitelné s příští očkovací sezónou. 

Pokud jde o žádost o srovnávací tabulku pro tento návrh, Rada s ní nesouhlasí. Vzhledem 
k omezenému počtu navržených změn stávající směrnice, které byly v posledním desetiletí 
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provedeny ve vnitrostátních právních předpisech, a k tomu, že v důsledku toho lze jejich 
provedení snadno ověřit, může Komise souhlasit s tím, že do této směrnice nebude vloženo 
ustanovení o srovnávacích tabulkách. 

Evropský parlament navrhl změny návrhu, které zásadním způsobem mění právní základ na 
čl. 43 odst. 2 a zavádějí nové termíny provedení, aby bylo zajištěno včasné prosazení pro 
očkovací období. Žádná z těchto změn nebyla kontroverzní. Interinstitucionální diskuse o 
otázce srovnávacích tabulek však zabránily jakémukoli pokroku ohledně návrhu. 

4. ZÁVĚR 

Komise vítá postoj Rady v prvním čtení, který připravuje půdu pro dohodu na začátku 
druhého čtení. 
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