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EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS 

DIREKTYVA 2011/…/ES

… m. … … d.

kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2000/75/EB nuostatos 

dėl vakcinavimo nuo mėlynojo liežuvio ligos

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus įstatymo galią turinčio teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 1,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros 2,

                                               

1 OL C 132, 2011 5 3, p. 92.
2 2011 m. balandžio 7 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta 

Oficialiajame leidinyje).
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kadangi:

(1) 2000 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyvoje, nustatančioje mėlynojo liežuvio ligos 

kontrolės ir likvidavimo reikalavimus 1, nustatytos mėlynojo liežuvio ligos kontroliavimo 

taisyklės, kovos su ja ir jos likvidavimo priemonės, įskaitant apsaugos ir priežiūros zonų 

nustatymo ir mėlynojo liežuvio ligos vakcinų naudojimo taisykles;

(2) anksčiau Sąjungoje buvo užregistruoti tik pavieniai tam tikrų mėlynojo liežuvio ligos 

viruso serotipų sukelti protrūkiai. Tie protrūkiai daugiausia pasitaikydavo pietinėse 

Sąjungos dalyse. Vis dėlto priėmus Direktyvą 2000/75/EB, o ypač po to, kai 2006 ir 

2007 m. į Sąjungą pateko mėlynojo liežuvio ligos viruso 1 ir 8 serotipai, mėlynojo liežuvio 

ligos virusas Sąjungoje išplito plačiau, o kai kuriose teritorijose liga gali tapti endemine. 

Todėl tapo sunku kontroliuoti viruso plitimą;

(3) Direktyvoje 2000/75/EB nustatytos vakcinavimo nuo mėlynojo liežuvio ligos taisyklės 

grindžiamos vadinamųjų „modifikuotų gyvų vakcinų“ arba „gyvų susilpnintų vakcinų“,

kurios tos direktyvos priėmimo metu buvo vienintelės turimos vakcinos, taikymo praktika. 

Galima nepageidautina tų vakcinų naudojimo pasekmė – vakcinose esantis virusas gali taip 

pat išplisti vietos lygiu tarp nevakcinuotų gyvūnų;

                                               

1 OL L 327, 2000 12 22, p. 74.
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(4) pastaraisiais metais naudojant naujas technologijas buvo sukurtos inaktyvintos mėlynojo 

liežuvio ligos vakcinos, kurios nekelia pavojaus išplisti vietos lygiu tarp nevakcinuotų

gyvūnų. Per 2008 ir 2009 m. vakcinavimo kampanijas šios vakcinos buvo plačiai 

naudojamos, todėl šios ligos padėtis smarkiai pagerėjo. Šiuo metu bendrai pripažįstama, 

kad inaktyvintų vakcinų naudojimas yra tinkamiausia aiškius simptomus turinčios 

mėlynojo liežuvio ligos kontrolės ir prevencijos priemonė Sąjungoje;

(5) siekiant užtikrinti geresnę mėlynojo liežuvio ligos viruso plitimo kontrolę ir sumažinti 

žemės ūkio sektoriui tenkančią naštą dėl šios ligos, tikslinga iš dalies pakeisti 

Direktyva 2000/75/EB nustatytas galiojančias vakcinavimo taisykles, kad būtų atsižvelgta į 

naujausius technologinius vakcinų gamybos pokyčius;

(6) ši direktyva turėtų įsigalioti kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje, kad naująsias taisykles galima būtų taikyti 2012 m. vakcinavimo sezoną;

(7) šioje direktyvoje numatyti pakeitimai turėtų leisti lanksčiau taikyti vakcinavimo taisykles, 

atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu esama inaktyvintų vakcinų, kurias galima sėkmingai 

naudoti teritorijose, kuriose neribojamas gyvūnų judėjimas;



16696/1/11 REV 1 IM/IP/jk 4
DG B LT

(8) be to, nereikėtų atmesti gyvų susilpnintų vakcinų naudojimo galimybės – su sąlyga, kad 

bus taikomos tinkamos atsargumo priemonės, nes jas vis dar gali būtina naudoti tam 

tikromis aplinkybėmis, pvz., aptikus naują mėlynojo liežuvio ligos viruso serotipą, nuo

kurio nėra inaktyvintų vakcinų;

(9) todėl Sprendimas 2000/75/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:



16696/1/11 REV 1 IM/IP/jk 5
DG B LT

1 straipsnis

Direktyva 2000/75/EB iš dalies keičiama taip:

1) 2 straipsnis papildomas šiuo punktu:

„j) „gyvos susilpnintos vakcinos“ – vakcinos, kurios gaminamos adaptuojant mėlynojo 

liežuvio ligos viruso lauko izoliatus atliekant serijinį persėjimą audinių kultūroje arba 

užperėtuose vištų kiaušiniuose.“.

2) 5 straipsnis pakeičiamas taip: 

„5 straipsnis

1. Valstybės narės kompetentinga institucija gali nuspręsti leisti naudoti mėlynojo 

liežuvio ligos vakcinas, jeigu:

a) toks sprendimas grindžiamos kompetentingos institucijos atlikto konkretaus 

rizikos vertinimo rezultatais;

b) Komisija yra informuojama prieš vykdant tokį vakcinavimą.

2. Visais atvejais, kai naudojamos gyvos susilpnintos vakcinos, valstybės narės 

užtikrina, kad kompetentinga institucija pažymėtų:

a) apsaugos zoną, kurią sudaro bent vakcinavimo teritorija; 
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b) priežiūros zoną, kurią sudaro Sąjungos teritorijos dalis, esanti mažiausiai 

50 km atstumu nuo apsaugos zonos.“.

3) 6 straipsnio 1 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d) įgyvendina priemones, patvirtintas 20 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, ypač tas, 

kurios susijusios su vakcinacijos programos ar kitų alternatyvių 

priemonių įdiegimu;“.

4) 8 straipsnio 2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b) priežiūros zoną sudaro Sąjungos teritorijos dalis, esanti mažiausiai 50 km atstumu 

nuo apsaugos zonos, kurioje per pastaruosius 12 mėnesių gyvūnai nebuvo 

vakcinuojami nuo mėlynojo liežuvio ligos gyvomis susilpnintomis vakcinomis.“.

5) 10 straipsnio 2 punktas pakeičiamas taip:

„2) priežiūros zonoje būtų uždrausta vakcinuoti nuo mėlynojo liežuvio ligos naudojant 

gyvas susilpnintas vakcinas.“.
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2 straipsnis

1. Valstybės narės ne vėliau kaip … * priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, 

būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės 

aktų nuostatų tekstą bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę.

Tas nuostatas jos taiko ne vėliau kaip nuo … **.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia 

nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių 

nacionalinės teisės nuostatų tekstą.

                                               

* OL: Prašom įrašyti datą: šeši mėnesiai po šios direktyvos įsigaliojimo.
** OL: Prašom įrašyti datą: šeši mėnesiai ir viena diena po šios direktyvos įsigaliojimo.
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3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta 

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas
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I. ĮVADAS

2010 m. lapkričio 15 d. Komisija pateikė Tarybai pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos, 

grindžiamą Tarybos direktyvos 92/119/EEB 1 15 straipsniu. Gavus Tarybos Teisės tarnybos

rekomendaciją, išvestinis Komisijos pasiūlymo teisinis pagrindas buvo pakeistas SESV 

43 straipsnio 2 dalimi, kuriame numatyta įprasta teisėkūros procedūra 2.

Europos Parlamentas pateikė nuomonę 2011 m. balandžio 7 d. 3. 

Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas priėmė nuomonę 2011 m. kovo 15 d. 4

Vadovaudamasi Sutarties 294 straipsniu Taryba priėmė poziciją per pirmąjį 

svarstymą 2011 m. gruodžio 15 d.

II. TIKSLAI

Direktyvos projekto tikslas – atnaujinti dabartines vakcinavimo nuo mėlynojo liežuvio ligos 

taisykles, išdėstytas Direktyvoje 2000/75/EB, kad jos būtų lankstesnės. Mėlynojo liežuvio 

liga serga atrajotojai (pvz., galvijai, avys ir ožkos), ją platina vabzdžiai, kurie perneša virusą iš 

vieno gyvūno kitam. Europos Sąjungoje vakcinavimas yra tinkamiausia mėlynojo liežuvio 

ligos kontrolės ir prevencijos priemonė. Tačiau vakcinos naudojimas ribojamas dabartinėmis 

Direktyvoje 2000/75/EB išdėstytomis taisyklėmis, pagal kurias vakcinas leidžiama naudoti tik 

ligos pasireiškimo teritorijose, kuriose dėl šios priežasties ribojamas gyvūnų judėjimas. Tos 

taisyklės grindžiamos vadinamųjų „modifikuotų gyvų vakcinų“ arba „gyvų susilpnintų 

vakcinų“ taikymo praktika, nes prieš dešimt metų, kai buvo priimta ši direktyva, tai buvo 

vienintelės turimos vakcinos. Galima nepageidautina šių vakcinų naudojimo pasekmė –

vakcinavimo teritorijose vakcinose esantis virusas gali išplisti tarp nevakcinuotų gyvūnų. 

Direktyvos projekte numatytos naujos lanksčios taisyklės grindžiamos tuo, kad šiuo metu 

esama inaktyvintų vakcinų, kurias galima sėkmingai naudoti teritorijose, kuriose neribojamas 

gyvūnų judėjimas.

                                               
1 1992 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyva 92/119/EEB, nustatanti Bendrijos bendrąsias tam 

tikrų gyvūnų ligų kontrolės priemones ir konkrečias priemones nuo kiaulių vezikulinės ligos 
(OL L 62, 1993 3 15, p. 69).

2 Dok. 5498/11.
3 P7_TA-PROV(2011)0147.
4 NAT/512 – CESE 538/11.
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III. TARYBOS POZICIJOS ANALIZĖ 

Tarybos pozicijoje patvirtinami Komisijos siūlomi tikslai ir įtraukiami beveik visi per pirmąjį 

svarstymą Europos Parlamente priimti pakeitimai.

Visų pirma Taryba sutinka su Europos Parlamento nuomone, kad SESV 43 straipsnio 2 dalis 

yra tinkamiausias teisinis šios direktyvos pagrindas. Šią nuomonę patvirtino Nuolatinių 

atstovų komitetas (COREPER I), kuris, gavęs Tarybos Teisės tarnybos rekomendaciją šiam 

pasiūlymui nenaudoti išvestinio teisinio pagrindo, 2011 m. sausio 26 d. posėdyje nusprendė 

pasiūlyti Europos Parlamentui tokį teisinio pagrindo pakeitimą, kurį parengtų abu teisės aktų 

leidėjai, nes Komisijos tarnybos negalėjo įsipareigoti dar kartą greitai pateikti pasiūlymo su 

pakeistu teisiniu pagrindu 1. 

Į Tarybos poziciją įtraukti per pirmąjį svarstymą Europos Parlamente priimtos nuomonės 

pakeitimai tik dviejose srityse: 

1. Nors visi kiti siūlomi reikalavimai, susiję su nacionalinių nuostatų pateikimu Komisijai, 

Tarybos pozicijoje yra išlaikyti, konkretus įsipareigojimas naudoti atitikties lenteles yra 

išbrauktas. Taryba mano, kad tai atitinka išvadą, prie kurios buvo prieita institucijų 

horizontaliųjų derybų dėl atitikties lentelių klausimo metu ir atkreipia dėmesį į 

Komisijos atstovo patvirtinimą, kad jo institucijai toks konkretus reikalavimas šiai 

direktyvai neatrodytų pagrįstas. 

2. Kitas pakeitimas yra susijęs su direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę terminu. 

                                               
1 Dok. 5498/11 ir 5499/11.
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2010/0326 (COD) 

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI 
 

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 6 dalį 

Tarybos pozicijos dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 6 dalį dėl per pirmąjį svarstymą Tarybos 

priimtos pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl skiepijimo 
nuo mėlynojo liežuvio ligos iš dalies keičiama Direktyva 2000/75/EB, priėmimo  

1. PAGRINDINIAI FAKTAI 

Pasiūlymo perdavimo Europos Parlamentui ir Tarybai data 
(dokumentas COM(2010 (666)/EB galutinis – / COD): 2010/0326 

2010 m. lapkričio 15 d. 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonės 
pateikimo data 

2011 m. kovo 15 d.  

Europos Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtos pozicijos data 2011 m. balandžio 7 d. 

Tarybos pozicijos priėmimo data 2011 m. gruodžio 15 d. 

2010 m. lapkričio 15 d. Komisija teisės aktų leidėjui pateikė pasiūlymą dėl Tarybos 
direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2000/75/EB1 nuostatos dėl skiepijimo nuo 
atrajotojų (galvijų, avių, ožkų) mėlynojo liežuvio ligos (COM(2010) 666), kuri pastarąjį 
dešimtmetį ES sukėlė didelių ekonominių nuostolių. Šio Komisijos pasiūlymo teisinis 
pagrindas - 1992 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyva 92/119/EEB, nustatanti Bendrijos 
bendrąsias tam tikrų gyvūnų ligų kontrolės priemones ir konkrečias priemones nuo kiaulių 
vezikulinės ligos2, ypač jos 15 straipsnio antra įtrauka. 

Diskusijų Taryboje metu, 2011 m. sausio 13 d. pasiūlymą pateikus techniniam svarstymui 
Veterinarijos vyriausiųjų pareigūnų ir Patarėjų / atašė žemės ūkio klausimais posėdyje, nei 
viena valstybė narė neprieštaravo šio pasiūlymo tekstui. Nuolatinių atstovų komitetas 
vienbalsiai pripažino, kad šį klausimą reikia skubiai išspręsti, ir 2011 m. sausio 26 d. 
nesvarstant priėmė valstybių narių poziciją. Nuolatinių atstovų komiteto pirmininkas 2011 m. 
sausio 26 d. raštu perdavė Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui, kartu siūlydamas, kad 
abu teisės aktų leidėjai pagal įprastą teisėkūros procedūrą pakeistų šio pasiūlymo teisinį 
pagrindą nauju – SESV 43 straipsnio 2 dalimi. Be to, Nuolatinių atstovų komitetas paragino 
Parlamentą skubos tvarka išspręsti šį klausimą, kad būtų laikomasi Komisijos pasiūlyme 
numatytų terminų. 

2011 m. balandžio 7 d. Europos Parlamentas priėmė nuomonę per pirmąjį svarstymą. Įvertinusi 
šią nuomonę Komisija nepakeitė savo pasiūlymo. Taryba jau pareiškė remianti Komisijos 

                                                 
1 2000 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva 2000/75/EB, nustatanti mėlynojo liežuvio ligos kontrolės ir 

likvidavimo reikalavimus (OL L 327, 2000 12 22, p. 74). 
2 OL L 62, 1993 3 15, p. 69. 
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siūlomas priemones ir taip pat yra pasirengusi pritarti Europos Parlamento priimtiems 
nežymiems pakeitimams. 

Horizontalusis atitikties lentelių klausimas dabar yra reglamentuojamas tarpinstituciniu 
susitarimu, kurį 2011 m. rugsėjo 29 d. patvirtino Konkurencingumo taryba, o 2011 m. spalio 
20 d. — Europos Parlamento Pirmininkų konferencija.  

Kad būtų paankstintas antrasis svarstymas, Taryba priėmė savo poziciją per pirmąjį svarstymą 
gruodžio 15 d.  

Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas priėmė savo nuomonę 2011 m. kovo 15 d. 
(NAT/512), pranešėjas — Ludvík Jírovec.  

2. KOMISIJOS PASIŪLYMO TIKSLAS 

Šiuo Komisijos pasiūlymu siekiama lanksčiau vykdyti skiepijimą nuo mėlynojo liežuvio ligos, 
leidžiant skiepyti gyvūnus ir teritorijose, kuriose neribojamas jų judėjimas.  

Komisijos pasiūlymu tokiu būdu iš dalies keičiama Tarybos Direktyva 2000/75/EB. 5 straipsnis 
iš dalies keičiamas taip, kad kompetetingos įstaigos leistų skiepyti nuo mėlynojo liežuvio ligos, 
jeigu atliekamas konkretus rizikos vertinimas. Direktyvos 2000/75/EB 8 straipsnio 2 dalies b 
punkto pakeitimu nebus leidžiama priežiūros zonoje skiepyti naudojant „modifikuotas gyvas 
praskiestas“ vakcinas. Šiuo pasiūlymu taip pat numatyta iš dalies pakeisti direktyvos 
10 straipsnio 2 dalį, kad šiuo metu galiojantis draudimas priežiūros zonoje naudoti bet kokias 
vakcinas būtų taikomas tik skiepijimui „modifikuotomis gyvomis praskiestomis“ vakcinomis ir 
tokiu būdu leisti naudoti saugesnes „inaktyvintas“ vakcinas. 

Be to, Komisijos pasiūlyme numatoma, kad valstybėms narėms priėmus minėtas nuostatas, jos 
pateiks Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties lentelę. 

3. PASTABOS DĖL TARYBOS POZICIJOS 

Taryba laikosi pozicijos, kad, nepaisant Komisijos siūlymo, teisiniu pagrindu turėtų būti 
pasirenkama SESV 43 straipsnio 2 dalis, kadangi Lisabonos sutartimi nustatyta įprasta 
teisėkūros procedūra taikoma, kai pasiūlymai pateikiami remiantis 43 straipsniu. Komisija 
šiam teisinio pagrindo pakeitimui neprieštarauja.  

Kadangi Taryba pritaria galimybei skiepyti gyvūnus nuo mėlynojo liežuvio ligos ir teritorijose, 
kuriose neribojamas jų judėjimas, kaip numatyta Komisijos pasiūlyme, Komisija remia Tarybos 
poziciją.  

Atsižvelgdama į tai, kad pasiūlymo priėmimas vėluoja dėl tarpinstitucinių diskusijų, susijusių su 
atitikties lentelėmis, Taryba ketina atidėti pasiūlytas nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų, 
būtinų, kad būtų laikomasi šios direktyvos, priėmimo bei paskelbimo ir tų nuostatų taikymo 
pradžios datas. Komisija pritaria tam atidėjimui, nes jis yra suderinamas su kitu skiepijimo 
sezonu. 

Taryba prieštarauja reikalavimui šiam pasiūlymui pateikti atitikties lentelę. Atsižvelgdama į tai, 
kad pasiūlyta nedaug esamos direktyvos, kuri į nacionalinę teisę buvo perkelta prieš dešimtmetį, 
pakeitimų, ir į tai, kad dėl to šių pakeitimų perkėlimą lengva patikrinti, Komisija sutinka, kad į 
šią direktyvą nebūtų įtraukta nuostata dėl atitikties lentelių. 



 

LT 4   LT 

Europos Parlamentas pasiūlė pakeisti pasiūlymą iš esmės pakeičiant jo teisinį pagrindą į 
43 straipsnio 2 dalį ir nustatant naujas įgyvendinimo datas, kad būtų užtikrintas jo vykdymas 
prasidėjus skiepijimo sezonui. Nei dėl vieno iš šių pakeitimų nekilo ginčų, tačiau 
tarpinstitucinės diskusijos dėl atitikties lentelių sustabdė pasiūlymo priėmimą. 

4. IŠVADA 

Komisija pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai, kuria sudaromos sąlygos 
kuo greičiau pasiekti sutarimą per antrąjį svarstymą. 
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