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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0380/2009, внесена от Philip Mota, с френско гражданство, 
относно вируса на болестта син език по овцете и добитъка

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от това, че ваксината срещу болестта син език е 
задължителна за добитъка и овцете, които преминават границите на държавите-членки, 
а не е задължителна за придвижването им в рамките на една държава-членка. Това 
положение затруднява продажбата на неговия добитък в Люксембург (на 40 км от 
неговото стопанство), тъй като френските ветеринарни лекари нямат на разположение 
въпросните ваксини, което представлява пречка за свободното движение на стоки.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 юни 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

Вносителят се позовава на правилата относно движението на животни, податливи на 
вируса на болестта син език, и на политиките за ваксиниране срещу тази болест в 
държавите-членки. Той посочва различните изисквания, които следва да бъдат спазени 
за преместването на животни на територията на Франция, в сравнение с условията за 
преместване на животни в друга държава-членка (Люксембург).
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Забележки на Комисията относно петицията

Болестта син език е незаразно вирусно заболяване по преживните животни, което се 
предава на животните чрез вектори (насекоми от семейство Culicoides), които пренасят
вируса от едно животно на друго. Болестта син език се контролира чрез ваксина, чрез 
защита от нападение на вектори и чрез ограничения за движението на животните. 
Съществуват 24 различни вирусни серотипа на болестта син език. Няма обща защита 
срещу различните серотипове, поради което срещу тази болест се използват различни 
ваксини в зависимост от вирусния серотип или серотипове, разпространен във всеки 
регион. Ограниченията върху движението на живи животни се прилагат за достатъчно 
голям регион (приблизително 150 км около региона на епидемията), за да се избегне 
разпространяване на болестта вследствие на движението на животните. През 
последното десетилетие тази болест е причинила големи икономически загуби в 
няколко държави-членки.

Законодателството на Общността за контрол на болестта син език е предвидено в 
Директива 2000/75/ЕО на Съвета и Регламент (ЕО) № 1266/2007 на Комисията. 
Регламентът на Комисията има за цел да адаптира основните правила, определени в 
Директива 2000/75/ЕО, към новите научни познания и опит в борбата с болестта. Той 
придава на правилата на ЕС по-голяма устойчивост и пропорционалност и ги привежда 
в съответствие с международните стандарти, като в същото време ограничава във 
възможно най-голяма степен препятствията за търговията.
Съгласно законодателството на ЕС, движението в рамките на една и съща зона с 
ограничен достъп, в която се разпространява един и същ вирусен серотип или 
серотипове на болестта син език, не представлява значителен допълнителен риск. 
Поради това този тип движение е позволен, при условие че животните не проявяват 
клинични признаци на болестта син език в деня на транспортирането, ако същият 
вирусен тип е разпространен в зоната с ограничен достъп. Но движението на животни 
от зона с ограничен достъп към зона с различен статут, в която няма епидемия от 
болестта син език или е разпространен друг вирусен серотип, представлява риск от 
допълнително разпространение на болестта извън зоната с ограничен достъп и поради 
това се прилагат допълнителни ограничения. Следва да се отбележи, че изискванията 
по отношение на движението на живи животни зависят от развитието на болестта в 
зоната. Но те се прилагат по един и същи начин както за национално (вътрешно) 
движение, така и за търговия в рамките на Общността.

Що се отнася до допълнителните условия за движение на животни от зона с ограничен 
достъп към зона с различен статут, регламентът предлага няколко възможности
(гаранции за здравето на животните), които осигуряват безопасна търговия с животни 
от засегнатите региони. Една от възможностите е ваксинация. Ваксинацията срещу 
съответния серотип на болестта син език, разпространен в зоната с ограничен достъп, 
заедно с подходящ надзор, може да гарантира безопасната търговия на живи животни 
от зоните с ограничен достъп, в които се среща конкретният серотип, към зони, в които 
болестта не е разпространена. Ваксинацията може да се извършва единствено в зоните 
с ограничен достъп.
Поради това държавите-членки на ЕС прилагат програми за ваксинация срещу 
серотиповете, разпространени на тяхната територия. На държавите-членки е отпусната 
значителна финансова помощ от Общността за програмите им за ваксинация за 2008 г. 
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(около 152 млн. евро) и за 2009 г. (около 120 млн. евро).

Планирането и осъществяването на плановете за съфинансиране на ваксинациите са 
отговорност на компетентните органи на държавите-членки. Бързината и 
интензивността на ваксиниране на податливата популация във всяка държава-членка 
зависи най-вече от наличността на ваксината. Ограничен брой производители 
произвеждат ваксини срещу болестта син език и приоритетите се установяват в 
националните планове за ваксиниране.
На територията на Франция в континентална Европа има зони с ограничен достъп, в 
които са разпространени серотипове 1 и 8, и в момента Франция осъществява 
интензивни програми за ваксиниране срещу тези два серотипа.

В Люксембург е разпространен само един вирусен серотип (BTV-8).
Съответната информация за различните серотипове и зони с ограничен достъп, 
определени от държавите-членки, може да се намери на следната страница от уебсайта 
на Комисията: http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bluetongue_en.htm

Заключение

Накратко, правилата на Общността във връзка с болестта син език са пропорционални, 
основани са на научни доказателства и са предмет на непрекъснат преглед с оглед на 
придобития опит и новите научни развития, за да бъдат устойчиви. Движението на 
животни от зони с ограничен достъп, в които е разпространена болестта син език,
следва да се извършва единствено при достатъчни гаранции за здравето на животните, 
като например ваксинация.
Ситуацията, описана от вносителя, се отнася за транспортирането на животни в 
рамките на континентална Франция, където са разпространени два серотипа на 
болестта син език (BTV-1 и BTV-8), сравнено с транспортирането от континентална 
Франция в Люксембург, където е разпространен само един серотип (BTV-8). Поради 
това, за да се предотврати разпространението на серотип 1 в Люксембург, е необходимо 
животните, които се транспортират от зона с ограничен достъп, където е разпространен
серотип BTV-1 (каквато е цялата територия на континентална Франция), да отговарят 
на изискваните гаранции за здравето на животните, по-специално ваксинация срещу 
серотип BTV-1. Различната епидемиологична ситуация във Франция и в Люксембург, 
както и различните типове ваксини, използвани в двете държави-членки, оправдават 
прилагането на някои ограничения на движението на животни от Франция в 
Люксембург.
Поради това, въз основа на всички изложени тук причини, Комисията отхвърля 
доводите на вносителя.


