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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0380/2009 af Philippe Mota, fransk statsborger, om bluetongue hos 
får og kvæg

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at mens vaccination mod bluetongue er obligatorisk for kvæg og får, 
der krydser medlemsstaternes grænser, gælder dette ikke for deres flytning inden for en 
medlemsstat. Denne situation vanskeliggør salget af kød i Luxembourg (40 km fra bedriften), 
da de franske dyrlæger ikke har tilstrækkelig vaccine på lager, hvilket udgør en hindring for 
den fri bevægelighed for varer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. juni 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009.

"Andrageren henviser til reglerne for flytning af dyr, der er modtagelige over for bluetongue, 
og politikkerne for vaccination mod bluetongue i medlemsstaterne. Han henviser til de 
forskellige krav, der skal opfyldes med henblik på at flytte dyr inden for Frankrig, 
sammenlignet med de krav, der skal opfyldes, for at dyr kan flyttes til en anden medlemsstat 
(Luxembourg).

Kommissionens bemærkninger

Bluetongue (BT) er en ikkesmitsom virussygdom, der rammer drøvtyggere, og som overføres 
til dyr via vektorer (insekter af Culicoidesfamilien), som spreder sygdommen fra dyr til dyr.
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BT-kontrol er baseret på vaccination, beskyttelse mod vektorangreb og begrænsning af 
flytningen af dyr. Der findes 24 forskellige bluetonguevirusserotyper. Der er ingen 
krydsbeskyttelse mellem forskellige serotyper, hvilket betyder, at der skal bruges forskellige 
vacciner mod sygdommen, afhængig af hvilke(n) virusserotype(r) der cirkulerer i hver zone.
Bevægelighedsbegrænsninger for levende dyr indføres i et tilstrækkeligt stort område (i en 
omkreds på ca. 150 km fra et sygdomsudbrud) til at undgå, at sygdommen spredes yderligere, 
fordi dyrene flyttes. Denne sygdom har medført store økonomiske tab i adskillige 
medlemsstater gennem det seneste årti.

Den gældende fællesskabslovgivning om bekæmpelse af BT er fastsat i Rådets direktiv 
2000/75/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 1266/2007. Kommissionens forordning 
tager sigte på at tilpasse de grundlæggende regler i direktiv 2000/75/EF til den nye 
videnskabelige viden og erfaring inden for sygdomsbekæmpelse. Den gør EU-reglerne mere 
bæredygtige og forholdsmæssige og bringer dem i overensstemmelse med internationale 
standarder, samtidig med at eventuelle handelshindringer mindskes mest muligt.

I henhold til EU-lovgivningen udgør flytninger inden for den spærrezone, hvor de(n) samme 
BT-serotype(r) cirkulerer, ikke nogen stor yderligere risiko. Disse flytninger er derfor tilladt 
under forudsætning af, at dyrene ikke har kliniske symptomer på BT på den dag, hvor de 
flyttes, hvis den samme virustype cirkulerer inden for spærrezonen. Flytning af dyr fra en 
spærrezone til en zone med en anden status - zoner uden forekomst af BT eller zoner med en 
anden BT-serotype - udgør imidlertid en fare for, at sygdommen spredes yderligere uden for 
spærrezonen, og derfor gælder der yderligere begrænsninger. Det bør bemærkes, at reglerne 
for flytning af levende dyr afhænger af zonens sygdomsstatus, men de finder anvendelse på 
samme måde på både nationale (indenlandske) flytninger og flytninger inden for 
Fællesskabet.

Hvad angår de yderligere betingelser for flytning af dyr fra en spærrezone til en zone med en 
anden status, fastlægges der i forordningen en række alternativer (sundhedsgarantier), som 
giver mulighed for sikker handel med dyr fra de berørte områder. En af mulighederne er 
vaccination. Vaccination mod den BT-serotype, der er til stede i en spærrezone kan sammen 
med en passende overvågning sikre en sikker handel med levende dyr fra spærrezoner, hvor 
den specifikke serotype forekommer, til sygdomsfri zoner. Vaccinationen må kun foretages i 
spærrezonerne.
Det er af denne grund, at medlemsstaterne gennemfører vaccinationsprogrammer mod den 
serotype, der cirkulerer inden for deres område. Medlemsstaterne har modtaget en betydelig 
finansiel støtte fra Fællesskabet til deres vaccinationsprogrammer for 2008 (ca. 152 mio. 
euro) og 2009 (ca. 120 mio. euro).

Planlægning og gennemførelse af samfinansierede vaccinationsplaner henhører under 
medlemsstaternes kompetente myndigheder. Hvor hurtigt og i hvilket omfang vaccinen 
dækker den modtagelige population i hver medlemsstat er hovedsagelig afhængig af 
vaccinens tilgængelighed. Der er kun et begrænset antal producenter, som fremstiller BT-
vacciner, og der er i de nationale vaccinationsplaner fastsat prioriteter.

Det franske territorium på det europæiske fastland er omfattet af restriktioner for serotype 1 
og 8, og Frankrig gennemfører på nuværende tidspunkt et intensivt vaccinationsprogram for 
begge disse serotyper.
I Luxembourg forekommer der kun én serotype (BTV-8).
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Relevante oplysninger om de forskellige serotyper og medlemsstaternes afgrænsede 
spærrezoner kan findes på følgende side på Kommissionens websted:
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bluetongue_en.htm

Konklusion

Sammenfattende er EU's regler om BT forholdsmæssige, videnbaserede og genstand for 
fortsat revision på baggrund af erfaringer og ny videnskabelig udvikling med henblik på at 
gøre disse bæredygtige. Flytning af dyr fra BT-spærrezoner bør kun finde sted under 
forudsætning af fyldestgørende sikkerhedsgarantier, såsom vaccination.

Den situation, andrageren beskriver, henviser til flytninger inden for det franske fastland, hvor 
to BT-serotyper (BTV-1 og BTV-8) cirkulerer, sammenlignet med flytninger fra det franske 
fastland til Luxembourg, hvor kun serotype BTV-8 cirkulerer. For at forhindre, at serotype 1 
spredes til Luxembourg, er det derfor nødvendigt, at de dyr, der flyttes fra BTV-1-
spærrezoner (f.eks. hele det franske fastland) overholder de fastsatte sundhedsgarantier, 
herunder vaccination mod BTV-1. De forskellige epidemiologiske situationer i Frankrig og 
Luxembourg og de forskellige typer vacciner, der anvendes i de to medlemsstater, begrunder, 
at flytning af dyr fra Frankrig til Luxembourg pålægges visse begrænsninger.

På baggrund af alle disse årsager afviser Kommissionen andragerens påstande."


