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Θέμα: Αναφορά 0380/2009, του Philippe Mota, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με τον 
καταρροϊκό πυρετό που πλήττει τα πρόβατα και τα βοοειδή

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι ο εμβολιασμός κατά του καταρροϊκού πυρετού 
είναι υποχρεωτικός στα βοοειδή και στα πρόβατα που διασχίζουν τα σύνορα των κρατών 
μελών, ενώ δεν είναι για τη μεταφορά τους στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους. Η 
συγκεκριμένη κατάσταση δυσχεραίνει την πώληση των βοοειδών του στο Λουξεμβούργο (σε 
απόσταση 40 χλμ. από την οικία του) καθώς οι γάλλοι κτηνίατροι δεν έχουν διαθέσιμα 
αποθέματα εμβολίων, γεγονός το οποίο συνιστά εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Ιουνίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Ο αναφέρων κάνει λόγο για τους κανόνες που διέπουν τη μετακίνηση των ζώων που είναι 
ευάλωτα στον καταρροϊκό πυρετό και στις πολιτικές εμβολιασμού κατά του καταρροϊκού 
πυρετού στα κράτη μέλη. Αναφέρει τις διαφορετικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται 
για τη μετακίνηση ζώων στο εσωτερικό της Γαλλίας σε σύγκριση με εκείνες που πρέπει να 
πληρούνται προτού μετακινηθεί ένα ζώο προς ένα άλλο κράτος μέλος (Λουξεμβούργο).

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά
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Ο καταρροϊκός πυρετός είναι μια μη λοιμώδης ιογενής νόσος των μηρυκαστικών που 
μεταδίδεται στα ζώα μέσω φορέων (εντόμων της οικογένειας Culicoides) που διασπείρουν 
τον ιό από το ένα ζώο στο άλλο. Ο έλεγχος του καταρροϊκού πυρετού βασίζεται στον 
εμβολιασμό, στην προστασία από την προσβολή από φορείς του ιού και σε περιορισμούς στις 
μετακινήσεις των ζώων. Υπάρχουν 24 διαφορετικοί ορότυποι του ιού του καταρροϊκού 
πυρετού. Δεν υπάρχει διασταυρούμενη προστασία μεταξύ των διαφόρων οροτύπων και αυτό 
σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά εμβόλια κατά της νόσου ανάλογα με 
τον ορότυπο/τους ορότυπους του ιού που κυκλοφορούν σε κάθε ζώνη. Περιορισμοί στις 
μετακινήσεις για τα ζώντα ζώα εφαρμόζονται σε μια αρκετά μεγάλη έκταση (σε ακτίνα 150 
χμ περίπου γύρω από τα κρούσματα της νόσου) προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω 
εξάπλωση της νόσου λόγω των μετακινήσεων των ζώων. Η νόσος αυτή έχει προκαλέσει 
σημαντικές οικονομικές ζημιές σε πολλά κράτη μέλη την τελευταία δεκαετία.

Η κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τον έλεγχο του καταρροϊκού πυρετού περιλαμβάνεται 
στην οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1266/2007 της 
Επιτροπής. Ο κανονισμός της Επιτροπής αποβλέπει στην προσαρμογή των βασικών κανόνων 
που περιλαμβάνει η οδηγία 2000/75/ΕΚ στη νέα επιστημονική γνώση και εμπειρία που έχει 
αποκομισθεί σχετικά με τον έλεγχο της νόσου. Καθιστά τους κανόνες της ΕΕ περισσότερο 
βιώσιμους, αναλογικούς και συμβατούς με τα διεθνή πρότυπα, μειώνοντας ταυτόχρονα όσο 
το δυνατόν περισσότερο τα εμπόδια στο εμπόριο.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, οι μετακινήσεις εντός της ίδιας απαγορευμένης ζώνης 
όπου κυκλοφορεί(-ούν) ο (οι) ίδιος(-οι) ορότυπος(-οι) του ιού του καταρροϊκού πυρετού δεν 
συνιστούν σοβαρό πρόσθετο κίνδυνο. Επομένως, οι μετακινήσεις αυτές επιτρέπονται υπό τον 
όρο τα ζώα να μην παρουσιάσουν κλινικά συμπτώματα καταρροϊκού πυρετού την ημέρα της 
μετακίνησης αν ο ίδιος τύπος ιού κυκλοφορεί στην απαγορευμένη ζώνη. Ωστόσο οι 
μετακινήσεις ζώων από μια απαγορευμένη ζώνη σε μια ζώνη με διαφορετικό καθεστώς –
χωρίς κρούσμα καταρροϊκού πυρετού ή στην οποία κυκλοφορεί διαφορετικός ορότυπος του 
ιού του καταρροϊκού πυρετού– συνιστούν κίνδυνο για περαιτέρω εξάπλωση του ιού εκτός της 
απαγορευμένης ζώνης και επομένως εφαρμόζονται επιπλέον περιορισμοί. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι οι απαιτήσεις για τη μετακίνηση των ζώντων ζώων εξαρτώνται από το 
καθεστώς της ζώνης ως προς τη νόσο· εντούτοις, ισχύουν κατά τον ίδιο τρόπο τόσο για τις 
εθνικές (εγχώριες) μετακινήσεις όσο και για το ενδοκοινοτικό εμπόριο.
Σε ό,τι αφορά τους πρόσθετους όρους για τις μετακινήσεις ζώων από μια απαγορευμένη ζώνη 
σε μια ζώνη με διαφορετικό καθεστώς, ο κανονισμός προσφέρει μια σειρά από εναλλακτικές 
προτάσεις (υγειονομικές εγγυήσεις) που επιτρέπουν ένα ασφαλές εμπόριο ζώων από τις 
προσβεβλημένες περιοχές. Μία από τις επιλογές είναι ο εμβολιασμός. Ο εμβολιασμός κατά 
του ορότυπου του καταρροϊκού πυρετού που εμφανίζεται σε μια απαγορευμένη ζώνη, σε 
συνδυασμό με την κατάλληλη εποπτεία μπορούν να διασφαλίσουν ένα ασφαλές εμπόριο 
ζωντανών ζώων από τις απαγορευμένες ζώνες στις οποίες υπάρχει ο συγκεκριμένος ορότυπος 
προς τις ζώνες εκείνες στις οποίες δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα της νόσου. Εμβολιασμός 
μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στις απαγορευμένες ζώνες.

Για αυτόν τον λόγο, τα κράτη μέλη της ΕΕ εφαρμόζουν προγράμματα εμβολιασμού κατά των 
οροτύπων που κυκλοφορούν στην επικράτειά τους. Σημαντική κοινοτική οικονομική στήριξη 
έχει χορηγηθεί στα κράτη μέλη για τα προγράμματα εμβολιασμού τους για το 2008 (περίπου 
152 εκατ. ευρώ) και το 2009 (περίπου 120 εκατ. ευρώ).

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εμβολιασμού 
αποτελούν ευθύνη των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών. Η ταχύτητα και η ένταση της 
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εμβολιακής κάλυψης του ευάλωτου πληθυσμού σε κάθε κράτος μέλος εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από τη διαθεσιμότητα του εμβολίου. Μόνο ένας περιορισμένος αριθμός 
παρασκευαστών παράγει εμβόλια καταρροϊκού πυρετού και τίθενται προτεραιότητες στα 
εθνικά σχέδια εμβολιασμού.

Στη γαλλική επικράτεια της ηπειρωτικής Ευρώπης ισχύει περιορισμός για τους ορότυπους 1 
και 8 και η Γαλλία εφαρμόζει επί του παρόντος ένα εντατικό πρόγραμμα εμβολιασμού και για 
τους δύο αυτούς οροτύπους.
Στο Λουξεμβούργο κυκλοφορεί μόνο ένας ορότυπος του ιού (BTV-8).

Οι σχετικές πληροφορίες για τους διάφορους οροτύπους και τις απαγορευμένες ζώνες που 
έχουν οριοθετηθεί από τα κράτη μέλη μπορούν να αναζητηθούν στην ακόλουθη σελίδα του 
ιστοτόπου της Επιτροπής: 
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bluetongue_en.htm

Συμπέρασμα

Συνοπτικά, οι κοινοτικοί κανόνες σχετικά με τον καταρροϊκό πυρετό είναι αναλογικοί, 
βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία και υπόκεινται σε συνεχή αναθεώρηση υπό το πρίσμα 
της εμπειρίας και των νέων επιστημονικών εξελίξεων, ούτως ώστε να καθίστανται βιώσιμοι.
Η μετακίνηση ζώων από απαγορευμένες ζώνες καταρροϊκού πυρετού θα πρέπει να 
πραγματοποιείται μόνο υπό επαρκείς υγειονομικές εγγυήσεις, όπως π.χ. ο εμβολιασμός. 

Η κατάσταση που περιγράφει ο αναφέρων αφορά μετακινήσεις στο εσωτερικό της 
ηπειρωτικής Γαλλίας όπου κυκλοφορούν δύο ορότυποι καταρροϊκού πυρετού (BTV-1 και
BTV-8), σε αντιδιαστολή με τις μετακινήσεις από την ηπειρωτική Γαλλία προς το 
Λουξεμβούργο όπου κυκλοφορεί μόνο ένας ορότυπος (BTV-8). Επομένως, προκειμένου να 
αποτραπεί η εξάπλωση του οροτύπου 1 στο Λουξεμβούργο, είναι αναγκαίο τα ζώα που 
μετακινούνται από τις απαγορευμένες ζώνες του BTV-1 (όπως ολόκληρη η ηπειρωτική 
γαλλική επικράτεια) να πληρούν τις απαιτούμενες υγειονομικές εγγυήσεις, συγκεκριμένα τον 
εμβολιασμό κατά του BTV-1. Η διαφορετική επιδημιολογική κατάσταση μεταξύ της Γαλλίας 
και του Λουξεμβούργου, και οι διαφορετικοί τύποι εμβολίων που χρησιμοποιούνται στα δύο 
κράτη μέλη δικαιολογούν την εφαρμογή ορισμένων περιορισμών στις μετακινήσεις ζώων από 
τη Γαλλία προς το Λουξεμβούργο.
Ως εκ τούτου, για όλους αυτούς τους λόγους η Επιτροπή απορρίπτει τους ισχυρισμούς του 
αναφέροντα.


