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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja annak tényét, hogy a kéknyelv-betegség elleni oltóanyag a 
tagállami határokat átlépő marha- és juhszállítmányok esetében kötelező, egy tagállamon 
belül történő mozgás esetében azonban nem. Kifejti, hogy mindez megnehezíti számára 
állatállományának Luxemburgban történő értékesítését (40 kilométerre otthonától), mivel a 
francia állatorvosok nem tartják készleten az említett vakcinát, majd pedig megjegyzi, hogy 
mindez az áruk szabad mozgásának korlátozását jelenti.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. június 23. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 25.

A petíció benyújtója megemlíti a kéknyelv-betegség kockázatának kitett állatok szállítására 
vonatkozó szabályokat, valamint a kéknyelv-betegség elleni vakcina alkalmazásával 
kapcsolatos tagállami politikákat. Felvázolja azokat a különféle követelményeket, amelyeket 
teljesíteni kell annak érdekében, hogy Franciaországon belül megvalósulhasson az állatok 
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szállítása, szemben azon követelményekkel, amelyeknek egy állat másik tagállamba 
(Luxemburg) történő szállítását megelőzően kell teljesülniük.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A kéknyelv-betegség (BT) a kérődzők nem fertőző, vírusos megbetegedése, amely a vírust 
állatról állatra terjesztő vektorokból (a Culicoides családba tartozó rovarokból) kerül az 
állatokba. A kéknyelv-betegség elleni védekezés a vakcinákon, a vektorok támadásával 
szembeni védekezésen és az állatok szállításának korlátozásán alapul. 24 különböző 
kéknyelvbetegség-vírus szerotípus létezik. A különféle szerotípusok tekintetében nincs 
kölcsönös védelem, ami annyit jelent, hogy a szóban forgó betegséggel szemben különböző 
vakcinákat kell alkalmazni az egyes körzetekben terjedő vírus szerotípus(ok)tól függően. A 
élő állatok szállítására vonatkozó korlátozásokat kellően nagy kiterjedésű területen 
alkalmazzák (hozzávetőlegesen a járványkitörések 150 kilométeres körzetében) annak 
elkerülése érdekében, hogy az állatok szállítása nyomán a betegség tovább terjedjen. A 
szóban forgó betegség az elmúlt évtized során több tagállamban is súlyos gazdasági 
veszteségeket okozott.

A kéknyelv-betegség elleni védekezésről szóló közösségi jogszabályként a 2000/75/EK 
tanácsi irányelv és az 1266/2007/EK bizottsági rendelet szolgál. A bizottsági rendelet célja a 
2000/75/EK irányelvben foglalt alapvető szabályok hozzáigazítása a betegség elleni 
védekezéssel kapcsolatban szerzett új tudományos ismeretekhez és tapasztalatokhoz.  Az 
uniós szabályokat fokozottan fenntarthatóvá és arányossá teszi, valamint összhangba hozza a 
nemzetközi előírásokkal, miközben a lehető legnagyobb mértékben csökkenti a kereskedelem 
akadályait.
Az uniós jogszabályokkal összhangban azon korlátozás alá vont körzeten belüli szállítás, ahol 
ugyanazon kéknyelvbetegség-vírus szerotípus(ok) terjed(nek), nem jelent további jelentős 
kockázatot. Következésképpen ezek a szállítások megengedettek, azzal a feltétellel, hogy 
szállításuk napján az állatokon nem mutatkoznak a kéknyelv-betegség klinikai tünetei, 
amennyiben a korlátozás alá vont körzeten belül ugyanazon vírustípus terjedése tapasztalható. 
Ugyanakkor az állatok olyan jellegű szállítása esetén, amely a korlátozás alá vont körzetből 
egy eltérő besorolású övezetbe irányul – ahol nincs jelen a kéknyelv-betegség, vagy ahol egy 
másik kéknyelvbetegség-vírus szerotípus terjed –, fennáll annak veszélye, hogy a vírus 
továbbterjed a korlátozás alá vont körzet határain kívülre, így további korlátozások 
alkalmazandók. Meg kell jegyezni, hogy az élő állatok szállítására vonatkozó követelmények 
a körzet járványügyi minősítésétől függnek, ugyanakkor egyaránt érvényesek mind az 
országon belüli (belföldi) mozgásokra, mind pedig a közösségen belüli kereskedelemre.
Ami az állatok korlátozás alá vont körzetből egy eltérő besorolású övezetbe irányuló 
szállításának további feltételeit illeti, a rendelet több alternatívát is kínál (egészségügyi 
biztosítékok), amelyek gondoskodnak a fertőzött területekről származó állatok biztonságos 
kereskedelméről. Az egyik lehetőség az állatok beoltása. Egy korlátozás alá vont körzetben 
jelen lévő kéknyelvbetegség-vírus szerotípus elleni védőoltás, megfelelő felügyelet mellett 
garantálhatja az adott szerotípus előfordulásával fémjelzett korlátozás alá vont körzetből 
származó élő állatok biztonságos, vírustól mentes övezetekbe irányuló kereskedelmét. Az 
állatok beoltására csak a korlátozás alá vont körzetekben kerülhet sor.
Ebből az okból kifolyólag az uniós tagállamok oltási programokat hajtanak végre a saját 
területükön terjedő szerotípusok ellen. A tagállamok oltási programjai jelentős pénzügyi 
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támogatásban részesültek 2008-ban (hozzávetőlegesen 152 millió EUR) és 2009-ben 
(hozzávetőlegesen 120 millió EUR).

A társfinanszírozott oltási tervek kidolgozása és végrehajtása a tagállamok illetékes 
hatóságainak feladata. A fertőzés veszélyének kitett populáció átoltottságának sebessége és 
intenzitása valamennyi tagállamban javarészt az oltóanyag elérhetőségétől függ. Mindössze 
korlátozott számú gyártó állít elő kéknyelv-betegség elleni oltóanyagot, a prioritások 
meghatározására pedig a nemzeti oltási tervek keretében kerül sor.
Franciaország kontinentális Európában fekvő területei az 1-es és a 8-as szerotípusra 
korlátozottak, és Franciaország jelenleg mindkét szóban forgó szerotípus tekintetében intenzív 
vakcinázási programot alkalmaz.

Luxemburgban csupán egy vírus szerotípus terjed (BTV-8). 
A különféle szerotípusokra és a tagállamok által kijelölt korlátozás alá vont körzetekre 
vonatkozó információk fellelhetők a Bizottság honlapjának alábbi oldalán: 
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bluetongue_en.htm

Következtetés

Összefoglalva, a kéknyelv-betegségre vonatkozó közösségi szabályok arányosak, tudományos 
alapokon nyugszanak, és azokat a tapasztalatok és az új tudományos fejlemények tükrében 
folyamatos felülvizsgálatnak vetik alá fenntarthatóságuk fokozása érdekében. A kéknyelv-
betegség miatt korlátozás alá vont körzetekből származó állatok szállítását csak megfelelő 
egészségügyi biztosítékok mellett kellene megvalósítani, mint például az állatok beoltása. 

A petíció benyújtója által felvázolt helyzet Franciaország kontinentális területein történő 
szállításokra vonatkozik, ahol a kéknyelv-betegség két szerotípusa terjed (BTV-1 és BTV-8), 
szemben a Franciaország kontinentális részeiről Luxemburgba irányuló szállításokkal, ahol 
csupán egy szerotípus terjed (BTV-8). Következésképpen annak megakadályozása érdekében, 
hogy az 1-es szerotípus Luxemburgra is átterjedjen, szükségszerű, hogy a BTV-1 tekintetében 
korlátozás alá vont körzetekből (mint amilyen Franciaország teljes kontinentális területe) 
szállított állatok megfeleljenek az előírt egészségügyi biztosítékoknak, nevezetesen legyenek 
beoltva a BTV-1 ellen. Franciaország és Luxemburg eltérő járványügyi helyzete, valamint a 
két tagállamban alkalmazott oltóanyagok eltérő típusa indokolttá teszi bizonyos korlátozások 
alkalmazását az állatok Franciaországból Luxemburgba irányuló szállítására vonatkozóan.  

Következésképpen mindezen okokból a Bizottság elutasítja a petíció benyújtójának állításait.


