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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0380/2009 dėl mėlynojo liežuvio viruso, kuriuo gali užsikrėsti 
avys ir galvijai, kurią pateikė Prancūzijos pilietis Philip Mota

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prieštarauja tam, kad valstybių narių sienas kertančių avių ir galvijų 
skiepijimas nuo mėlynojo liežuvio viruso būtų privalomas, o valstybėje narėje judančias avis 
ir galvijus skiepyti neprivaloma. Peticijos pateikėjas nurodo, kad dėl to jam sunkiau parduoti 
galvijus Liuksemburge (40 km nuo jo namų), nes Prancūzijos veterinarai neturi vakcinos 
atsargų, ir teigia, kad tai prilygsta laisvo prekių judėjimo ribojimui.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. birželio 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d.

„Peticijos pateikėjas nurodo taisykles dėl gyvūnų, kurie imlūs mėlynojo liežuvio virusui, 
judėjimo ir valstybių narių vykdomą skiepijimo nuo mėlynojo liežuvio viruso politiką. 
Peticijos pateikėjas nurodo, kad reikalavimai, kurių reikia laikytis, kad gyvūnai galėtų judėti 
Prancūzijoje, skiriasi nuo reikalavimų, kuriuos reikia įvykdyti, kad gyvūnai galėtų judėti į kitą 
valstybę narę (Liuksemburgą).

Komisijos pastabos dėl peticijos
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Mėlynojo liežuvio (ML) liga – neužkrečiamoji virusinė atrajotojų liga, kurią gyvūnams 
perduoda užkrato nešiotojai (Culicoides rūšies vabzdžiai), pernešantys virusą iš vieno gyvūno 
kitam. ML ligos kontrolė pagrįsta skiepijimu, apsauga nuo užkrato nešiotojų puolimo ir 
gyvūnų judėjimo ribojimu. Yra 24 skirtingi ML viruso serotipai. Nėra kryžminės apsaugos 
nuo skirtingų serotipų, taigi nuo šios ligos, atsižvelgiant į kiekvienoje zonoje plintantį (-čius) 
viruso serotipą (-us), turi būti naudojamos skirtingos vakcinos. Gyvų gyvūnų judėjimas 
ribojamas gana didelėje teritorijoje (maždaug 150 km aplink ligos protrūkio vietas), siekiant 
išvengti tolesnio ligos plitimo dėl gyvūnų judėjimo. Praėjusį dešimtmetį keliose valstybėse 
narėse ši liga padarė didelių ekonominių nuostolių.

Bendrijos teisės aktai, susiję su ML ligos kontrole, nustatyti Tarybos direktyvoje 2000/75/EB 
ir Komisijos reglamente (EB) Nr. 1266/2007. Komisijos reglamentas skirtas pritaikyti 
pagrindines Direktyvoje 2000/75/EB nustatytas taisykles prie naujų mokslo žinių ir įgytos 
ligos kontrolės patirties. Priėmus šį reglamentą ES taisyklės tapo tvaresnės, proporcingesnės ir 
labiau dera su tarptautiniais standartais, kartu, kiek įmanoma, sumažintos kliūtys prekybai.
Pagal ES teisės aktus judėjimas toje pačioje apribojimų taikymo zonoje, kurioje plinta tas pats 
(tie patys) ML serotipas (-ai), nekelia didelio papildomo pavojaus. Todėl toks judėjimas 
leidžiamas, jeigu gyvūnai judėjimo dieną neturi klinikinių ML ligos požymių, tuo atveju, jei 
ribojimų taikymo zonoje plinta tas pats virusas. Tačiau gyvūnų judėjimas iš ribojimų taikymo 
zonos į kito statuso zoną, kurioje nėra ML ligos arba kurioje paplitęs kitoks ML viruso 
serotipas, kelia tolesnio viruso plitimo už ribojimų taikymo zonos pavojų, todėl taikomi 
papildomi ribojimai. Reikėtų pažymėti, kad gyvų gyvūnų judėjimui taikomi reikalavimai 
priklauso nuo ligos padėties toje zonoje; tačiau jie taikomi ir judėjimui šalyje (vidaus 
judėjimui), ir Bendrijos vidaus prekybai.

Dėl papildomų sąlygų gyvūnų judėjimui iš ribojimų taikymo zonos į kito statuso zoną šiame 
reglamente siūloma keletas saugios prekybos gyvūnais iš paveiktų vietų alternatyvų 
(sveikatos užtikrinimo sąlygų). Viena iš galimybių – skiepijimas. Skiepijant nuo mėlynojo 
liežuvio serotipo, paplitusio ribojimų taikymo zonoje, ir kartu atitinkamai prižiūrint gyvūnus 
galima užtikrinti saugią prekybą gyvais gyvūnais iš ribojimų taikymo zonų, kuriose paplitęs 
konkretus serotipas, į zonas, kuriose šios ligos nėra. Skiepyti galima tik ribojimų taikymo 
zonose.
Būtent dėl šios priežasties ES valstybės narės įgyvendina skiepijimo nuo jų teritorijoje 
paplitusių serotipų programas. Valstybių narių 2008 m. (maždaug 152 mln. EUR) ir 2009 m. 
(maždaug 120 mln. EUR) skiepijimo programoms suteikta didelė finansinė Bendrijos parama.

Už bendrai finansuojamų skiepijimo planų rengimą ir įgyvendinimą atsakingos valstybių 
narių kompetentingos institucijos. Greitas ir intensyvus imlių gyvūnų rūšių populiacijos 
skiepijimas kiekvienoje valstybėje narėje labai priklauso nuo to, ar turima vakcinos. ML 
vakcinas gamina tik ribotas skaičius gamintojų, o prioritetai nustatyti nacionaliniuose 
skiepijimo planuose.
Prancūzijos teritorijoje, esančioje žemyninėje Europos dalyje, taikomi ribojimai, susiję su 1 ir 
8 serotipais, taigi Prancūzija dabar įgyvendina intensyvią skiepijimo nuo abiejų šių serotipų 
programą.

Liuksemburge paplitęs tik vienas viruso serotipas (BTV-8).
Atitinkamos informacijos apie skirtingus serotipus ir valstybių narių nustatytas ribojimų 
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taikymo zonas galima rasti Komisijos interneto svetainėje adresu 
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bluetongue_en.htm.

Išvada

Apibendrinant galima teigti, kad Bendrijos taisyklės dėl ML ligos yra proporcingos, pagrįstos 
mokslu ir siekiant, kad būtų tvarios, nuolat peržiūrimos atsižvelgiant į patirtį ir naujas mokslo 
aplinkybes. Gyvūnai iš dėl ML ligos taikomų ribojimų zonų turėtų judėti tik esant 
pakankamoms sveikatos užtikrinimo sąlygoms, pavyzdžiui, paskiepyti. 
Peticijos pateikėjo nurodyta padėtis yra susijusi su judėjimu Prancūzijos žemyninėje dalyje, 
kurioje paplitę du ML viruso serotipai (BTV-1 ir BTV-8), ir ji palyginama su judėjimu iš 
žemyninės Prancūzijos dalies į Liuksemburgą, kur paplitęs tik vienas serotipas (BTV-8). 
Todėl, siekiant užkirsti kelią 1 serotipui plisti Liuksemburge, būtina, kad gyvūnai, judantys iš 
BTV-1 ribojimų zonų (pavyzdžiui, visa žemyninė Prancūzijos teritorija), atitiktų 
reikalaujamas sveikatos užtikrinimo sąlygas, t. y. būtų paskiepyti nuo BTV-1 viruso serotipo. 
Dėl skirtingos epidemiologinės padėties Prancūzijoje ir Liuksemburge, taip pat dėl abiejose 
valstybėse narėse naudojamų skirtingų tipų vakcinos tam tikri gyvūnų judėjimo iš Prancūzijos 
į Liuksemburgą ribojimai yra pagrįsti. 

Todėl dėl šių visų priežasčių Komisija atmeta peticijos pateikėjo teiginius.“


