
CM\792277LV.doc PE429.642v01-00

LV Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

25.9.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0380/2009, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Philip Mota, 
par infekciozā katarālā drudža vīrusu aitām un liellopiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret faktu, ka liellopi un aitas, kas šķērso dalībvalstu robežas, 
ir obligāti jāvakcinē pret infekciozā katarālā drudža vīrusu, bet nav jāvakcinē tie dzīvnieki, 
kurus pārvadā vienas dalībvalsts teritorijā. Viņš norāda, ka tas viņam rada grūtības pārdot 
lopus Luksemburgā (40 km no viņa mājām), jo Francijas veterinārārsti netur krājumā šo 
vakcīnu, un iebilst, ka tādā veidā tiek ierobežota brīva preču aprite.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 23. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz pārvadāšanas noteikumiem tiem lopiem, kas ir 
uzņēmīgi pret infekciozā katarālā drudža vīrusu, un uz vakcinācijas pret infekciozā katarālā 
drudža vīrusu politiku dalībvalstīs. Viņš piemin atšķirīgās prasības, kas jāpilda, lai pārvadātu 
lopus Francijas teritorijā, salīdzinot tās ar prasībām, kas jāpilda, lai lopus varētu pārvadāt uz 
citu dalībvalsti (Luksemburgu).
Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Infekciozais katarālais drudzis (IKD) ir atgremotāju vīrusu slimība, ko pārnēsā slimības 
pārnēsātāji (Culicoides ģints kukaiņi), izplatot vīrusu no viena lopa uz otru. IKD apkarošana 
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balstās uz vakcināciju, aizsardzību pret slimības pārnēsātāju uzbrukumu un lopu pārvadāšanas 
ierobežojumiem. Ir zināmi 24 dažādi IKD vīrusa serotipi. Nepastāv nekādas krusteniskas 
imunitātes pret dažādiem serotipiem, un tas nozīmē, ka pret šo slimību jālieto dažādas 
vakcīnas atkarībā no vīrusa serotipa(-iem), kas izplatīti konkrētā zonā. Dzīvu lopu 
pārvadāšana tiek ierobežota pietiekami lielā teritorijā (aptuveni 150 km attālumā no slimības 
uzliesmojuma vietām), lai izvairītos no slimības tālākas izplatīšanās lopu pārvadāšanas dēļ. 
Pēdējo desmit gadu laikā šī slimība ir radījusi lielus zaudējumus vairāku dalībvalstu 
tautsaimniecībai.

Kopienas tiesību akti attiecībā uz IKD apkarošanu ir Padomes Direktīva 2000/75/EK un 
Komisijas Regula (EK) Nr. 1266/2007. Komisijas Regulas mērķis ir pielāgot Direktīvas 
2000/75/EK pamatnoteikumus jaunākajiem zinātnes atzinumiem un pieredzei, kas gūta, 
apkarojot šo slimību. Tas padara ES noteikumus ilgtspējīgākus, samērīgākus un saskaņotākus 
ar starptautiskajiem standartiem, tajā pašā laikā pēc iespējas mazinot tirdzniecības šķēršļus.
Saskaņā ar ES tiesību aktiem lopu pārvadāšana vienā un tajā pašā ierobežojuma zonā, kurā 
izplatīts(-i) viens(-i) un tas(-ie) pats(-ši) IKD serotips(-i), nerada lielu papildu risku. Tāpēc 
šāda pārvadāšana ir atļauta ar noteikumu, ka pārvadāšanas dienā lopiem nav klīnisku IKD 
simptomu, ja ierobežotajā zonā ir izplatīts viens un tas pats vīrusa tips. Tomēr lopu 
pārvadāšana no ierobežotas zonas uz zonu, kam ir cits statuss — kurā nav IKD vai kurā 
izplatīts cits IKD vīrusa serotips —, rada turpmākas vīrusa izplatīšanās risku ārpus 
ierobežotās zonas, un tāpēc tai tiek piemēroti papildu ierobežojumi. Jāpiebilst, ka prasības 
dzīvu lopu pārvadāšanai ir atkarīgas no slimības statusa attiecīgajā zonā, tomēr tās vienādā 
mērā attiecas uz lopu pārvadāšanu dalībvalsts (iekšzemes) robežās un tirdzniecību starp 
dalībvalstīm.
Attiecībā uz papildu nosacījumiem lopu pārvadāšanai no ierobežotas zonas uz zonu ar citādu 
statusu regula piedāvā alternatīvu risinājumu kopumu (veselības garantijas), kas garantē drošu 
slimības skarto teritoriju lopu tirdzniecību. Viena no iespējām ir vakcinācija. Vakcinācija pret 
IKD serotipu, kas sastopams ierobežotā zonā, un pienācīga novērošana var garantēt drošu 
tirdzniecību ar dzīviem lopiem starp ierobežotajām zonām, kurās sastopams konkrēts serotips, 
un zonām, kurās slimība nav izplatīta. Vakcināciju var veikt tikai ierobežotajās zonās.
Šī iemesla dēļ ES dalībvalstis īsteno vakcinācijas programmas slimības serotipu apkarošanai, 
kas izplatīti to teritorijās. Dalībvalstu vakcinācijas programmām ir piešķirts ievērojams 
finansiālais atbalsts — 2008. gadā aptuveni EUR 152 miljoni un 2009. gadā aptuveni 
EUR 120 miljoni.

Līdzfinansēto vakcinācijas plānu plānošana un īstenošana ir dalībvalstu kompetento iestāžu 
pienākums. Pret slimībām uzņēmīgās populācijas vakcinēšanas ātrums un intensitāte katrā 
dalībvalstī ir lielā mērā atkarīgi no vakcīnas pieejamības. IKD vakcīnas ražo neliels skaits 
uzņēmumu, un prioritātes nosaka nacionālie vakcinācijas plāni.
Francijas Eiropas kontinenta teritorijā ierobežojums attiecas uz 1. un 8. serotipu, un Francija 
pašlaik īsteno intensīvu vakcinācijas programmu šo abu serotipu apkarošanai.
Luksemburgā ir izplatīts tikai viens šī vīrusa serotips (IKD-8).

Attiecīgā informācija par dažādiem serotipiem un ierobežotajām zonām, ko noteikušas 
dalībvalstis, var atrast šādā Komisijas interneta vietnes lapā: 
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bluetongue_en.htm
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Secinājumi

Kopsavilkumā jāsaka, ka Kopienas noteikumi attiecībā uz IKD ir samērīgi, zinātniski 
pamatoti un tiek nepārtraukti pārskatīti, ņemot vērā pieredzi un jaunākos zinātniskos 
atklājumus, lai padarītu tos ilgtspējīgus. Dzīvnieku pārvadāšanai no IKD ierobežotajām 
zonām ir jānotiek saskaņā ar pienācīgām veselības garantijām, tādām kā vakcinācija.
Situācija, ko apraksta lūgumraksta iesniedzējs, attiecas uz lopu pārvadāšanu kontinentālajā 
Francijā, kurā izplatīti divi IKD serotipi (IKD-1 un IKD-8), pretstatā to pārvadāšanai no 
kontinentālās Francijas uz Luksemburgu, kurā izplatīts tikai viens serotips (IKD-8). Tādēļ, lai 
novērstu serotipa 1 izplatīšanos Luksemburgā, ir vajadzīgs, lai lopi, kurus pārvadā no IKD-1 
ierobežotām zonām (tādām kā visa kontinentālās Francijas teritorija), atbilstu pieprasītajām 
veselības garantijām, proti, vakcinācijai pret IKD-1. Atšķirīgā epidemioloģiskā situācija 
Francijā un Luksemburgā, kā arī atšķirīgie vakcīnu veidi, ko lieto abās minētajās dalībvalstīs,
attaisno konkrētu ierobežojumu piemērošanu lopu pārvadāšanai no Francijas uz 
Luksemburgu.

Tāpēc visu šo iemeslu dēļ Komisija noraida lūgumraksta iesniedzēja nepamatotos 
apgalvojumus.”


