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Suġġett: Petizzjoni 0380/2009, imressqa minn Philippe Mota, ta’ nazzjonalità 
Franċiża, dwar id-deni katarrali (bluetongue virus) li jaffettwa n-nagħaġ u l-
ifrat

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant joġġezzjona għall-fatt li l-vaċċin kontra d-deni katarrali huwa obbligatorju fil-
każ tan-nagħaġ u l-ifrat li jaqsmu l-fruntieri tal-Istati Membri u mhux għal dawk li jiċċaqilqu 
minn post għal ieħor fl-istess Stat Membru. Huwa jindika li dan jagħmilha diffiċli għalih biex 
ibigħ il-bhejjem fil-Lussemburgu (40km mid-dar tiegħu), minħabba li l-veterinarji Franċiżi 
ma jaħżnux l-vaċċin u jargumenta li dan ifisser restrizzjoni tal-libertà tal-moviment ta’ 
oġġetti.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-23 ta’ Ġunju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Settembru 2009.

Il-petizzjonant jagħmel referenza għar-regoli dwar il-moviment tal-annimali li huma 
suxxettibbli għad-deni katarrali u l-politiki għall-vaċċin kontra d-deni katarrali fl-Istati 
Membri. Huwa jagħmel referenza għad-diversi rekwiżiti li għandhom jiġu sodisfati biex 
annimali jiċċaqilqu fi Franza stess meta mqabbla ma’ dawk li għandhom jiġu sodisfati qabel 
ma annimal ikun jista’ jittieħed fi Stat Membru ieħor (il-Lussemburgu).
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Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni 

Id-deni katarrali huwa marda virali tal-annimali li jixtarru, li ma titteħidx u li tiġi trażmessa 
lill-annimali permezz ta’ organiżmi li jġorru l-mikrobu (insetti tal-familja Culicoides) li jifirxu 
l-virus minn annimal għal ieħor. Il-kontroll tad-deni katarrali huwa bbażat fuq vaċċin, 
protezzjoni mill-attakk tal-organiżmu li jġorr il-mikrobu u restrizzjonijiet fuq il-movimenti 
tal-annimali. Hemm 24 serotip differenti tal-virus tad-deni katarrali. M’hemmx protezzjoni 
unika kontra s-serotipi differenti u dan ifisser li jeħtieġ li jintużaw vaċċini differenti kontra 
din il-marda skont is-serotip(i) tal-virus li jkun qed jiċċirkola f’kull zona. Ir-restrizzjonijiet 
tal-moviment għall-annimali ħajjin huma implimentati f’zona kbira biżżejjed (madwar 150 
km minn fejn tkun faqqgħet il-marda) biex jiġi evitat li jkompli jinxtered il-mard minħabba l-
moviment tal-annimali. Din il-marda kkawżat telf ekonomiku kbir f’diversi Stati Membri 
matul dawn l-aħħar għaxar snin.
Il-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar il-kontroll tad-deni katarrali hija stipulata fid-Direttiva tal-
Kunsill 2000/75/KE u fir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1266/2007. Ir-Regolament 
tal-Kummissjoni għandu l-għan li jadatta r-regoli bażiċi stipulati fid-Direttiva 2000/75/KE 
għall-għarfien u l-esperjenzi xjentifiċi l-ġodda li nkisbu dwar il-kontroll tal-mard. Huwa 
jagħmel ir-regoli tal-UE iktar sostenibbli, proporzjonati u konformi mal-istandards 
internazzjonali, filwaqt li jnaqqas kemm jista’ jkun l-ostakli għall-kummerċ.
Skont il-leġiżlazzjoni tal-UE, il-movimenti fl-istess zona ta’ restrizzjoni fejn ikun(u) qed 
jiċċirkola(w) l-istess serotip(i) tad-deni katarrali ma jimponux riskju addizzjonali kbir. 
Għaldaqstant dawn il-movimenti huma permessi bil-kundizzjoni li l-annimali ma jurux sinjali 
kliniċi tad-deni katarrali dakinhar li jkunu se jiċċaqilqu jekk l-istess tip ta’ virus jiċċirkola fiz-
zona ristretta. Madankollu, il-moviment tal-annimali minn zona ristretta għal zona bi stejtus 
differenti – fejn ma jkunx hemm deni katarrali jew fejn jiċċirkola serotip ta’ virus tal-BT
differenti – jimponi r-riskju li l-virus ikompli jinfirex lil hinn miz-zona ristretta u għaldaqstant 
japplikaw restrizzjonijiet addizzjonali. Għandu jiġi nnutat li r-rekwiżiti għall-movimenti tal-
annimali ħajjin jiddependu mill-istejtus tal-mard fiz-zona; madankollu, huma japplikaw bl-
istess mod kemm għall-movimenti nazzjonali (domestiċi) kif ukoll għall-Kummerċ fil-
Komunità stess.

Fir-rigward tal-kundizzjonijiet addizzjonali għall-movimenti tal-annimali minn zona ristretta 
għal zona bi stejtus differenti, ir-Regolament joffri numru ta’ alternattivi (garanziji għas-
saħħa) li jipprovdu għal kummerċ tal-annimali sikur miz-zoni affettwati. Waħda mill-għażliet 
hija l-vaċċin. Il-vaċċin kontra s-serotip tad-deni katarrali li jkun f’zona ristretta, flimkien ma’
sorveljanza xierqa jista’ jiżgura l-kummerċ sikur tal-annimali ħajjin miz-zoni ristretti fejn fejn 
ikun hemm is-serotip partikolari fiz-zoni fejn ma jkunx hemm mard. Il-vaċċin jista’ jingħata
biss fiz-zoni ristretti.
Huwa għal din ir-raġuni li l-Istati Membri tal-UE qed jimplimentaw programmi għall-vaċċin 
kontra s-serotipi li jkunu qed jiċċirkolaw fit-territorju tagħhom. Ingħata appoġġ finanzjarju 
Komunitarju sostanzjali lill-Istati Membri għall-programmi tal-vaċċin tagħhom għall-2008 
(madwar EUR 152 miljun) u l-2009 (madwar EUR 120 miljun).

L-ippjanar u l-implimentazzjoni tal-pjanijiet kofinanzjati tal-vaċċin jaqgħu taħt ir-
responsabilità tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri. Il-ħeffa u l-intensità li biha l-
vaċċin ikopri l-popolazzjoni suxxettibbli f’kull Stat Membru jiddependu fil-biċċa l-kbira mid-
disponibilità tal-vaċċin. Numru limitat biss ta’ fabbrikanti jipproduċi l-vaċċini kontra d-deni 
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katarrali u l-prijoritajiet huma stabbiliti fil-pjanijiet nazzjonali tal-vaċċini.
It-territorju Franċiż fil-kontinent tal-Ewropa jillimita ruħu għas-serotipi 1 u 8 u Franza 
attwalment qed tapplika programm intensiv tal-vaċċin għal dawk iż-żewġ serotipi.
Fil-Lussemburgu, qed jiċċirkola serotip wieħed biss tal-virus wieħed (BTV-8).

L-informazzjoni rilevanti dwar is-serotipi differenti u z-zoni ristretti stabbiliti mill-Istati 
Membri tista’ tinstab fuq dan is-sit tal-websajt tal-Kummissjoni: 
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bluetongue_en.htm

Konklużjoni

Fi ftit kliem, ir-regoli Komunitarji dwar id-deni katarrali huma proporzjonati, ibbażati fuq ix-
xjenza u ssirilhom reviżjoni kontinwa fid-dawl ta’ esperjenza u żvilupp xjentifiku ġdid biex 
ikunu sostenibbli. Il-moviment tal-annimali minn zoni ristretti tad-deni katarrali għandu jsir 
biss jekk ikun hemm biżżejjed garanziji għas-saħħa, bħall-vaċċin. 

Is-sitwazzjoni deskritta mill-petizzjonant tirreferi għall-movimenti fit-territorju ewlieni ta’
Franza fejn qed jiċċirkolaw żewġ serotipi tad-deni katarrali (BTV-1 u BTV-8) meta mqabbla 
mal-movimenti mit-territorju ewlieni ta’ Franza sal-Lussemburgu fejn qed jiċċirkola s-serotip 
(BTV-8) biss. Għaldaqstant, biex wieħed jipprevieni l-firxa tas-serotip 1 fil-Lussemburgu, 
jeħtieġ li l-annimali li jiċċaqilqu minn zoni ristretti tal-BTV-1 (bħat-territorju ewlieni Franċiż 
kollu) jikkonformaw mal-garanziji għas-saħħa meħtieġa, l-iktar il-vaċċin kontra l-BTV-1. Is-
sitwazzjoni epidemjoloġika differenti bejn Franza u l-Lussemburgu u t-tipi diffrenti tal-vaċċin 
li jintużaw fiż-żewġ Stati Membri jiġġustifikaw l-applikazzjoni ta’ ċerti restrizzjonijiet fuq il-
movimenti tal-annimali minn Franza għal-Lussemburgu. 
Għaldaqstant, għal dawn ir-raġunijiet kollha l-Kummissjoni tiċħad l-allegazzjonijiet tal-
petizzjonant.


