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Betreft: Verzoekschrift 0380/2009, ingediend door Philippe Mota (Franse nationaliteit), 
over blauwtong bij schapen en runderen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich erover dat de vaccinatie tegen blauwtong wel verplicht is bij runderen 
en schapen die de grenzen van de lidstaten passeren, maar niet in het geval van het 
verplaatsen van deze dieren binnen een lidstaat. Dit bemoeilijkt de verkoop van zijn vee in 
Luxemburg (40 kilometer van zijn woonplaats), aangezien de Franse dierenartsen de 
vaccinaties niet op voorraad hebben, wat een belemmering vormt voor het vrije verkeer van 
goederen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 juni 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009.

Indiener verwijst naar de regelgeving met betrekking tot het verplaatsen van dieren die 
vatbaar zijn voor blauwtong, en naar het vaccinatiebeleid met betrekking tot blauwtong in de 
lidstaten. Indiener wijst op het verschil tussen de voorwaarden waaraan moet worden voldaan
om dieren binnen Frankrijk te verplaatsen, en die om een dier naar een andere lidstaat 
(Luxemburg) te verplaatsen.

De opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

Blauwtong (BT) is een niet-besmettelijke virusziekte bij herkauwers, die via vectoren 
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(insecten van de Culicoides-familie) van het ene dier op het andere dier wordt overgebracht.
BT wordt bestreden door vaccinatie, bescherming tegen vectoraanvallen en het invoeren van 
verplaatsingsbeperkingen. Er zijn 24 verschillende serotypen van blauwtong. Elk vaccin 
beschermt slechts tegen één serotype, waardoor er verschillende vaccins nodig zijn, afgestemd 
op het/de serotype(n) in een bepaald gebied. Er worden verplaatsingbeperkingen voor levende 
dieren ingesteld in een gebied dat groot genoeg is (een straal van ongeveer 150 km rond de 
besmettingshaard) om verdere besmetting door verplaatsing te voorkomen. In de afgelopen 
tien jaar hebben verschillende lidstaten grote economische schade ondervonden als gevolg 
van deze ziekte.
In Richtlijn 2000/75/EG en Verordening (EG) nr. 1266/2007 is de regelgeving vastgelegd met 
betrekking tot de bestrijding en uitroeiing van BT. De verordening is bedoeld ter bijstelling 
van de basisregelgeving in Richtlijn 2000/75/EG wegens nieuwe wetenschappelijke kennis en 
ervaring op het gebied van ziektebestrijding. De EU-regelgeving krijgt hierdoor een meer 
duurzaam en proportioneel karakter en sluit beter aan op de praktijk en de internationale 
richtlijnen. Tevens worden er zoveel mogelijk obstakels uit de weg geruimd die de handel in 
de weg staan.

In overeenstemming met de EU-regelgeving vormt verplaatsing van dieren tussen gebieden
waar dezelfde BT-serotypen aangetroffen zijn, geen extra risico. Een dergelijke verplaatsing 
is dan ook toegestaan onder de voorwaarde dat de dieren op de dag van verplaatsing geen 
klinische verschijnselen vertonen van BT van hetzelfde virustype dat in het beperkingsgebied 
heerst. Door het verplaatsen van dieren van een beperkingsgebied naar een gebied met een 
andere status (waar geen BT aangetroffen is of waar andere serotypen van het BT-virus 
circuleren) kan echter het virus buiten het beperkingsgebied verspreid worden. In een 
dergelijk geval gelden dan ook aanvullende beperkingen. De voorwaarden voor het 
verplaatsen van levende dieren zijn wel afhankelijk van de toestand waarin het gebied zich 
met betrekking tot de ziekte bevindt, maar gelden zowel bij verplaatsing binnen de 
landsgrenzen als tussen verschillende lidstaten.
Met betrekking tot de aanvullende voorwaarden voor het verplaatsen van dieren vanuit een 
beperkingsgebied naar een gebied met een andere status, biedt de verordening een aantal 
alternatieven (medische voorwaarden), zodat er toch veilig kan worden gehandeld met dieren 
uit getroffen gebieden. Een van de opties is vaccinatie. Door vaccinatie tegen het BT-serotype 
dat in een beperkingsgebied aanwezig is te combineren met voldoende controle, kan er veilig 
worden gehandeld in levende dieren die vanuit de beperkingsgebieden waar een bepaald 
serotype voorkomt, naar ziektevrije gebieden worden vervoerd. De vaccinatie moet 
plaatsvinden in het beperkingsgebied.
Om deze reden voeren de EU-lidstaten vaccinatieprogramma’s in tegen de serotypen die in
hun land voorkomen. De EG heeft de lidstaten aanzienlijke financiële steun verleend voor het 
uitvoeren van de vaccinatieprogramma’s; voor 2008 is dit 152 miljoen euro, voor 2009 
ongeveer 120 miljoen euro.

Het plannen en uitvoeren van de door de EG medegefinancierde vaccinatieprogramma’s valt 
onder de verantwoordelijkheid van de overheden van de lidstaten. Het aantal voor de ziekte 
varbare dieren dat wordt ingeënt binnen de lidstaten en de snelheid waarmee dat gebeurt, 
hangt af van de beschikbaarheid van het vaccin. Er zijn maar weinig fabrikanten die BT-
vaccins produceren en in de landelijke vaccinatieprogramma’s worden de prioriteiten 
vastgelegd.
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Het Franse vasteland is alleen getroffen door serotypen 1 en 8, en er loopt in Frankrijk 
momenteel een intensief vaccinatieprogramma tegen deze typen.

In Luxemburg circuleert slechts één virusserotype (BTV-8).
De informatie met betrekking tot de verschillende serotypen en de beperkingsgebieden die 
door de lidstaten zijn afgebakend, is te vinden op de volgende webpagina van de Commissie:
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bluetongue_en.htm

Conclusie

Samengevat: de communautaire regelgeving met betrekking tot BT is toegespitst op de 
praktijk, gebaseerd op wetenschappelijke kennis en wordt steeds getoetst aan de hand van 
ervaring en nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen, zodat ze ook op de lange termijn kan
worden toegepast. Het verplaatsen van dieren vanuit beperkingsgebieden mag alleen gebeuren 
bij voldoende medische voorzorgsmaatregelen, zoals vaccinatie.

De situatie zoals geschetst door indiener heeft betrekking op enerzijds verplaatsing binnen het 
vasteland van Frankrijk waar twee serotypen (BTV-1 en BTV-8) circuleren, en anderzijds 
verplaatsing van het vasteland van Frankrijk naar Luxemburg, waar alleen serotype BTV-8 
circuleert. Om de verspreiding van serotype 1 naar Luxemburg te voorkomen, moet er dan 
ook aan de gestelde medische voorwaarden worden voldaan wanneer dieren vanuit gebieden 
met een BTV-1-beperking worden vervoerd (zoals het vasteland van Frankrijk), te weten 
inenting tegen BTV-1. Vanwege het verschil in de epidemiologische situatie tussen Frankrijk 
en Luxemburg en de verschillende vaccins die in de twee lidstaten worden gebruikt, is het 
terecht dat er bepaalde beperkingen gelden voor het verplaatsen van dieren van Frankrijk naar 
Luxemburg.

Om al deze redenen verklaart de Commissie de beweringen van indiener ongegrond.


