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Dotyczy: Petycji 0380/2009, którą złożył Philippe Mota (Francja) w sprawie choroby
niebieskiego języka u trzody i bydła

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się sytuacji, w której szczepienie przeciw chorobie 
niebieskiego języka bydła i trzody jest obowiązkowe przy przekraczaniu granicy państw 
członkowskich, ale nie jest obowiązkowe przy przewozie zwierząt w obrębie jednego państwa 
członkowskiego. Utrudnia to składającemu petycję sprzedaż bydła w Luksemburgu (40 km od 
miejsca zamieszkania składającego petycję), ponieważ weterynarze francuscy nie dysponują 
na miejscu odpowiednimi szczepionkami, co stanowi utrudnienie swobodnego przepływu 
towarów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 czerwca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

Składający petycję odnosi się do przepisów dotyczących przemieszczania zwierząt podatnych 
na zarażenie chorobą niebieskiego języka oraz do strategii dotyczących szczepień przeciwko 
tej chorobie, stosowanych w państwach członkowskich. Wskazuje on na różne wymogi, jakie 
należy spełnić w celu przemieszczenia zwierząt w obrębie terytorium Francji, w porównaniu 
z tymi, jakie należy spełnić zanim zwierzęta będą mogły zostać przewiezione do innego 
państwa członkowskiego (Luksemburga).
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Uwagi Komisji dotyczące petycji

Choroba niebieskiego języka to niezaraźliwa choroba wirusowa przeżuwaczy, przekazywana 
zwierzętom za pośrednictwem nosicieli (owadów z rodziny Culicoides), które przenoszą 
wirusa między poszczególnymi osobnikami. Kontrola choroby niebieskiego języka polega na 
przeprowadzaniu szczepień, ochronie przed atakami nosicieli oraz ograniczeniu 
przemieszczania zwierząt. Istnieją 24 różne serotypy wirusa choroby niebieskiego języka. 
Pomiędzy różnymi serotypami nie istnieje zjawisko ochrony krzyżowej, co oznacza, że 
przeciwko tej chorobie należy stosować różne szczepionki w zależności od serotypu(-ów) 
wirusa występującego w poszczególnych strefach. Na wystarczająco dużym obszarze 
(w promieniu ok. 150 km od ogniska choroby) wprowadza się ograniczenia 
w przemieszczaniu żywych zwierząt, aby uniknąć dalszego rozprzestrzeniania choroby. 
W ostatnim dziesięcioleciu choroba ta była przyczyną poważnych strat gospodarczych 
w kilku państwach członkowskich.

Prawodawstwo wspólnotowe dotyczące kontroli choroby niebieskiego języka stanowi 
dyrektywa Rady 2000/75/WE oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2007. Celem tego 
rozporządzenia Komisji jest dostosowanie podstawowych przepisów określonych 
w dyrektywie 2000/75/WE do nowej wiedzy naukowej i doświadczenia, jakie zdobyto 
w zakresie kontroli tej choroby. Sprawia ono, że przepisy UE są bardziej zrównoważone, 
proporcjonalne i w większym stopniu zgodne z normami międzynarodowymi, a także 
w największym możliwym zakresie eliminuje utrudnienia w handlu.
Zgodnie z prawodawstwem UE przemieszczenie zwierząt wewnątrz tej samej strefy 
zamkniętej, w której występuje ten sam serotyp lub te same serotypy wirusa choroby 
niebieskiego języka, nie stanowi dodatkowego poważnego zagrożenia. W związku z tym 
przemieszczanie takie jest dozwolone pod warunkiem, że zwierzęta nie wykazują objawów 
klinicznych choroby niebieskiego języka w dniu transportu, a w strefie zamkniętej występuje 
ten sam typ wirusa. Jednakże przemieszczanie zwierząt ze strefy zamkniętej do strefy 
o innym statusie – w której nie występuje choroba niebieskiego języka lub w której występuje 
inny serotyp wirusa choroby niebieskiego języka – powoduje ryzyko dalszego 
rozprzestrzeniania wirusa poza strefę zamkniętą i w związku z tym zastosowanie mają 
dodatkowe ograniczenia. Należy zauważyć, że wymogi dotyczące przemieszczania żywych 
zwierząt zależą od statusu choroby w danej strefie. Jednakże w taki sam sposób mają one 
zastosowanie zarówno w odniesieniu do przemieszczania w obrębie danego kraju, jak i do 
handlu wewnątrzwspólnotowego.

Jeżeli chodzi o dodatkowe warunki dotyczące przemieszczania zwierząt ze strefy zamkniętej 
do strefy o innym statusie, w przedmiotowym rozporządzeniu zawarto szereg możliwości 
(gwarancje zdrowia), które umożliwiają bezpieczny handel zwierzętami z obszarów 
dotkniętych chorobą. Jedną z tych możliwości jest szczepienie. Podawanie szczepionek 
przeciwko serotypowi wirusa choroby niebieskiego języka obecnemu w danej strefie 
zamkniętej, w połączeniu z odpowiednim nadzorem, może zapewnić bezpieczny handel 
żywymi zwierzętami i ich przemieszczanie ze stref zamkniętych, w których występuje 
konkretny serotyp, do stref, w których choroba ta nie występuje. Szczepionki mogą być 
stosowane wyłącznie w strefach zamkniętych.
Z tego względu państwa członkowskie UE wdrażają programy szczepień przeciwko 
serotypom występującym na ich terytoriach. Na programy szczepień zrealizowane w 2008 r. 
i w 2009 r. państwom członkowskim przyznano znaczne wspólnotowe wsparcie finansowe –
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odpowiednio ok. 152 mln euro i ok. 120 mln euro.

Za planowanie i wdrażanie współfinansowanych planów szczepień odpowiadają właściwe 
władze państw członkowskich. Szybkość przeprowadzenia szczepień oraz liczba wykonanych 
szczepień w populacji podatnej na zarażenie w poszczególnych państwach członkowskich 
w znacznym stopniu zależy od dostępności szczepionek. Wytwarzaniem szczepionek 
przeciwko chorobie niebieskiego języka zajmuje się jedynie kilka firm, a priorytety są 
określane w krajowych planach szczepień.
Terytorium Francji znajdujące się w Europie kontynentalnej stanowi strefę zamkniętą dla 
serotypów 1 i 8. Obecnie Francja wdraża program intensywnych szczepień przeciwko 
obydwu tym serotypom.

W Luksemburgu występuje tylko jeden serotyp wirusa (BTV-8).
Odpowiednie informacje dotyczące różnych serotypów i stref zamkniętych wyznaczonych 
przez poszczególne państwa członkowskie można znaleźć na stronie internetowej Komisji 
pod adresem: http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bluetongue_en.htm

Wniosek

Podsumowując, wspólnotowe przepisy dotyczące choroby niebieskiego języka są 
proporcjonalne, potwierdzone naukowo i podlegają ciągłemu przeglądowi w świetle 
nabywanego doświadczenia i nowych odkryć naukowych, aby zachować ich zrównoważony 
charakter. Przemieszczanie zwierząt ze stref zamkniętych z uwagi na występowanie choroby 
niebieskiego języka powinno odbywać się wyłącznie w przypadku zapewnienia 
wystarczających gwarancji zdrowotnych, takich jak poddanie szczepieniu.
Sytuacja opisana przez składającego petycję odnosi się do przypadku przemieszczania 
zwierząt w obrębie terytorium Francji w Europie kontynentalnej, gdzie występują dwa 
serotypy wirusa choroby niebieskiego języka (BTV-1 i BTV-8), porównanego z przypadkiem 
przemieszczania zwierząt między terytorium Francji w Europie kontynentalnej 
a Luksemburgiem, gdzie występuje tylko jeden serotyp (BTV-8). Dlatego też, aby 
uniemożliwić rozprzestrzenienie się serotypu 1 na terytorium Luksemburga, zwierzęta 
przewożone ze stref zamkniętych, w których występuje serotyp BTV-1 (takich jak całe 
terytorium Francji w Europie kontynentalnej), muszą spełniać wymagane gwarancje 
zdrowotne, a mianowicie muszą być zaszczepione przeciwko serotypowi BTV-1. Odmienna 
sytuacja epidemiologiczna we Francji i w Luksemburgu oraz różne rodzaje szczepionek 
stosowane w tych dwóch państwach członkowskich uzasadniają zastosowanie określonych 
ograniczeń dotyczących przemieszczania zwierząt z Francji do Luksemburga.
W związku z tym na podstawie wszystkich wymienionych powyżej powodów Komisja 
odrzuca zarzuty składającego petycję.


