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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0380/2009, adresată de Philippe Mota, de cetățenie franceză, 
privind febra catarală la ovine și bovine

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă faptul că vaccinarea împotriva febrei catarale este obligatorie la bovinele 
și ovinele care trec granițele statelor membre și nu și în cazul celor care sunt transportate în 
interiorul unui stat membru. Această situație face ca petiționarul să întâmpine dificultăți în 
vânzarea animalelor în Luxemburg (la 40 km de domiciliul său), având în vedere faptul că 
veterinarii francezi nu au vaccinurile în stoc, ceea ce reprezintă un obstacol în calea liberei 
circulații a mărfurilor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 iunie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

Petiționarul face referire la normele privind deplasarea animalelor susceptibile de a fi afectate 
de febra catarală și politicile de vaccinare împotriva febrei catarale din statele membre. Acesta 
face trimitere la cerințe diferite care trebuie îndeplinite pentru a deplasa animalele în interiorul 
Franței, în comparație cu cele care trebuie îndeplinite înainte ca un animal să poată fi deplasat 
în alt stat membru (Luxemburg).
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Observațiile Comisiei cu privire la petiție

Febra catarală (FC) este o boală virală necontagioasă a rumegătoarelor, care se transmite la 
animale prin intermediul vectorilor (insecte din familia Culicoides) care răspândesc virusul de 
la un animal la altul. Controlul febrei catarale se bazează pe vaccinare, protecția împotriva 
atacului vectorilor și restricții privind deplasarea animalelor. Există 24 de serotipuri diferite de 
febră catarală. Nu există protecție încrucișată între diferitele serotipuri, iar acest lucru 
înseamnă că trebuie utilizate vaccinuri diferite împotriva acestei boli în funcție de 
serotipul(urile) de virus care circulă în fiecare zonă. Restricțiile de deplasare privind 
animalele vii sunt puse în aplicare într-o zonă suficient de mare (aproximativ 150 km în jurul 
focarelor de boală) pentru a evita răspândirea bolii mai departe ca urmare a deplasărilor de 
animale. Boala a produs pierderi economice majore în mai multe state membre în ultimul 
deceniu.
Legislația comunitară cu privire la controlul febrei catarale este prevăzută de Directiva 
2000/75/CE a Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1266/2007 al Comisiei. Regulamentul 
Comisiei are drept scop adaptarea normelor de bază stipulate în Directiva 2000/75/CE la noile 
cunoștințe științifice și experiența dobândite cu privire la controlul bolii. Aceasta face ca 
normele UE să fie mai durabile, proporționale și conforme cu standardele internaționale, 
reducând pe cât posibil obstacolele în calea comerțului.
În conformitate cu legislația UE, deplasările în cadrul aceleiași zone de restricție, în care 
circulă același(aceleași) serotip(uri) de febră catarală nu prezintă un risc suplimentar major. 
Prin urmare, aceste deplasări sunt permise cu condiția ca animalele să nu prezinte semne 
clinice de febră catarală în ziua deplasării, în cazul în care circulă același tip de virus în zona 
restricționată. Cu toate acestea, deplasările de animale dintr-o zonă restricționată într-o zonă 
cu un statut diferit – fără febră catarală sau în care circulă un serotip de virus de febră catarală 
diferit - prezintă riscul de răspândire mai departe a virusului în afara zonei restricționate și, 
prin urmare, se aplică restricții suplimentare. Trebuie reținut faptul că cerințele privind
deplasările de animale vii se stabilesc în funcție de starea de sănătate a zonei; cu toate acestea, 
acestea se aplică în același mod atât pentru deplasările pe plan național (intern), cât și pentru 
comerțul intra-comunitar. 

În ceea ce privește condițiile suplimentare pentru deplasarea animalelor dintr-o zonă 
restricționată într-o zonă cu un statut diferit, regulamentul oferă un set de alternative (garanții 
sanitare) care prevăd comerțul sigur cu animale din zonele afectate. Una dintre opțiuni este 
vaccinarea. Vaccinarea împotriva serotipului de febră catarală prezent într-o zonă 
restricționată, împreună cu o supraveghere adecvată, poate garanta comerțul sigur cu animale 
vii din zone restricționate în care apare serotipul particula, în zone fără boală. Vaccinarea 
poate fi efectuată numai în zonele restricționate.
Din acest motiv, statele membre ale UE pun în aplicare programe de vaccinare împotriva 
serotipurilor care circulă pe teritoriul lor. S-a acordat un sprijin financiar comunitar 
substanțial statelor membre pentru programele lor de vaccinare pentru 2008 (aproximativ 152 
milioane EUR) și 2009 (aproximativ 120 milioane EUR).

Planificarea și punerea în aplicare a planurile de vaccinare cofinanțate constituie 
responsabilitatea autorităților competente din statele membre. Viteza și intensitatea acoperirii 
de către vaccin a populațiilor susceptibile din fiecare stat membru depind în mare măsură de 
disponibilitatea vaccinului. Vaccinul împotriva febrei catarale este produs numai de un număr 
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limitat de producători, iar prioritățile sunt stabilite în planurile de vaccinare naționale.
Pentru teritoriul francez din interiorul continental al Europei sunt stabilite restricții pentru 
serotipurile 1 și 8, iar Franța aplică în prezent un program de vaccinare intensivă pentru 
ambele serotipuri.

În Luxemburg circulă un singur serotip de virus (BTV-8).
Informațiile relevante privind diferitele serotipuri și zone restricționate demarcate de statele 
membre sunt disponibile pe pagina următoare a site-ului web al Comisiei: 
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bluetongue_en.htm

Concluzie

Pe scurt, normele comunitare cu privire la febra catarală sunt proporționale, bazate pe 
cunoștințe științifice și sunt revizuite continuu în funcție de experiență și de noile descoperiri 
științifice, pentru a fi durabile. Deplasările de animale din zonele cu febră catarală 
restricționate trebuie să aibă loc numai cu furnizarea de garanții sanitare suficiente, cum ar fi 
vaccinarea. 

Situația descrisă de petiționar face trimitere la deplasările în interiorul continental al Franței, 
unde circulă două serotipuri de febră catarală (BTV-1 și BTV-8), în comparație cu deplasările 
din interiorul continental al Franței către Luxemburg, unde circulă numai serotipul (BTV-8). 
Prin urmare, pentru a împiedica răspândirea serotipului 1 către Luxemburg, este necesar ca 
sănătatea animalelor deplasate din zonele restricționate BTV-1 (cum ar fi întregul teritoriu al 
interiorului continental francez) să ofere garanțiile sanitare necesare, și anume vaccinarea 
împotriva BTV-1. Situația epidemiologică diferită a Franței față de Luxemburg și tipurile 
diferite de vaccin utilizate în cele două state membre justifică aplicarea anumitor restricții cu 
privire la deplasările de animale din Franța către Luxemburg. 
Prin urmare, pentru toate aceste motive, Comisia respinge acuzațiile petiționarului.


