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Dnia 26 stycznia 2011 r. Rada Unii Europejskiej, działając na podstawie art. 43 ust. 2 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- 
Społecznego w sprawie 

wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2000/75/WE w odniesieniu do szczepień przeciw chorobie 
niebieskiego języka 

COM(2010) 666 wersja ostateczna – 2010/0326 (COD). 

Sekcja Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego, której powierzono przygotowanie prac Komitetu 
w tej sprawie, przyjęła swoją opinię 28 lutego 2011 r. 

Na 470. sesji plenarnej w dniach 15–16 marca 2011 r. (posiedzenie z 15 marca) Europejski Komitet 
Ekonomiczno-Społeczny stosunkiem głosów 185 do 2 – 12 osób wstrzymało się od głosu – przyjął 
następującą opinię: 

1. Wnioski i zalecenia 

1.1 Komitet zaleca, by w ten sam sposób zmienić także 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2007 z dnia 
26 października 2007 r. w sprawie przepisów wykonawczych 
dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do 
kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń 
niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na 
zarażenie chorobą niebieskiego języka. 

1.2 Komitet przypomina o sytuacji, jaka zapanowała 
w momencie zakończenia szczepień przeciw pryszczycy 
i pomorowi świń, kiedy jeden z głównych przywoływanych 
argumentów głosił, że nakłady na likwidację ewentualnych 
ognisk choroby byłyby niższe od nakładów na szczepienia. 

1.3 Komitet uważa za użyteczne umożliwienie pozosta
wienia wyboru w tej dziedzinie poszczególnym państwom 
członkowskim Unii, ponieważ w krajach strefy klimatu umiar
kowanego sytuacja epidemiologiczna, a także typy choroby 
niebieskiego języka są inne niż w krajach południowych. 
Państwa, które postanowią nie przeprowadzać szczepień, będą 
mogły łatwiej wykryć chorobę. Nie można jednak zupełnie 
wyeliminować ryzyka, jako że w ten sposób trudniej będzie 
wykryć nowe szczepy pochodzące z Azji. 

1.4 Komitet uważa, że zmiany przewidziane w omawianej 
dyrektywie we właściwy sposób uwzględniają najnowszy postęp 
technologiczny w dziedzinie produkcji szczepionek, które mogą 
być stosowane także poza obszarami objętymi ograniczeniami 
dotyczącymi przemieszczania zwierząt. Wniosek dotyczący 
zmiany dyrektywy wyraźnie gwarantuje, że na państwa człon
kowskie nie zostaną nałożone dodatkowe obciążenia administ
racyjne, poza tymi związanymi z informowaniem 
o ewentualnym wprowadzeniu programu szczepień. Nie prze
widuje on istotnych skutków społecznych. Komitet w pełni 

popiera ten cel i, w świetle wspomnianej gwarancji, 
z zadowoleniem przyjmuje przedłożony wniosek. 

2. Wstęp i streszczenie dokumentu Komisji 

2.1 Analizowany wniosek dotyczący dyrektywy Rady ma na 
celu zmianę przepisów w zakresie szczepienia, regulowanych 
dotychczas przez dyrektywę 2000/75/WE, tak aby je uela
stycznić, uwzględniając fakt, iż inaktywowane szczepionki są 
aktualnie dostępne i mogą być z powodzeniem stosowane 
poza obszarami objętymi ograniczeniami dotyczącymi prze
mieszczania zwierząt. 

2.2 Komisja uważa, że zmiana prawodawstwa jest niezbędna 
do uwzględnienia postępu technologicznego w zakresie rozwoju 
szczepionek. Proponowana zmiana umożliwi podejmowanie 
decyzji odnośnie do strategii zwalczania choroby niebieskiego 
języka na podstawie konkretnej sytuacji w państwach człon
kowskich, bez nieuzasadnionej interwencji Unii. 

2.3 Obecnie panuje zgoda, że szczepienie inaktywowanymi 
szczepionkami jest preferowanym narzędziem zwalczania 
choroby niebieskiego języka i zapobiegania występowaniu 
klinicznych przypadków choroby w Unii. Przy stosowaniu 
tych szczepionek nie ma już potrzeby utrzymywania obecnych 
przeszkód dla szczepień prewencyjnych poza obszarami obję
tymi ograniczeniami dotyczącymi przemieszczania zwierząt. 

3. Uwagi 

3.1 W ostatnich trzech latach dostępne stały się nowoczesne 
inaktywowane szczepionki przeciwko chorobie niebieskiego 
języka, które można bezpiecznie stosować poza obszarami 
objętymi ograniczeniami. Umożliwi to państwom członkow
skim opracowywanie krajowych strategii w zakresie zapobie
gania chorobie i jej zwalczania bez nieuzasadnionej interwencji 
Unii.
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3.2 Omawiany wniosek, poszerzając wachlarz dostępnych 
środków zwalczania choroby, powinien przyczynić się do 
złagodzenia jej społeczno-ekonomicznych skutków. Trudne 
jest jednak dokonanie precyzyjnej ilościowej oceny korzyści 
związanych z tym dokumentem, gdyż będą one zależały od 
niedającego się przewidzieć rozwoju tej choroby, która 
w Europie straciła swój egzotyczny charakter. 

3.3 Wniosek nie ma wpływu na istniejące środki walki z tą 
chorobą. Dlatego nie będzie miał bezpośrednich konsekwencji 
dla rocznych i wieloletnich unijnych programów zwalczania, 
eradykacji i kontroli niektórych chorób zwierzęcych. 

3.4 Umożliwiając szerokie użycie szczepień w Unii, 
omawiany wniosek może zmniejszyć bezpośrednie i pośrednie 
straty powodowane przez chorobę niebieskiego języka, a tym 
samym ograniczyć jej negatywne skutki gospodarcze. 

3.5 Umożliwi przeprowadzanie szczepień na większą skalę 
oraz potencjalne poszerzenie rynku dla firm farmaceutycznych 
produkujących inaktywowane szczepionki przeciwko chorobie 
niebieskiego języka. 

Bruksela, 15 marca 2011 r. 
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