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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2011/…/EL,

…,

millega muudetakse direktiivi 2000/75/EÜ lammaste katarraalse palaviku vastase 

vaktsineerimise osas

EROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt2

  

1 ELT C 132, 3.5.2011, lk 92.
2 Euroopa Parlamendi 7. aprilli 2011. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni 

avaldamata).
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ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu 20. novembri 2000. aasta direktiivis 2000/75/EÜ (millega kehtestatakse erisätted 

lammaste katarraalse palaviku tõrjeks ja likvideerimiseks)1 on sätestatud eeskirjad ja 

meetmed lammaste katarraalse palaviku tõrjeks ja likvideerimiseks, sh ohustatud tsoonide 

ja järelevalvetsoonide kehtestamise ning lammaste katarraalse palaviku vastaste vaktsiinide 

kasutamise eeskirjad.

(2) Varem registreeriti liidus ainult üksikuid lammaste katarraalse palaviku teatavate 

serotüüpidega seotud haigusjuhtumeid. Need haigusjuhtumid esinesid peamiselt liidu 

lõunaosas. Siiski on pärast direktiivi 2000/75/EÜ vastuvõtmist ja eriti pärast lammaste 

katarraalse palaviku viiruse serotüüpide 1 ja 8 ilmnemist liidus 2006. ja 2007. aastal 

hakanud lammaste katarraalse palaviku viirus liidus laiemalt levima ja on oht, et see võib 

muutuda mõnes piirkonnas endeemseks ehk paigustaudiliseks. Seetõttu on kõnealuse 

viiruse levikut olnud järjest raskem kontrollida.

(3) Direktiivis 2000/75/EÜ sätestatud lammaste katarraalse palaviku vastase vaktsineerimise 

eeskirjad põhinevad nõrgestatud elusvaktsiinide kasutamisel saadud kogemustel, kuna 

need olid ainsad vaktsiinid, mis olid kättesaadavad kõnealuse direktiivi vastuvõtmise ajal. 

Nõrgestatud elusvaktsiini kasutamise tagajärjel võib vaktsiini viirus ettenägematult levida 

ka vaktsineerimata loomadele. 

  

1 EÜT L 327, 22.12.2000, lk 74.
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(4) Viimastel aastatel on tänu uuele tehnoloogiale muutunud kättesaadavaks lammaste 

katarraalse palaviku vastased inaktiveeritud vaktsiinid, mille kasutamisel ei ole ohtu, et 

vaktsiini viirus võiks ettenägematult levida ka vaktsineerimata loomadele. Inaktiveeritud 

vaktsiinide laialdase kasutuse tulemusena 2008. ja 2009. aasta vaktsineerimiskampaanias 

on olukord lammaste katarraalse palaviku tõrjes oluliselt paranenud. Praeguseks on laialt 

levinud seisukoht, et liidus tuleks lammaste katarraalse palaviku tõrjeks ja ennetuseks 

kasutada eelkõige inaktiveeritud vaktsiine. 

(5) Selleks et tõhustada lammaste katarraalse palaviku tõrjet ja vähendada selle haiguse 

negatiivset mõju põllumajandussektorile, on asjakohane muuta direktiivis 2000/75/EÜ 

sätestatud kehtivaid vaktsineerimiseeskirju, et võtta arvesse viimasel ajal 

vaktsiinitootmises toimunud tehnoloogia arengut. 

(6) Selleks et 2012. aasta vaktsineerimishooajal oleks kasu uutest eeskirjadest, peaks käesolev 

direktiiv jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. 

(7) Käesolevas direktiivis sätestatud muudatustega tuleks vaktsineerimiseeskirjad muuta 

paindlikumaks, võttes arvesse ka asjaolu, et nüüd on saadaval inaktiveeritud vaktsiinid, 

mida saab ohutult kasutada ka väljaspool piirkondi, kus kehtivad loomade 

liikumispiirangud.
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(8) Lisaks ei tohiks ka nõrgestatud elusvaktsiinide kasutamist täielikult välistada, tingimusel et 

rakendatakse vajalikke ettevaatusabinõusid, kuna teatavates olukordades, nt lammaste 

katarraalse palaviku viiruse uue serotüübi ilmnemisel, mille vastu ei ole veel inaktiveeritud 

vaktsiini, võib nõrgestatud elusvaktsiini kasutamine olla vajalik.

(9) Direktiivi 2000/75/EÜ tuleks seega vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:
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Artikkel 1

Direktiivi 2000/75/EÜ muudetakse järgmiselt.

1) Artiklisse 2 lisatakse järgmine punkt:

„j) nõrgestatud elusvaktsiin: vaktsiin, mida toodetakse lammaste katarraalse palaviku 

viiruse loodusliku isolaadi adapteerimise teel passaažidega koekultuuris või kana 

embrüotes.”;

2) Artikkel 5 asendatakse järgmisega: 

„Artikkel 5

1. Liikmesriigi pädev asutus võib otsustada lubada lammaste katarraalse palaviku 

vastaste vaktsiinide kasutamist järgmistel tingimustel:

a) vaktsiini kasutamise otsus tugineb pädeva asutuse teostatud konkreetse riski 

hindamise tulemustel; 

b) enne vaktsineerimise läbiviimist teavitatakse komisjoni. 

2. Kui kasutatakse nõrgestatud elusvaktsiini, tagab liikmesriik, et pädev asutus piiritleb: 

a) ohustatud tsooni, mis koosneb vähemalt vaktsineerimispiirkonnast; 
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b) järelevalvetsooni, mis koosneb liidu territooriumi osast, mis ulatub vähemalt 

50 km väljapoole ohustatud tsooni piire.”;

3) Artikli 6 lõike 1 punkt d asendatakse järgmisega:

„d) rakendada meetmed, mis on vastu võetud kooskõlas artikli 20 lõikes 2 osutatud 

menetlusega, eelkõige seoses vaktsineerimisprogrammi algatamise või muude, 

alternatiivsete meetmete kohaldamisega;”;

4) Artikli 8 lõike 2 punkt b asendatakse järgmisega:

„b) Järelevalvetsoon koosneb liidu territooriumi osast, mis ulatub vähemalt 50 km 

väljapoole ohustatud tsooni piire ja kus ei ole loomi viimase 12 kuu jooksul 

lammaste katarraalse palaviku vastu nõrgestatud elusvaktsiiniga vaktsineeritud.”;

5) Artikli 10 punkt 2 asendatakse järgmisega:

„2) keelatakse loomade vaktsineerimine lammaste katarraalse palaviku vastu nõrgestatud 

elusvaktsiiniga.”. 
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Artikkel 2

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus-

ja haldusnormid hiljemalt …*. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata 

komisjonile.

Nad kohaldavad neid norme hiljemalt alates …**.

Kui liikmesriigid need sätted vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku 

avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad 

ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas 

nende poolt vastuvõetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

  

* Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev kuus kuud pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist.

** Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev kuus kuud ja üks päev pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.
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Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

...,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja


