Nova normativa comunitària
per a la lluita contra la febre aftosa
La vacunació d’urgència com a primera resposta en cas d’epizootia
Les disposicions de la directiva van des de la notificació dels casos sospitosos fins a
mesures a adoptar relacionades amb els animals i els productes animals en el cas d’una
epidèmia mentre que l’estatut de zona indemne de la malaltia i de la infecció no hagi
estat recobrat. També preveuen un nivell elevat de preparació, sobre tot en els plans
d’intervenció i els bancs de vacunes, i cobreixen igualment la possibilitat d’una infecció
entre els animals salvatges.
Més una reforma acuradament sospesada que una revolució, aquesta legislació no
s’allunya de la prohibició de vacunació profilàctica introduïda el 1992; no obstant, entre
les diferents mesures de lluita, l’accent es posa d’ara endavant en la vacunació
d’urgència, situada en el primer pla de l’estratègia a seguir per combatre la malaltia.
Aquesta aproximació s’ha facilitat per la modificació de les regles del comerç
internacional i pels tests de laboratori que permeten distingir els animals vacunats dels
que hagin estat infectats, que autoritzen un ús molt més flexible de la vacunació, sempre
no obstant lligat amb una eliminació ràpida dels animals infectats o contaminats entre
les espècies sensibles.
Altres elements nous
Abans de la confirmació de l’aparició d’un focus, els serveis veterinaris podran establir
zones de restriccions sospitoses i imposar una prohibició temporal de transport a grans
extensions dels Estats membres afectats.
La nova legislació preveu igualment una “regionalització”, que limita aquestes
restriccions a les zones d’un Estat membre afectades per una epidèmia. Aquest punt és
particularment important en el cas de realitzar una vacunació d’urgència. Els animals
vacunats pertanyents a ramats en els quals els tests provin l’absència d’infecció i que
hagin recuperat l’estatut “indemne de febre aftosa” podran ser transportats a l’Estat
membre relatiu, però no tindran dret a ser comercialitzats cap a altres Estats membres.
També hi ha regles detallades quant a la posada en el mercat de productes, com la llet i
la carn, procedents d’animals originaris de zones de restriccions o d’animals vacunats.
En no representar cap perill pels éssers humans, les limitacions imposades a aquests
productes sobre la seva circulació es mantenen el mínim necessari per prevenir tota
propagació d’un eventual virus, essencialment pel cantó d’un tractament apropiat o de
condicions particulars de producció.

La directiva presenta les mesures a prendre per preparar-se per una epidèmia. Els
principals elements nous són els següents:
- es preveuen disposicions per a la col·locació d’instal·lacions de diagnosi, sobre tot un
laboratori comunitari de referència, així com un banc per emmagatzemar els reactius de
diagnosi, els kits de test, etc.
- s’estableixen disposicions detallades per a la gestió del banc europeu d’antígens, així
com per l’accés dels Estats membres – i, si es presenta el cas, de països tercers – a
aquest banc. El tractament confidencial de les informacions relatives a les quantitats i a
les soques d’antígens emmagatzemats en el banc està sotmès a regles específiques.
- es posa l’accent en l’elaboració de plans d’intervenció, inclós la preparació d’un
escenari de “catàstrofe”. Els plans d’intervenció han de ser actualitzats regularment, a la
llum dels resultats dels exercicis d’alerta.
Històric
Les mesures comunitàries de lluita contra la febre aftosa estan definides actualment per
la directiva 85/511/CEE. La política de no vacunació va ser introduïda per la directiva
90/423/CEE del Consell, que precissava igualment les prescripcions en matèria de
programació dels plans d’intervenció i de reserves d’antígens per a la producció de
vacunes destinades a la vacunació d’urgència.
A fi de protegir el bestiar de la infecció, aquesta directiva modificava igualment les
condicions del comerç intra-comunitari i les importacions procedents de països tercers
d’animals i de productes d’origen animal sensibles, com la llet i la carn. La proposició
d’una nova directiva relativa a la febre aftosa es fonamenta en les experiències extretes
de la crisi de la pesta porcina el 1997, en l’aplicació el 2001 de mesures en vigor de
lluita contra la febre aftosa, en la consulta profunda dels actors implicats i en l’informe
del Parlament europeu adoptat el 17 de desembre de 2002.

