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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

13.1.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0683/2010, внесена от г-жа Janet Fitzgerald, с ирландско 
гражданство, от името на Tick Talk Ireland, относно неуспеха на 
ирландските органи да осъществяват подходящо наблюдение на 
лаймската болест

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията моли Европейския парламент да предприеме необходимите 
мерки, така че ирландските органи да подобрят своето наблюдение на лаймската болест 
в съответствие с параметрите, определени от европейското законодателство за 
епидемиологично наблюдение и контрол на заразните болести. Тя счита, че 
ирландското общество следва да бъде информирано за лаймската болест и твърди, че 
официалните данни за броя на заболелите от нея са неточни. Според вносителката 
изследванията на случаите на тази болест сочат, че Ирландия има едно от най-високите 
нива на лаймска болест в Европа.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 октомври 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 13 януари 2011 г.

Комисията е запозната с епидемиологията на пренасяните от кърлежи болести, каквато 
е лаймската болест, както и с потенциалните рискове за човешкото здраве. 

Лаймската борелиоза или лаймска болест е най-често срещаната пренасяна от кърлежи 
болест в северното полукълбо и широко разпространена в повечето части на Европа, 
въпреки че в страните от Южна Европа, като Португалия и Италия, се среща по-рядко, 
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за разлика от страни като Швеция, където 10 000 души годишно се заразяват и развиват 
клинично заболяване. 

Следва да бъде отбелязано, че настоящата епидемиологична ситуация с пренасяните от 
кърлежи болести и техните носители в Европа1 е доказателство за огромното 
предизвикателство, което представлява изменението на климата и въздействието му 
върху човешкото здраве, тъй като в рамките на Европейския съюз, а също така и на 
регионално равнище, се наблюдават промени в разпространението на кърлежите, което 
е в зависимост от конкретните климатични условия или географски характеристики. 

В сътрудничество с Комисията, Европейският център за профилактика и контрол върху 
заболяванията даде приоритет в своята Работна програма за 2010 г. на болестите, 
пренасяни от кърлежи, в групата на дейностите, свързани с новопоявяващи се болести 
и болести, разпространявани от носители. Целите на тези действия са повишаване на 
клиничната информираност и разработване на стратегия за наблюдение, с акцент върху 
кърлежовия енцефалит и лаймската болест.  Освен това Центърът следи 
епидемиологичната ситуация, свързана с пренасяните от кърлежи болести в Съюза. 

В тази връзка, Комисията ще предаде на Европейския център за профилактика и 
контрол върху заболяванията настоящата петиция и основните въпроси, повдигнати в 
нея във връзка с епидемиологичното наблюдение на лаймската болест, за да може той 
да извърши преглед и да разгледа елементите в контекста на текущата си работа. 

Междувременно Комисията би желала да припомни, че пренасяните от кърлежи 
болести, каквато е лаймската болест, влизат в обхвата на мрежата за епидемиологично 
наблюдение на Общността съгласно Решение 2000/96/ЕО2. В рамките на това 
законодателство и с цел да се гарантира ефективното събиране на необходимите 
епидемиологични данни, в момента се подготвя на равнище ЕС определение за случай 
на заболяване с цел да се даде възможност за съпоставяне на докладваните данни в 
Съюза.

Лаймската болест е доказателство за значението на засиленото сътрудничество между 
всички здравни органи (за безопасност на храните, за обществено здраве и за хуманно 
отношение към животните). В тази връзка, през последните години Съюзът 
популяризира подхода „Един свят – едно здраве“3, т.е. координирани действия и 
                                               
1 Европейският орган по безопасност на храните (ЕОБХ) неотдавна публикува научно 
становище за географското разпространение на инфекции, пренасяни от кърлежи и 
техните вирусоносители в Европа, в което се посочва, че лаймската болест е 
широкоразпространена в повечето части на Европа, макар и по-рядко в страните от 
Южна Европа като Португалия и Италия. Бюлетин на ЕОБХ 2010;8(9):1723, 
http://www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/scdoc/1723.htm
2 Решение на Комисията от 22 декември 1999 година относно заразните болести, които 
постепенно се обхващат от мрежата на Общността съгласно Решение № 2119/98/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета,
OВ L 28, 50; 3.2.2000 г.
3 http://www.one-health.eu/ee/index.php/en/page/european_commission_en/the_partners
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инициативи, насочени срещу заплахи за гражданите като зоонози и заболявания, 
пренасяни чрез храните и чрез вируси. 

Накрая, Комисията би желала да подчертае, че сложността на диагностицирането на 
лаймската болест изисква добро сътрудничество между лабораториите и лекарите.

Заключение

Комисията ще предаде на Европейския център за профилактика и контрол върху 
заболяванията настоящата петиция и основните въпроси, повдигнати в нея във връзка с 
епидемиологичното наблюдение на лаймската болест, за да може той да извърши 
преглед и да разгледа елементите в контекста на текущата си работа по наблюдение на 
болестите, пренасяни от кърлежи.


