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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0683/2010 af Janet Fitzgerald, irsk statsborger, om det forhold, at de 
irske myndigheder ikke overvåger Lymes sygdom i tilstrækkelig grad

1. Sammendrag

Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at tage de nødvendige skridt til at sikre, at de 
irske myndigheder forbedrer deres overvågning af Lymes sygdom i overensstemmelse med de 
parametre, som er fastsat i EU-lovgivningen om epidemiologisk overvågning af og kontrol 
med smitsomme sygdomme. Hun mener, at de irske borgere bør gøres opmærksom på Lymes 
sygdom, idet hun hævder, at de officielle tal for sygdommens forekomst formentlig er 
ukorrekte. Andrageren hævder således, at Irland ifølge prævalensundersøgelser har en af de 
højeste forekomster af Lymes sygdom i Europa.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 22. oktober 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 13. januar 2011.

"Kommissionen er bekendt med epidemiologien for sygdomme, der overføres af tæger, som 
f.eks. Lymes sygdom, og med de potentielle risici, disse udgør for menneskets sundhed. 

Lymes borreliose (LB) eller Lymes sygdom er den mest almindelige tægeoverførte sygdom 
hos mennesker på den nordlige halvkugle og er udbredt i de fleste dele af Europa, om end 
forekomsten er lav i Sydeuropa, som f.eks. Portugal og Italien, og højere i lande som Sverige, 
hvor 10.000 personer hvert år pådrager sig infektionen med klinisk sygdom til følge. 

Det bør bemærkes, at den aktuelle epidemiologiske situation for sygdomme overført af tæger 
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og disses bærere i Europa1 understreger betydningen af klimaforandringerne og deres 
indvirkning på folkesundheden som en vigtig udfordring, da der er observeret ændringer i 
spredningen af tæger2 inden for EU, men også på stats- og regionsplan, afhængigt af 
specifikke klimatiske betingelser eller geografiske karakteristika. 

I samarbejde med Kommissionen har Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol 
med Sygdomme i sit arbejdsprogram for 2010 opprioriteret tægeoverførte sygdomme under 
de aktiviteter, der vedrører nye og vektorbårne sygdomme. Med fokus på tægeoverført 
encefalitis og Lymes sygdom vil målet for disse aktiviteter særligt være at øge den kliniske 
opmærksomhed og udvikle en overvågningsstrategi. Endvidere overvåger centret den 
epidemiologiske situation for tægeoverførte sygdomme i EU. 

Med henblik herpå vil Kommissionen videresende dette andragende og de forskellige punkter, 
der er bragt på bane med hensyn til den epidemiologiske overvågning af Lymes sygdom, til 
Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, så de kan gennemgå 
og overveje disse elementer i sammenhæng med deres løbende arbejde. 

I mellemtiden vil Kommissionen gerne minde om, at tægeoverførte sygdomme, som f.eks. 
Lymes sygdom, er under overvågning i hele EU i henhold til beslutning 2000/96/EF3. Som en 
del af denne lovgivning og med henblik på at sikre en effektiv indsamling af de nødvendige 
epidemiologiske data er en EU-definition netop ved at blive udarbejdet med det formål at 
muliggøre sammenlignelig rapportering i EU.

Lymes sygdom illustrerer vigtigheden af et styrket samarbejde mellem alle 
sundhedsmyndigheder (fødevaresikkerhed, sundhedsvæsen og dyrevelfærd). Med henblik 
herpå har EU gennem de senere år fremmet en "one health approach"4, dvs. koordinerede 
aktiviteter og initiativer til imødegåelse af trusler mod borgerne, som f.eks. zoonoser, 
fødevare- og vektorbårne sygdomme. 

Endelig vil Kommissionen gerne understrege, at den komplekse diagnosticering af Lymes 
sygdom kræver et godt samarbejde mellem laboratorier og klinikere.

Konklusion

Kommissionen vil videresende dette andragende – og de forskellige punkter, der er bragt på 
bane med hensyn til den epidemiologiske overvågning af Lymes sygdom – til Det Europæiske 
Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, så de kan gennemgå og overveje 
disse elementer i sammenhæng med deres løbende arbejde om overvågningen af 
tægeoverførte sygdomme."

                                               
1 Den Europæiske Fødevaresikkerhedsmyndighed (EFSA) har for nylig publiceret en videnskabelig udtalelse om 
den geografiske fordeling af tægeoverførte infektioner og deres bærere i Europa,hvori de påpeger, at Lymes 
borreliose er udbredt i de fleste dele af Europa, om end forekomsten er lav i Sydeuropa, som f.eks. Portugal og 
Italien. EFSA journal 2010;8(9):1723, http://www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/scdoc/1723.htm
2 http://ec.europa.eu/health/climate_change/policy/index_en.htm.
3 Kommissionens beslutning af 10. december 2009 om ændring af beslutning 2000/96/EF om, hvilke overførbare 
sygdomme EF-nettet gradvis skal dække i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2119/98/EF,
EFT L 28/50 af 3.2.2000.
4 http://www.one-health.eu/ee/index.php/en/page/european_commission_en/the_partners.


