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EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

6.9.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0362/2011, внесена от Reinhard Rink, с германско гражданство, 
относно по-добра координация от страна на ЕС при справянето с 
пренасяната от кърлежите лаймска болест

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията представлява жертви на пренасяната от кърлежите лаймска 
болест в отношенията им със сдруженията на техните работодатели и държавното 
пенсионно осигуряване. Той призовава Европейския парламент да съдейства за по-
добра координация в ЕС за жертвите на тази болест. Той предлага европейски регистър 
с оглед да се постигне по-добро разбиране и повишаване на политическата 
осведоменост. Той твърди, че разпоредбите на Директива 2003/99/ЕО относно 
мониторинга на зоонозите и заразните агенти, причиняващи зоонози, по отношение на 
борелиозата, се изпълняват в недостатъчна степен. Заболяването следва да бъде 
класифицирано като заразно. Също така той желае повече изследователска работа по 
отношение на превенцията, лечението и др.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 юли 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 6 септември 2011 г.

Петицията

Вносителят на петицията желае Европейският парламент да вземе необходимите мерки, 
за да:
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 добави лаймската борелиоза в списъка на болестите, подлежащи на 
задължително обявяване;

 хармонизира определенията на случаите на лаймската борелиоза в ЕС;
 признае хроничната лаймска борелиоза;
 разработи глобална концепция за подобряване на превенцията, 

епидемиологичните изследвания, диагностицирането и лечението на равнището на 
ЕС;

 включи лаймската борелиоза в законодателството на държавите-членки;
 актуализира критериите за диагноза на лаймската борелиоза и подобри 

лабораторните техники;
 повиши информираността за лаймската борелиоза сред клиничните 

специалисти, здравните работници и лекарите.

Наблюдения на Комисията

Комисията е запозната с епидемиологията на пренасяните от кърлежи болести, каквато 
е лаймската болест, както и с потенциалните рискове за човешкото здраве. Комисията 
би желала да напомни, че болестите, разпространявани от носители, са обект на 
наблюдение в целия ЕС съгласно Решение 2007/875/EО1.

В сътрудничество с Комисията, Европейският център за профилактика и контрол върху 
заболяванията даде приоритет в своята Работна програма за 2010–2013 г. на болестите, 
пренасяни от кърлежи, в групата на дейностите, свързани с новопоявяващи се болести 
и болести, разпространявани от носители. Програмата за новопоявяващи се болести и 
болести, разпространявани от носители, допринася за увеличаването на готовността за 
реакция в целия ЕС, като предоставя на държавите-членки достъп до познания и опит, 
до най-новите научни постижения, както и широк набор от други инструменти, 
подпомагащи вземането на решения. Като се поставя акцент основно върху лаймската 
борелиоза и пренасяния от кърлежи енцефалит, действията по-специално ще бъдат:
 разработване на стратегия за наблюдение;
 увеличаване на клиничната информираност;
 определяне на капацитета за научна експертиза и диагностични лаборатории в 

Европа;
 гарантиране на пълна подкрепа на помощните екипи от гледна точка на 

диагностичен капацитет, актуални научни консултации и наблюдение в случай на 
епидемия

ЕЦКПБ наблюдава епидемиологичната ситуация по отношение на пренасяните от 
кърлежи болести в ЕС и е разработила набор от инструменти за комуникация относно 
болестите, пренасяни от кърлежи, който има за цел да подпомогне органите на 
общественото здравеопазване в държавите-членки в разработването на стратегии и 
комуникационни материали за повишаване на информираността относно превенцията и 

                                               
1 Решение на Комисията от 18 декември 2007 година за изменение на Решение № 
2119/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Решение 2000/96/ЕО по 
отношение на заразните болести, изброени в тези решения.
ОВ L 344, 28.12.2007 г., стр. 48.
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контрола на такива болести.

През ноември 2010 г. ЕЦКПБ свика консултация с експерти за определяне на стратегия 
на равнището на ЕС за укрепване на капацитета на държавите-членки на ЕС за 
наблюдение и превенция на болестите, пренасяни от кърлежи, със специален акцент 
върху лаймската борелиоза и пренасяния от кърлежи енцефалит. Въпреки че не беше 
постигнат консенсус относно необходимостта от задължително обявяване на лаймската 
борелиоза, беше установена необходимостта от хармонизиране на определенията на 
случаите, за да се гарантира ефективно събиране на необходимите епидемиологични 
данни. В момента се подготвя индивидуално определение на случаите за ЕС, което има 
за цел да направи възможна сравнимостта на докладваните данни в Съюза.

Освен това, в контекста на изменението на климата и заразните болести, ЕЦКПБ 
проучва разработването на Европейска мрежа по въпросите на околната среда и 
епидемиологията (Е3), чиято цел е да свърже данните за климата/околната среда с 
данните за инфекциозните болести, за да се засили европейския капацитет за 
предвиждане, наблюдение и реагиране на заплахи, причинени от нови и новопоявяващи 
се болести, включително болести, разпространявани от кърлежи и лаймската борелиоза.

Здравната програма на ЕС предвижда възможности за подпомагащи инициативи за 
превенция и повишаване информираността относно заразните болести. Комисията би 
желала да подчертае, че сложността на диагностицирането на лаймската борелиоза 
изисква добро сътрудничество между лабораториите и клиничните специалисти и 
припомня, че е в процес на изпълнение двугодишен проект в областта на научните 
изследвания и развитието (HILYSENS), финансиран от Седмата рамкова програма 
(FP7) на Комисията: целта на този проект е да разработи нов диагностичен инструмент 
„лаборатория върху чип“ за подобряване на клиничната диагностика, наблюдението на 
болестта и лечението на лаймската борелиоза чрез възможност за специфично и 
чувствително откриване на човешкия имунен отговор на причиняващия агент.

Заключение

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


