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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0362/2011 af Reinhard Rink, tysk statsborger, om bedre 
koordinering af behandlingen af flåtbåren borrelia i EU

1. Sammendrag

Andrageren repræsenterer ofrene for flåtbåren borrelia i deres forhandlinger med deres 
arbejdsgiveres sammenslutninger og den statslige pensionsforsikring. Han appellerer til 
Europa-Parlamentet om at fremme bedre koordinering for ofrene for denne sygdom i EU. Han 
foreslår et europæisk register med henblik på at opnå en bedre forståelse og øge den politiske 
bevidsthed. Han hævder, at bestemmelserne i direktiv 2003/99/EF om overvågning af 
zoonoser og zoonotiske agenser er gennemført utilstrækkeligt med hensyn til borreliosis. 
Sygdommen bør klassificeres som smitsom. Han efterspørger ligeledes mere forskning i 
forebyggelse og behandling osv.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. juli 2011). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. september 2011.

"Andragendet.

Andrageren anmoder EU om Parlamentet om at træffe de nødvendige foranstaltninger med 
henblik på at:
 tilføje Lyme-borreliose til listen over anmeldelsespligtige sygdomme i EU
 harmonisere definitionen af Lyme-borreliose i EU
 anerkende kronisk Lyme-borreliose
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 udvikle et samlet koncept med henblik på at forbedre forebyggelse, epidemiologisk 
forskning, diagnosticering og behandling på EU-plan

 inddrage Lyme-borreliose i medlemsstaternes lovgivning
 opdatere kriterierne for diagnosticering af Lyme-borreliose og forbedre 

laboratorieteknikkerne
 forbedre bevidstheden om Lyme-borreliose blandt klinikere, sundhedspersonale og læger.

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen er bekendt med epidemiologien for sygdomme, der overføres af flåter, som 
f.eks. Lyme-borreliose, og med de potentielle risici, disse udgør for menneskets sundhed. 
Kommissionen vil gerne minde om, at vektorbårne sygdomme er dækket af overvågning i EU 
i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2007/875/EF1.

I samarbejde med Kommissionen har Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol 
med Sygdomme (ECDC) i sit arbejdsprogram for 2010-2013 opprioriteret flåtoverførte 
sygdomme under de aktiviteter, der vedrører nye og vektorbårne sygdomme. Programmet for 
nye og vektorbårne sygdomme bidrager til at styrke beredskabet og indsatsen i hele EU ved at 
give medlemsstaterne adgang til sagkundskab, den nyeste videnskabelige viden og en lang 
række andre værktøjer til støtte for beslutningstagningen. Med fokus primært på Lyme-
borreliose og flåtoverført encefalitis vil målet for disse aktiviteter især være at:
 udvikle en overvågningsstrategi
 øge den kliniske bevidsthed
 identificere den videnskabelige sagkundskab og diagnoselaboratoriekapacitet i Europa
 sikre fuld støtte til team, der skal yde bistand ved udbrud, med hensyn til 

diagnosekapacitet, opdateret videnskabelig rådgivning og overvågningsaktiviteter.

ECDC overvåger den epidemiologiske situation for flåtoverførte sygdomme i EU og har 
udviklet kommunikationsværktøjer til brug i forbindelse med flåtoverførte sygdomme, som 
sigter mod at hjælpe offentlige sundhedsmyndigheder i medlemsstaterne med at udvikle 
strategier og oplysningsmateriale med henblik på at øge bevidstheden om forebyggelse og 
kontrol med sådanne sygdomme.

ECDC indkaldte i november 2010 til en eksperthøring for at fastlægge en strategi på EU-plan 
til at styrke EU-medlemsstaternes kapacitet med hensyn til overvågning og forebyggelse af 
flåtoverførte sygdomme med særlig vægt på Lyme-borreliose og flåtoverført encefalitis. Selv 
om der ikke blev opnået enighed om den anmeldelsespligtige status for Lyme-borreliose, blev 
der identificeret et behov for at harmonisere definitionen med henblik på at sikre en effektiv 
indsamling af de nødvendige epidemiologiske data. En EU-definition af tilfælde er netop ved 
at blive udarbejdet med det formål at muliggøre sammenlignelig rapportering i EU.

I forbindelse med klimaændringer og overførbare sygdomme undersøger ECDC udviklingen 
af netværket "European Environment and Epidemiology Network" (E3), hvis formål er at 
forbinde data om klimatiske/miljømæssige forhold og smitsomme sygdomme for at styrke 
                                               
1 Kommissionens beslutning af 18. december 2007 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning 
2119/98/EF og beslutning 2000/96/EF for så vidt angår overførbare sygdomme, der er opført i disse 
beslutninger, EUT L 344 af 28.12.2007, s. 48.
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den europæiske kapacitet i forbindelse med prognose, overvågning og reaktion på de trusler, 
som nye sygdomme, herunder vektorbårne sygdomme, der overføres af flåter og Lyme-
borreliose, udgør.

EU's sundhedsprogram åbner mulighed for at støtte initiativer til forebyggelse af og 
bevidstgørelse om overførbare sygdomme. Kommissionen vil gerne understrege, at den 
komplekse diagnosticering af Lyme-borreliose kræver et godt samarbejde mellem laboratorier 
og klinikere, og minder om, at der er et igangværende toårigt F&U-projekt (HILYSENS), der 
finansieres af Kommissionens syvende rammeprogram for forskning (RP7). Formålet med 
dette projekt er at udvikle et nyt lab-on-chip-diagnoseværktøj til forbedring af den kliniske 
diagnosticering, sygdomsovervågning og behandling af Lyme-borreliose ved at muliggøre en 
specifik og følsom påvisning af menneskers serologiske respons mod dets årsagsfaktor.

Konklusion

Kommissionen vil videresende dette andragende og de forskellige punkter vedrørende den 
epidemiologiske overvågning af Lyme-borreliose til Det Europæiske Center for Forebyggelse 
af og Kontrol med Sygdomme, så det kan gennemgå og overveje disse elementer i forbindelse 
med sit løbende arbejde med overvågningen af flåtoverførte sygdomme."


