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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0362/2011 του Reinhard Rink, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τον καλύτερο συντονισμό από την ΕΕ όσον αφορά την αντιμετώπιση της 
νόσου του Lyme που μεταδίδεται από τσιμπούρια

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκπροσωπεί τα θύματα της νόσου του Lyme που μεταδίδεται από τσιμπούρια 
κατά τις επαφές τους με τις ομοσπονδίες των εργοδοτών τους και τα κρατικά συνταξιοδοτικά 
ταμεία. Ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προωθήσει τον καλύτερο συντονισμό στην 
ΕΕ για τα θύματα της εν λόγω νόσου. Προτείνει την κατάρτιση ευρωπαϊκού μητρώου 
προκειμένου να υπάρξει καλύτερη κατανόηση και πολιτική ευαισθητοποίηση. Υποστηρίζει 
ότι οι διατάξεις της οδηγίας 2003/99/ΕΚ για την παρακολούθηση των ζωονόσων και των 
ζωονοσογόνων παραγόντων που αφορούν τη βορελίωση δεν εφαρμόζονται επαρκώς. Η εν 
λόγω νόσος πρέπει να χαρακτηρισθεί μολυσματική. Ακόμα, ζητεί να υπάρξει μεγαλύτερο 
ερευνητικό έργο όσον αφορά την πρόληψη, τη θεραπεία κ.τ.λ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Ιουλίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Σεπτεμβρίου 2011

Η αναφορά

Ο αναφέρων ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου 
να:
 να προσθέσει τη βορελίωση του Lyme στον κατάλογο των υποχρεωτικά δηλούμενων 

νόσων στην ΕΕ·
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 να εναρμονίσει τον ορισμό του κρούσματος της βορελίωσης του Lyme στην ΕΕ·
 να αναγνωρίσει τη χρόνια βορελίωση του Lyme·
 να αναπτύξει μια καθολική έννοια για τη βελτίωση της πρόληψης, της επιδημιολογικής 

έρευνας, της διάγνωσης και της θεραπείας σε επίπεδο ΕΕ·
 να συμπεριλάβει τη βορελίωση του Lyme στη νομοθεσία των κρατών μελών·
 να επικαιροποιήσει τα διαγνωστικά κριτήρια της βορελίωσης του Lyme και να βελτιώσει 

τις εργαστηριακές τεχνικές·
 να βελτιώσει την ενημέρωση των κλινικών ιατρών, των εργαζομένων στον τομέα της 

υγειονομικής περίθαλψης και των ιατρών σχετικά με τη βορελίωση του Lyme.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για την επιδημιολογία των κροτωνογενών νόσων, όπως η νόσος 
του Lyme, και για τους ενδεχόμενους κινδύνους που εγκυμονούν για την ανθρώπινη υγεία. Η 
Επιτροπή επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι οι κροτωνογενείς νόσοι καλύπτονται από μια 
στρατηγική παρακολούθησης σε επίπεδο ΕΕ σύμφωνα με την απόφαση 2007/875/ΕΚ1. 

Σε συνεργασία με την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων 
(ECDC), στο πρόγραμμα εργασίας του 2010-2013 έδωσε προτεραιότητα στις κροτωνογενείς 
νόσους στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που αφορούν τις νεοεμφανιζόμενες ασθένειες και 
τις νόσους που μεταδίδονται μέσω φορέων. Το πρόγραμμα για τις νεοεμφανιζόμενες 
ασθένειες και τις νόσους που μεταδίδονται μέσω φορέων συμβάλλει στην ενίσχυση της 
πανευρωπαϊκής ετοιμότητας και απόκρισης, εξασφαλίζοντας στα κράτη μέλη πρόσβαση σε 
εμπειρογνωμοσύνη, στις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις και σε ένα ευρύ φάσμα 
άλλων εργαλείων για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Με έμφαση κατά 
κύριο λόγο στη βορελίωση του Lyme και στην κροτωνογενή εγκεφαλίτιδα, οι στόχοι των 
ενεργειών αυτών θα είναι κυρίως:
 η ανάπτυξη μιας στρατηγικής επιτήρησης·
 η αύξηση της κλινικής ενημέρωσης·
 ο προσδιορισμός της επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης και των ικανοτήτων των 

διαγνωστικών εργαστηρίων στην Ευρώπη·
 η διασφάλιση πλήρους υποστήριξης προς ομάδες παροχής συνδρομής για επιδημικές 

εκρήξεις όσον αφορά τη διαγνωστική ικανότητα, την παροχή επικαιροποιημένων 
επιστημονικών συμβουλών και τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων επιτήρησης.

Το ECDC παρακολουθεί την επιδημιολογική κατάσταση των κροτωνογενών νόσων στην ΕΕ 
και έχει αναπτύξει ένα εργαλείο επικοινωνίας για τις κροτωνογενείς νόσους, το οποίο έχει 
στόχο την παροχή συνδρομής στις δημόσιες υγειονομικές αρχές των κρατών μελών για την 
ανάπτυξη στρατηγικών και ενημερωτικού υλικού για την αύξηση της ενημέρωσης σχετικά με 
την πρόληψη και τον έλεγχο των εν λόγω ασθενειών.

                                               
1 Απόφαση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2007 για την τροποποίηση της απόφασης 
αριθ. 2119/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και της απόφασης 
2000/96/ΕΚ σχετικά με τις μεταδοτικές ασθένειες που απαριθμούνται στις εν λόγω 
αποφάσεις
ΕΕ L 344 της 28.12.2007, σ. 48.
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Το ECDC συγκάλεσε τον Νοέμβριο του 2010 μια διαβούλευση εμπειρογνωμόνων για τον 
καθορισμό μιας στρατηγικής σε επίπεδο ΕΕ για την ενίσχυση της ικανότητας των κρατών 
μελών της ΕΕ για την επιτήρηση και την πρόληψη των κροτωνογενών νόσων, με ιδιαίτερη 
έμφαση στη βορελίωση του Lyme και στην κροτωνογενή εγκεφαλίδα. Παρότι δεν 
επιτεύχθηκε ομοφωνία σχετικά με την υποχρεωτική κατάσταση δήλωσης των κρουσμάτων 
βορελίωσης του Lyme, διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα εναρμόνισης του ορισμού κρούσματος 
για να διασφαλισθεί η αποτελεσματική συλλογή των αναγκαίων επιδημιολογικών δεδομένων. 
Επί του παρόντος είναι σε εξέλιξη η κατάρτιση ενός ορισμού του κρούσματος στην ΕΕ με 
στόχο να είναι δυνατή η σύγκριση των στοιχείων που συγκεντρώνονται στην Ένωση.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής και των μεταδοτικών ασθενειών, το ECDC 
εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού και Επιδημιολογικού 
Δικτύου (E3), σ τ ό χ ο ς  του οποίου είναι να συνδέσει τα δεδομένα 
κλιματικών/περιβαλλοντικών και μολυσματικών ασθενειών, ούτως ώστε να ενισχύσει τις 
ευρωπαϊκές δυνατότητες πρόγνωσης, παρακολούθησης και απόκρισης στις απειλές που 
τίθενται από νέες και πρωτοεμφανιζόμενες ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων νόσων που 
μεταφέρονται μέσω φορέων οι οποίες μεταδίδονται από τσιμπούρια και της βορελίωσης του 
Lyme.

Το πρόγραμμα υγείας της ΕΕ προβλέπει δυνατότητες για τη στήριξη πρωτοβουλιών για την 
πρόληψη και την αύξηση της ενημέρωσης για τις μεταδοτικές ασθένειες. Η Επιτροπή 
επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι επειδή η διάγνωση της βορελίωσης του Lyme είναι περίπλοκη, 
η καλή συνεργασία μεταξύ των εργαστηρίων και των κλινικών ιατρών είναι πολύ σημαντική 
και υπενθυμίζει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα διετές πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης 
(HILYSENS), το οποίο χρηματοδοτείται από το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο (ΠΠ7) της 
Επιτροπής: ο στόχος του προγράμματος αυτός είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου 
διαγνωστικού εργαλείου εργαστηρίου επί πλινθίου (lab-on-chip) για τη βελτίωση της 
κλινικής διάγνωσης, της παρακολούθησης της νόσου και της θεραπείας της βορελίωσης 
Lyme, καθιστώντας δυνατή την ειδική και ευαίσθητη ανίχνευση της ανθρώπινης ορολογικής 
απόκρισης κατά του νοσογόνου παράγοντα.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θα διαβιβάσει την παρούσα αναφορά και τα διάφορα σημαντικά σημεία που 
εγείρει σε σχέση με την επιδημιολογική παρακολούθηση της βορελίωσης του Lyme στο 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, ούτως ώστε να μπορέσει να εξετάσει και
να αξιολογήσει τα συγκεκριμένα στοιχεία στο πλαίσιο του έργου του που είναι σε εξέλιξη 
όσον αφορά την παρακολούθηση των κροτωνογενών νόσων.


