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a kullancs által terjesztett Lyme-kór elleni fellépésben az Unió általi 
hatékonyabb koordinációról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a kullancs által terjesztett Lyme-kór áldozatait képviseli a munkáltatóik 
szövetségeivel és az állami nyugdíjbiztosítóval szembeni eljárásukban. A petíció benyújtója 
arra kéri az Európai Parlamentet, hogy e betegség áldozatainak érdekében mozdítsa elő az 
Unión belüli jobb koordinációt. A probléma jobb megértése és a politikai figyelem felkeltése 
érdekében a petíció benyújtója egy európai nyilvántartás létrehozását javasolja. A petíció 
benyújtójának állítása szerint a zoonózisok és zoonózis-kórokozók monitoringjáról szóló 
2003/99/EK irányelv rendelkezéseit a borreliosis tekintetében nem hajtották végre 
megfelelően. A betegséget a fertőző betegségek közé kellene besorolni. A petíció benyújtója 
szeretné továbbá, ha fokoznák a megelőzésre és a kezelésre vonatkozó kutatásokat, stb.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. július 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 6.

A petíció

A petíció benyújtója a szükséges intézkedések végrehajtására kéri az Európai Uniót annak 
érdekében, hogy:
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 a Lyme borreliosis felvételt nyerjen az EU-ban bejelentési kötelezettség alá tartozó 
betegségek jegyzékébe; 

 összehangolják a Lyme borreliosis esetmeghatározását az EU-ban; 
 elismerjék a krónikus Lyme borreliosist;
 egy globális koncepciót dolgozzanak ki a megelőzés, a járványügyi kutatás, a 

diagnosztizálás és a kezelés uniós szintű javítása érdekében; 
 a Lyme borreliosist belefoglalják a tagállamok jogszabályaiba; 
 frissítsék a Lyme borreliosis diagnosztikai kritériumait, és fejlesszék a laboratóriumi 

technikákat;
 növeljék a Lyme borreliosis ismeretét a klinikai orvosok, egészségügyi dolgozók és 

általános orvosok körében.

A Bizottság észrevételei

A Bizottság ismeri a kullancs által terjesztett betegségek – mint például a Lyme borreliosis –
járványtani jellemzőit, és azt is, hogy azok milyen lehetséges kockázatokkal járnak az emberi 
egészségre nézve. A Bizottság arra emlékeztet, hogy a kórokozó-átvivők (vektorok) által 
terjesztett betegségek esetében egy egész EU-ra kiterjedő felügyelet érvényesül a 
2007/875/EK határozatnak1 megfelelően. 

A Bizottsággal együttműködésben az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi 
Központ (ECDC) a 2010–2013 közötti időszakra szóló munkaprogramjában az új és vektorok 
által terjesztett betegségekhez kapcsolódó tevékenységekhez sorolta be prioritásként a 
kullancsok által terjesztett betegségeket. Az új és vektorok által terjesztett betegségek (EVD) 
programja Unió-szerte hozzájárul a felkészültség és válaszadás megerősítéséhez azáltal, hogy 
a tagállamok számára hozzáférést biztosít a szakmai tudáshoz, a legfrissebb tudományos 
ismeretekhez és egyéb eszközök széles köréhez a döntéshozatal támogatása érdekében. 
Különös hangsúlyt fektetve a Lyme borreliosisra és a kullancs által terjesztett 
agyvelőgyulladásra, az említett cselekvések célja a következő: 
 egy felügyeleti stratégia kialakítása;
 klinikai figyelemfelkeltés; 
 a tudományos szakértelem és a diagnosztikai laboratóriumi kapacitás európai felmérése;
 teljes körű támogatás biztosítása a járványkitörés esetén bevetett segítségnyújtó csapatok 

számára a diagnosztikai kapacitás, a naprakész tudományos tanácsadás és a felügyeleti 
tevékenységek összefüggésében.  

Az ECDC figyelemmel kíséri a kullancs által terjesztett betegségekkel kapcsolatos 
járványügyi helyzetet az EU-ban, és kommunikációs eszköztárat hozott létre a kullancs által 
terjesztett betegségekre vonatkozóan, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a tagállamok 
közegészségügyi hatóságai számára olyan stratégiák és kommunikációs anyagok 
kidolgozásában, amelyek fokozottan felhívják a figyelmet az ilyen betegségek megelőzésére 
és megfékezésére.

                                               
1 A Bizottság 2007. december 18-i határozata a 2119/98/EK európai parlamenti és tanácsi 
határozatban és a 2000/96/EK határozatban szereplő fertőző betegségek tekintetében e 
határozatok módosításáról
HL L 344., 2007.12.28., 48. o.
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2010 novemberében az ECDC szakértői konzultációt rendezett azzal a céllal, hogy kialakítson 
egy uniós szintű stratégiát, amely fokozottan képessé teszi az uniós tagállamokat a kullancs 
által terjesztett betegségek felügyeletére és megelőzésére, különös tekintettel a Lyme 
borreliosisra és a kullancs által terjesztett agyvelőgyulladásra. Noha nem sikerült 
konszenzusra jutni azzal kapcsolatban, hogy a Lyme borreliosis felvételt nyerjen-e a 
bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek körébe, az esetmeghatározás 
összehangolásának igényéről is szó esett olyan tényezőként, amely a megfelelő járványügyi 
adatok hatékony gyűjtésének biztosításához szükséges. Jelenleg is folyamatban van egy uniós 
esetmeghatározás kidolgozása annak érdekében, hogy lehetővé váljon az összehasonlítható 
jelentéstétel az Unió területén. 

Emellett az éghajlatváltozás és a fertőző betegségek összefüggésében az ECDC pillanatnyilag 
vizsgálja egy európai környezeti és járványtani hálózat (E3) kialakításának lehetőségét, 
amelynek célja az éghajlati/környezeti és a fertőző betegségekre vonatkozó adatok 
összekapcsolása annak érdekében, hogy megerősítsék az EU arra irányuló képességét, hogy 
előre jelezze, figyelemmel kísérje és megválaszolja az új és a jövőbeli betegségek jelentette 
fenyegetéseket, ideértve a kullancs által terjesztett, kórokozó-átvivőkön terjedő betegségeket 
és a Lyme borreliosist is.

Az EU egészségügyi programja lehetőségeket kínál olyan kezdeményezések támogatására, 
amelyek a fertőző betegségek megelőzésére és a figyelemfelkeltésre irányulnak. A Bizottság 
hangsúlyozni kívánja, hogy mivel a Lyme borreliosis diagnosztizálása összetett folyamat, 
hatékony együttműködésre van szükség a laboratóriumok és a klinikai orvosok között, és 
egyúttal arra is emlékeztet, hogy jelenleg is folyamatban van egy kétéves K+F projekt 
(HILYSENS), amely a Bizottság hetedik keretprogramjának (FP7) égisze alatt részesül 
finanszírozásban. E projekt célja egy újszerű „labor a csipen” diagnosztikai eszköz 
kifejlesztése a Lyme borreliosis klinikai diagnosztizálásának, valamint a betegség nyomon 
követésének és kezelésének javítása érdekében, mégpedig azáltal, hogy lehetővé teszi az 
emberi szervezet által a betegséget kiváltó kórokozókkal szemben adott szerológiai válasz 
célzott és pontosabb kimutatását.

Következtetés

A Bizottság ismertetni fogja ezt a petíciót és a Lyme borreliosis járványügyi felügyelete 
kapcsán felvetett különböző lényeges pontokat az Európai Betegségmegelőzési és 
Járványvédelmi Központtal, hogy a központ felülvizsgálhassa és mérlegelhesse e tényezőket 
azon munkája során, amelyet a kullancs által terjesztett betegségek felügyeletével 
összefüggésben jelenleg is végez.


