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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0362/2011, którą złożył Reinhard Rink (Niemcy) w sprawie lepszego 
koordynowania przez UE działań dotyczących boreliozy odkleszczowej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję reprezentuje ofiary boreliozy odkleszczowej w ich kontaktach 
z federacjami pracodawców i państwowymi zakładami ubezpieczeń emerytalnych. Wzywa on 
Parlament Europejski do promowania lepszej koordynacji w UE w odniesieniu do ofiar tej 
choroby. Składający petycję sugeruje utworzenie rejestru europejskiego, aby uzyskać lepsze 
zrozumienie i zwiększyć świadomość polityczną. Utrzymuje on, że dotyczące boreliozy 
przepisy dyrektywy 2003/99/WE w sprawie monitorowania chorób odzwierzęcych 
i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych nie są wdrażane w wystarczającym stopniu. 
Chorobę tę należy sklasyfikować jako zakaźną. Składający petycję domaga się też 
intensyfikacji prac badawczych w zakresie prewencji, leczenia itd.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 lipca 2011 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 września 2011 r.

Petycja

Składający petycję domaga się, aby Unia Europejska podjęła niezbędne działania na rzecz:
 dodania boreliozy do listy obowiązkowo zgłaszanych chorób w UE;
 zharmonizowania definicji przypadku boreliozy w UE;
 rozpoznania chronicznej boreliozy;
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 opracowania ogólnej koncepcji w celu usprawnienia prewencji, badań 
epidemiologicznych, diagnostyki i leczenia na szczeblu UE;

 uwzględnienia boreliozy w prawodawstwie państw członkowskich;
 uaktualnienia kryteriów diagnozy boreliozy i usprawnienia technik laboratoryjnych;
 zwiększenia świadomości boreliozy wśród klinicystów, pracowników służby zdrowia 

i lekarzy.

Uwagi Komisji

Komisji znana jest epidemiologia chorób odkleszczowych, takich jak borelioza. Jest ona 
również świadoma zagrożeń, jakie choroby te stanowią dla zdrowia ludzkiego. Komisja 
pragnie przypomnieć, że choroby przenoszone przez wektory objęte są unijnym nadzorem 
zgodnie z decyzją 2007/875/WE1. 

We współpracy z Komisją Europejską Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) 
nadało w swoim programie prac na lata 2010-2013 priorytet chorobom odkleszczowym 
w ramach działań związanych z chorobami nowo pojawiającymi się i przenoszonymi przez 
wektory. Program dotyczący nowo pojawiających się chorób oraz chorób przenoszonych 
przez wektory przyczynia się do wzmocnienia poziomu gotowości i usprawnienia reakcji 
w całej UE poprzez udostępnienie państwom członkowskim wiedzy eksperckiej, aktualnej 
wiedzy naukowej i szeregu innych narzędzi wspierających podejmowanie decyzji. Działania 
te będą zmierzać do osiągnięcia poniższych celów ze szczególnym uwzględnieniem boreliozy 
i kleszczowego zapalenia mózgu:
 opracowania strategii nadzoru;
 zwiększenia świadomości dotyczącej objawów klinicznych;
 określenia europejskiego potencjału w zakresie wiedzy naukowej i laboratoriów 

diagnostycznych;
 zapewnienia pełnego wsparcia zespołom pomocy na wypadek wybuchu epidemii 

w zakresie zdolności diagnozowania, uaktualnionych zaleceń naukowych i działań 
kontrolnych.

ECDC monitoruje obecnie sytuacje epidemiologiczną w zakresie chorób odkleszczowych 
w UE i opracowało pakiet instrumentów informacyjnych dotyczący chorób odkleszczowych, 
który ma na celu wspieranie organów ds. zdrowia publicznego w państwach członkowskich 
w opracowywaniu strategii i materiałów informacyjnych podnoszących świadomość 
w zakresie prewencji i kontroli tych chorób.

ECDC przeprowadziło w listopadzie 2010 r. konsultacje z ekspertami, aby opracować na 
szczeblu UE strategię na rzecz zwiększenia zdolności państw członkowskich UE do kontroli 
chorób odkleszczowych i zapobiegania im ze szczególnym uwzględnieniem boreliozy 
i kleszczowego zapalenia mózgu. Choć nie osiągnięto porozumienia w sprawie statusu 
boreliozy jako choroby podlegającej obowiązkowi zgłoszenia, wskazano potrzebę 
zharmonizowania definicji przypadku, aby zapewnić skuteczne zbieranie niezbędnych danych 
epidemiologicznych. Obecnie opracowywana jest unijna definicja przypadku, aby umożliwić 
                                               
1Decyzja Komisji z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniająca decyzję nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady oraz decyzja 200/96/WE w sprawie chorób zakaźnych wyszczególnionych w powyższych decyzjach
Dz.U. L 344 z 28.12.2007, s. 48.
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prowadzenie porównywalnej sprawozdawczości w Unii.

Dodatkowo w kontekście zmiany klimatu i chorób zakaźnych ECDC analizuje obecnie 
rozwój europejskiej sieci zajmującej się kwestami środowiska i epidemiologii (E3), której 
celem jest połączenie danych dotyczących klimatu/środowiska oraz chorób zakaźnych, aby 
wzmocnić europejski potencjał w zakresie przewidywania, nadzorowania i reagowania na 
zagrożenia wywoływane przez nowe i nowo pojawiające się choroby, w tym choroby 
przenoszone przez wektory (kleszcze) i boreliozę.

Program działań UE w zakresie zdrowia stwarza możliwość wspierania inicjatyw na rzecz 
zapobiegania chorobom zakaźnym i podnoszenia świadomości tych chorób. Komisja pragnie 
podkreślić, że złożony charakter diagnozowania boreliozy wymaga dobrej współpracy 
pomiędzy laboratoriami i klinicystami oraz przypomina, że trwają obecnie prace w ramach 
dwuletniego projektu badawczo-rozwojowego (HILYSENS) finansowanego z siódmego 
programu ramowego (7PR): celem projektu jest opracowanie nowatorskiego narzędzia 
diagnostycznego w postaci laboratorium mikroukładowego, aby usprawnić diagnostykę 
kliniczną, nadzór i leczenie boreliozy poprzez umożliwienie szczegółowego i czułego 
wykrywania u człowieka odczynu serologicznego na czynnik wywołujący chorobę.

Wnioski

Komisja powiadomi Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób 
o przedmiotowej petycji, jak również o różnych kluczowych kwestiach związanych 
z nadzorem epidemiologicznym boreliozy, tak aby organ ten mógł dokonać przeglądu 
i rozpatrzyć te elementy w kontekście prac prowadzonych w dziedzinie nadzoru chorób 
odkleszczowych.


