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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0362/2011, adresată de Reinhard Rink, de cetățenie germană, 
privind o mai bună coordonare la nivelul UE a acțiunilor legate de boala 
Lyme transmisă de căpușe

1. Rezumatul petiției

Petiționarul le reprezintă pe victimele bolii Lyme transmise de căpușe în relațiile acestora cu 
federațiile de angajatori și asigurările pensiilor de stat. Acesta face apel la Parlamentul 
European pentru a promova o mai bună coordonare în cadrul UE pentru victimele acestei boli. 
Acesta sugerează elaborarea unui registru european pentru obținerea unei mai bune înțelegeri 
și pentru sensibilizarea politică. Acesta susține că prevederile Directivei 2003/99/CE privind 
monitorizarea zoonozelor și a agenților zoonotici în ceea ce privește borelioza nu sunt puse în 
aplicare în întregime. Boala ar trebui să fie clasificată ca fiind infecțioasă. De asemenea, 
acesta solicită mai multă muncă de cercetare în ceea ce privește prevenirea și terapia etc.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 iulie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 septembrie 2011

Petiția

Petiționarul solicită Uniunii Europene să ia măsurile necesare în vederea:
 adăugării bolii Lyme pe lista bolilor cu notificare obligatorie în cadrul UE,
 armonizării definițiilor de caz ale bolii Lyme în cadrul UE,
 recunoașterii bolii Lyme în ipostaza cronică,
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 dezvoltării unui concept global vizând îmbunătățirea prevenirii, cercetării epidemiologice, 
diagnosticării și terapiei la nivelul UE,

 includerea bolii Lyme în legislația statelor membre,
 actualizării criteriilor de diagnosticare a bolii Lyme și îmbunătățirii tehnicilor de 

laborator,
 creșterii sensibilizării în ceea ce privește boala Lyme în rândul cadrelor medicale 

spitalicești, al lucrătorilor din domeniul asistenței medicale și al doctorilor.

Observațiile Comisiei

Comisia este conștientă de epidemiologia bolilor transmise de căpușe, precum boala Lyme, și 
de riscurile potențiale prezentate de acestea la adresa sănătății omului. Comisia ar dori să 
reamintească faptul că bolile vectoriale sunt supuse unei vaste supravegheri în cadrul UE în 
conformitate cu Decizia 2007/875/CE1.

În cooperare cu Comisia, în programul său de lucru pentru anul 2010-2013, Centrul European 
de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) a acordat prioritate bolilor transmise de căpușe în 
cadrul activităților legate de bolile emergente și de cele vectoriale. Programul privind bolile 
emergente și bolile vectoriale contribuie la consolidarea pregătirii și reacției la nivelul întregii 
UE, oferind statelor membre acces la expertiză, la ultimele cunoștințe științifice și la o serie 
vastă de alte instrumente de sprijin în luarea deciziei. Punând accentul în primul rând pe boala 
Lyme și pe encefalita transmisă de căpușe, obiectivele acestor acțiuni se referă în principal la:
 dezvoltarea unei strategii de supraveghere;
 creșterea sensibilizării la nivelul spitalelor,
 identificarea expertizei științifice și a capacității de diagnosticare a laboratoarelor din 

Europa,
 asigurarea unui sprijin necondiționat echipelor de asistență în caz de epidemie în termeni 

de capacitate de diagnosticare, consultanță științifică actualizată și activități de 
supraveghere.

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor monitorizează situația epidemiologică a 
bolilor transmise de căpușe la nivelul UE; acesta a dezvoltat un pachet de instrumente pentru 
bolile transmise de căpușe, care vizează să acorde sprijin autorităților medicale publice din 
statele membre în dezvoltarea de strategii și materiale de comunicare în vederea creșterii 
sensibilizării în materie de prevenire și control al unor astfel de boli.

ECDC a solicitat în luna noiembrie 2010 o consultare a experților în vederea definirii unei 
strategii la nivelul UE pentru consolidarea capacității statelor membre ale UE în domeniul 
supravegherii și prevenirii bolilor transmise de căpușe, cu accent deosebit pe boala Lyme și pe 
encefalita transmisă de căpușe. Cu toate că nu s-a ajuns la niciun consens privind notificarea 
obligatorie a bolii Lyme, s-a identificat necesitatea de a armoniza definițiile de caz în vederea 
asigurării unui repertoriu efectiv cuprinzând datele epidemiologice necesare. În prezent se află 
în pregătire o definiție de caz la nivelul, cu scopul de a permite raportări comparabile la 
nivelul UE.
                                               
1 Decizia Comisiei din 18 decembrie 2007 de modificare a Deciziei 2119/98/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului și a Deciziei 2000/96/CE în ceea ce privește bolile transmisibile menționate în aceste decizii,JO 
L 344, 28.12.2007, p. 48.
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În plus, în contextul schimbărilor climatice și al bolilor transmisibile, ECDC analizează 
posibilitatea de a dezvolta o rețea europeană în domeniul mediului și al epidemiologiei 
(rețeaua E3) care să pună în legătură informațiile referitoare la climă și mediu cu informațiile 
referitoare la bolile infecțioase, în vederea consolidării capacității europene de previziune, 
monitorizare și reacție la amenințările reprezentate de bolile noi și emergente, incluzând bolile 
vectoriale transmise de căpușe și boala Lyme.

Programul UE în domeniul sănătății oferă posibilități de a sprijini inițiativele de prevenire și 
sensibilizare cu privire la bolile transmisibile. Comisia ar dori să evidențieze faptul că 
complexitatea diagnosticării bolii Lyme necesită o bună cooperare între laboratoare și 
personalul medical spitalicesc și reamintește că proiectul de cercetare și dezvoltare pe doi ani 
(HILYSENS), finanțat prin cel de-al șaptelea Program-cadru (FP7) al Comisiei, se află în 
desfășurare: obiectivul acestui proiect este dezvoltarea unui nou instrument de diagnosticare 
de tip laborator-pe-un-cip, în vederea îmbunătățirii diagnosticului clinic, a monitorizării și a 
tratamentului bolii Lyme prin posibilitatea unei detectări specifice și sensibile a răspunsului 
serologic uman față de agentul cauzator.

Concluzie

Comisia va transmite Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor această petiție – și 
diferitele puncte-cheie puse în discuție cu privire la supravegherea epidemiologică a bolii 
Lyme –, astfel încât acesta să poată revizui și analiza aceste elemente în contextul activității 
sale permanente de supraveghere a bolilor transmise de căpușe.


