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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	europaparlaments-	og	rådsvedtak	2119/98/
EF	 av	 24.	 september	 1998	 om	 opprettelse	 av	 et	 nett	 for	
epidemiologisk	 overvåking	 av	 og	 kontroll	 med	 smittsomme	
sykdommer	i	Fellesskapet(1),	særlig	artikkel	3	bokstav	a),	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 I	vedtak	nr.	2119/98/EF	er	det	fastsatt	at	det	skal	opprettes	
et	 nett	 på	 fellesskapsplan	 for	 å	 fremme	 samarbeid	 og	
samordning	med	 hensyn	 til	 forebygging	 av	 og	 kontroll	
med	visse	kategorier	av	smittsomme	sykdommer	som	er	
oppført	i	nevnte	vedtak.

2)	 I	 kommisjonsvedtak	 2000/96/EF	 av	 22.	 desember	 1999	
om	 smittsomme	 sykdommer	 som	 gradvis	 skal	 omfattes	
av	 fellesskapsnettet	 i	 henhold	 til	 europaparlaments-	 og	
rådsvedtak	nr.	2119/98/EF(2)	er	det	oppført	en	liste	over	
visse	 smittsomme	 sykdommer	 som	 skal	 underlegges	
epidemiologisk	 overvåking	 i	 fellesskapsnettet	 som	 er	
opprettet	i	henhold	til	vedtak	nr.	2119/98/EF.

3)	 I	 den	 senere	 tid	 har	 det	 kommet	 nye	 smittsomme	
sykdommer,	 og	 det	 er	 funnet	 nye	 mikroorganismer	
som	 kan	 sette	 menneskers	 helse	 i	 fare.	Alvorlig,	 akutt	
luftveissyndrom	 (sars)	 ble	oppdaget	 i	 2003,	og	 er	 siden	
blitt	regnet	som	en	potensiell	stor	trussel	mot	menneskers	
helse.	 Sterkt	 og	 svakt	 sykdomsframkallende	 aviær	
influensa-virus	utgjør	en	alvorlig	risiko	for	enkeltpersoner	
og	 for	 utvikling	 av	 en	 potensiell	 influensapandemi.	
Et	 økende	 antall	 medlemsstater	 i	 EU	 og	 stater	 utenfor	
Europa	 har	 rapportert	 om	 infeksjon	 med	 Vest-Nilen-
virus	 hos	mennesker,	 noe	 som	 utgjør	 en	 alvorlig	 risiko	
for	menneskers	helse.	Mennesker	smittes	først	og	fremst	
ved	myggstikk,	 selv	om	 smitte	 gjennom	blodoverføring	
og	 organtransplantasjon	 er	 dokumentert,	 i	 tillegg	 til	
transplacental	overføring.

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	 i	EUT	L	344	av	28.12.2007,	s.	48,	
er	omhandlet	 i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	78/2008	av	6.	 juni	2008	om	
endring	 av	 EØS-avtalens	 protokoll	 31	 om	 samarbeid	 på	 særlege	 område	
utanfor	 dei	 fire	 fridommane,	 se	 EØS-tillegget	 til	 Den	 europeiske	 unions	
tidende	nr.	58,	25.9.2008,	s.	29.

(1)	 EFT	 L	 268	 av	 3.10.1998,	 s.	 1.	 Vedtaket	 sist	 endret	 ved	 forordning	 (EF)	
nr.	1882/2003	(EUT	L	284	av	31.10.2003,	s.	1).

(2)	 EFT	L	28	av	3.2.2000,	s.	50.	Vedtaket	endret	ved	vedtak	2003/542/EF	(EUT	
L	185	av	24.7.2003,	s.	55).

4)	 Vedleggene	 til	 vedtak	 nr.	 2119/98/EF	 og	 nr.	 2000/96/
EF	 bør	 derfor	 endres	 slik	 at	 de	 omfatter	 alvorlig,	 akutt	
luftveissyndrom	(sars),	aviær	influensa	hos	mennesker	og	
infeksjon	med	Vest-Nilen-virus.

5)	 Det	 nye	 internasjonale	 helsereglementet	 (2005)	 trådte	
i	 kraft	 16.	 juni	 2007,	 og	 er	 ikke	 lenger	 avgrenset	 til	
særskilte	sykdommer,	men	omfatter	alle	krisesituasjoner	
av	internasjonal	betydning	som	gjelder	menneskers	helse	
og	er	identifisert	som	dette	i	henhold	til	verktøyet	fastsatt	
i	reglementets	vedlegg	2.	Vedlegget	til	vedtak	2119/98/EF	
bør	derfor	endres.

6)	 Tiltakene	fastsatt	i	dette	vedtak	er	i	samsvar	med	uttalelse	
fra	 komiteen	 nedsatt	 ved	 artikkel	 7	 i	 direktiv	 2119/98/
EF	—

GJORT	DETTE	VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegget	 til	 vedtak	 nr.	 2119/98/EF	 endres	 i	 samsvar	 med	
vedlegg	I	til	dette	vedtak.

Artikkel 2

Vedlegg	 I	 til	 vedtak	 nr.	 2000/96/EF	 endres	 i	 samsvar	 med	
vedlegg	II	til	dette	vedtak.

Artikkel 3

Dette	vedtak	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	18.	desember	2007.

 For Kommisjonen

	 Markos	KYPRIANOU

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av	18.	desember	2007

om	endring	av	europaparlaments-	og	rådsvedtak	2119/98/EF	og	vedtak	2000/96/EF	med	hensyn	til	
smittsomme	sykdommer	oppført	i	disse	vedtakene

[meddelt under nummer K(2007) 6355]

(2007/875/EF)(*)

2013/EØS/59/23



24.10.2013 Nr.	59/803EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende

VEDLEGG I

I	vedlegget	til	vedtak	nr.	2119/98/EF	gjøres	følgende	endringer:

1.	 Åttende	strekpunkt	skal	lyde:

«—		Smittsomme	sykdommer	som	kan	føre	til	potensielle	krisesituasjoner	av	internasjonal	betydning	i	henhold	til	
vedlegg	2	til	det	internasjonale	helsereglementet.»

2.	 Siste	strekpunkt	skal	lyde:

«—		Vektorbårne	sykdommer

—	 Zoonoser

—	 Andre	 smittsomme	 sykdommer	 av	 betydning	 for	 menneskers	 helse,	 herunder	 sykdommer	 forårsaket	 av	
tilsiktet	smittespredning.»

_____________

VEDLEGG II

I	vedlegg	I	til	vedtak	nr.	2000/96/EF	gjøres	følgende	endringer:

1.	 I	nr.	2.5.2	tilføyes	følgende:

	 «Alvorlig,	akutt	luftveissyndrom	(sars)».

2.	 I	nr.	2.5.3	tilføyes	følgende:

	 «Aviær	influensa	hos	mennesker»,

	 «Infeksjon	med	Vest-Nilen-virus».

_________________


