
Nr. 46/508 13.9.2001EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 129,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(3),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(4), på
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 27. mai 1998,
og

ut fra følgende betraktninger:

1) Forebygging av sykdom, særlig alvorlige trusler mot
helsen, prioriteres i Fellesskapets innsats, og krever en
overordnet strategi som er samordnet mellom
medlemsstatene.

2) I sin resolusjon om folkehelsepolitikken etter Maastricht(5)
oppfordret Europaparlamentet Kommisjonen til å opprette
et nett på tvers av landegrensene for å utforme
arbeidsdefinisjoner for meldepliktige sykdommer, samle
inn, ajourføre, analysere og spre medlemsstatenes
opplysninger om slike sykdommer samt samarbeide med
nasjonale og internasjonale organer i slike spørsmål.

3) I sin resolusjon av 2. juni 1994(6) om rammen for
Fellesskapets innsats for folkehelsen fastsatte Rådet at
særlig smittsomme sykdommer nå bør prioriteres.

4) I sine konklusjoner av 13. desember 1993(7) anså Rådet
det som viktig at det på fellesskapsplan bygges opp et
nett for overvåking av og kontroll med smittsomme
sykdommer, som skal ha som hovedformål å samle inn
opplysninger fra overvåkingsnett i medlemsstatene.

5) I de samme konklusjonene oppfordret Rådet
Kommisjonen til i sine forslag til ramme for innsatsen for
folkehelsen å legge særlig vekt på å opprette et
epidemiologisk nett i Fellesskapet, samtidig som det tas
hensyn til pågående arbeid og eksisterende ordninger på
fellesskaps- og medlemsstatsplan og sørges for at dataene
er sammenlignbare og kompatible.

6) Rådet og helseministrene, forsamlet i Rådet, understreket
i sin resolusjon av 13. november 1992 om kontroll med
og overvåking av smittsomme sykdommer(8) at det er
ønskelig å bedre dekningsgraden og effektiviteten
innenfor Fellesskapet av eksisterende nett for overvåking
av smittsomme sykdommer mellom medlemsstatene
(herunder datanett) samt at det er ønskelig å opprettholde,
etablere eller styrke samordning mellom dem med sikte
på å overvåke utbrudd av smittsomme sykdommer,
dersom dette kan gi de eksisterende tiltak en
tilleggsverdi.

7) Rådet og helseministrene, forsamlet i Rådet, understreket
i samme resolusjon betydningen av å samle inn data 
fra medlemsstatene om et begrenset antall sjeldne og
alvorlige sykdommer som kan undersøkes
epidemiologisk bare på grunnlag av et omfattende
materiale.

8) Rådet og helseministrene, forsamlet i Rådet, oppfordret i
samme resolusjon Kommisjonen til å undersøke om det
er ønskelig å prioritere visse passende forslag med
hensyn til kontroll med og overvåking av smittsomme
sykdommer, blant annet i lys av forslagenes anslåtte
kostnadseffektivitet.

9) I samsvar med nærhetsprinsippet kan Fellesskapet treffe
nye tiltak på et område som ikke hører inn under dets
enekompetanse, som for eksempel epidemiologisk
overvåking av og kontroll med smittsomme sykdommer,
bare dersom de foreslåtte tiltakenes omfang eller
virkninger gjør at målene kan nås bedre av Fellesskapet
enn av medlemsstatene.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK 
nr. 2119/98/EF

av 24. september 1998

om opprettelse av et nett for epidemiologisk overvåking av og kontroll med 
smittsomme sykdommer i Fellesskapet(*) 

________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 268 av 3.10.1998, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 84/2000 av 2. oktober 2000 om
endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder
utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps
Tidende nr. 59 av 14.12.2000, s. 24.

(1) EFT C 123 av 26.4.1996, s. 10 og EFT C 103 av 2.4.1997, s. 11.
(2) EFT C 30 av 30.1.1997, s. 1.
(3) EFT C 337 av 11.11.1996, s. 67.
(4) Europaparlamentsuttalelse av 13. november 1996 (EFT C 362 av

2.12.1996, s. 111), Rådets felles holdning av 22. juli 1997 (EFT C 284 av
19.9.1997, s. 10) og europaparlamentsbeslutning av 14. januar 1998 
(EFT C 34 av 2.2.1998, s. 70). Europaparlamentsbeslutning av 15. juli 1998
(EFT C 292 av 21.9.1998). Rådsbeslutning av 20. juli 1998.

(5) EFT C 329 av 6.12.1993, s. 375.
(6) EFT C 165 av 17.6.1994, s. 1.

________________

(7) EFT C 15 av 18.1.1994, s. 6.
(8) EFT C 326 av 11.12.1992, s. 1.
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10) De ulike nivåer og behov for epidemiologisk overvåking
av smittsomme sykdommer i medlemsstatene gjør det
nødvendig å opprette et permanent nett på
fellesskapsplan.

11) Tiltak som skal treffes på helseområdet, må ta hensyn til
de tiltak Fellesskapet har iverksatt på området folkehelse,
eller som har betydning for folkehelsen.

12) De tiltak som skal treffes innenfor rammen av dette
vedtak, innebærer ingen form for harmonisering av
medlemsstatenes lover og forskrifter.

13) I europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 647/96/EF av
29. mars 1996 om vedtakelse av Fellesskapets
handlingsprogram for forebygging av AIDS og visse
andre smittsomme sykdommer i forbindelse med
innsatsen for folkehelse (1996-2000)(1) tas det sikte på et
visst antall fellesskapstiltak særlig med henblikk på
opprettelse og utvikling av overvåkings- og kontrollnett
for visse smittsomme sykdommer, tidlig oppdagelse av
smittsomme sykdommer og fremming av opplæring av
feltepidemiologer.

14) Samarbeid med vedkommende internasjonale
organisasjoner, særlig Verdens helseorganisasjon, bør
fremmes, blant annet når det gjelder klassifisering av
sykdommene og bruk av passende språk og teknologi.

15) Samarbeid med tredjestater, særlig i tilfeller der alvorlige
smittsomme sykdommer bryter ut for første gang eller på
ny, bør støttes.

16) Det faktum at alvorlige smittsomme sykdommer i den
senere tid har brutt ut for første gang eller på ny, har vist
at Kommisjonen i en nødssituasjon raskt må motta alle
nødvendige opplysninger og data innsamlet etter en
nærmere fastlagt metode.

17) For å sikre vern av befolkningen i en nødssituasjon, må
medlemsstatene omgående utveksle de nødvendige data
og opplysninger via fellesskapsnettet. Hensynet til
folkehelsen må til enhver tid prioriteres.

18) Bestemmelsene i rådsdirektiv 92/117/EØF av 
17. desember 1992 om vernetiltak med hensyn til visse
zoonoser og visse zoonotiske smittestoffer hos dyr og i
produkter av animalsk opprinnelse med sikte på å hindre
infeksjoner og forgiftninger gjennom næringsmidler(2)
får også anvendelse på opplysninger om zoonoser som
påvirker mennesker. I nevnte direktiv er det fastsatt en
framgangsmåte for innsamling av opplysninger om et
visst antall zoonoser og zoonotiske smittestoffer.

19) Det er en absolutt forutsetning for opprettelsen av et nett
for epidemiologisk overvåking av og kontroll med

smittsomme sykdommer på fellesskapsplan at
lovbestemmelser om beskyttelse av fysiske personer i
forbindelse med behandling av personopplysninger
overholdes, og at det innføres ordninger som kan
garantere opplysningenes fortrolighet og sikkerhet.
Europaparlamentet og Rådet har vedtatt direktiv
95/46/EF(3) på dette området.

20) Fellesskapsprosjektene på området telematisk
datautveksling mellom forvaltninger (IDA)(4) og G7-
prosjektene bør samordnes nært med gjennomføringen av
fellesskapstiltakene for epidemiologisk overvåking av og
kontroll med smittsomme sykdommer.

21) Det gjøres bestrebelser for å fremme et internasjonalt
samarbeid på dette området, særlig innenfor rammen av
den felles handlingsplanen med De forente stater.

22) I en nødssituasjon er det viktig at vedkommende
nasjonale strukturer og/eller myndigheter styrker sitt
samarbeid, særlig når det gjelder undersøkelse av
biologiske prøver.

23) De fellesskapsprosedyrer som måtte bli innført med sikte
på en rask informasjonsutveksling, berører ikke
medlemsstatenes rettigheter og plikter i henhold til
bilaterale eller multilaterale avtaler og konvensjoner.

24) Det er nødvendig å fastsette en framgangsmåte for å
fremme samordningen mellom medlemsstatene av de
tiltak som de kan beslutte å treffe for å få kontroll med
spredningen av smittsomme sykdommer. Det hører inn
under medlemsstatenes enekompetanse å vedta og
iverksette slike tiltak.

25) Det er viktig at Kommisjonen iverksetter
fellesskapsnettet i nært samarbeid med medlemsstatene.
For dette formål må det fastsettes en framgangsmåte som
sikrer at medlemsstatene deltar fullt ut i iverksettelsen.

26) Eventuelle kostnader ved driften av nettet på
fellesskapsplan bør dekkes av fellesskapsmidler og/eller
via relevante fellesskapsprogrammer.

27) Eventuelle kostnader ved driften av nettet på nasjonalt
plan skal finansieres av medlemsstatene selv, med mindre
annet er fastsatt i fellesskapsbestemmelser.

28) Det ble 20. desember 1994 inngått en modus vivendi
mellom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om
gjennomføringstiltakene for rettsakter vedtatt etter
framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(5) —

GJORT DETTE VEDTAK:

_________________

(1) EFT L 95 av 16.4.1996, s. 16.
(2) EFT L 62 av 15.3.1993, s. 38.

_________________

(3) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31.
(4) EFT L 269 av 11.11.1995, s. 23.
(5) EFT C 102 av 4.4.1996, s. 1.



Artikkel 1

Formålet med dette vedtak er å opprette et nett på
fellesskapsplan for å fremme samarbeid og samordning
mellom medlemsstatene med bistand fra Kommisjonen med
sikte på å bedre forebyggingen av og kontrollen i Fellesskapet
med de kategorier av smittsomme sykdommer som er oppført
i vedlegget. Nettet skal brukes til:

— epidemiologisk overvåking av disse sykdommene, og

— et system med tidlig varsling og reaksjon med sikte på
forebygging av og kontroll med disse sykdommene.

Når det gjelder den epidemiologiske overvåkingen, skal nettet
innføres ved at det med alle hensiktsmessige tekniske midler
opprettes en fast forbindelse mellom Kommisjonen og de
strukturer og/eller myndigheter som i hver medlemsstat og
under dennes ansvar er kompetente på nasjonalt plan og har i
oppgave å samle inn opplysninger om epidemiologisk
overvåking av smittsomme sykdommer, samt ved at det
fastsettes framgangsmåter for spredning av relevante
overvåkingsdata på fellesskapsplan.

Når det gjelder systemet med tidlig varsling og reaksjon, skal
nettet innføres ved at det med hensiktsmessige midler opprettes
en fast forbindelse mellom Kommisjonen og de
helsemyndigheter i hver medlemsstat som har i oppgave å
avgjøre hvilke tiltak som kan være påkrevd for å verne
folkehelsen.

Kommisjonen skal sørge for samordningen av nettet i
samarbeid med medlemsstatene.

Artikkel 2

I dette vedtak menes med:

1. «epidemiologisk overvåking»: løpende og systematisk
innsamling, analyse, fortolkning og spredning av
helseopplysninger, herunder epidemiologiske
undersøkelser, med hensyn til de kategorier av
smittsomme sykdommer som er oppført i vedlegget,
særlig når det gjelder sykdommenes spredningsmønster i
tid og rom og analyse av risikofaktorene med hensyn til
overføring, slik at det kan treffes hensiktsmessige
forebyggende tiltak og mottiltak.

2. «forebygging av og kontroll med smittsomme
sykdommer»: samtlige tiltak, herunder epidemiologiske
undersøkelser, som vedkommende helsemyndigheter i
medlemsstatene treffer for å forebygge og begrense
spredningen av smittsomme sykdommer.

3. «fellesskapsnett»: nett for epidemiologisk overvåking av
og kontroll med smittsomme sykdommer, det vil si det
informasjonsutvekslingssystemet som er nødvendig for å
utføre den virksomhet som er omhandlet i nr. 1 og 2.

Artikkel 3

For å sikre at fellesskapsnettet virker effektivt med hensyn til
den epidemiologiske overvåkingen og for å oppnå ensartede
opplysninger på dette området, skal det etter framgangsmåten
fastsatt i artikkel 7 fastlegges:

a) hvilke smittsomme sykdommer fellesskapsnettet etter
hvert skal dekke,

b) hvilke kriterier som skal legges til grunn ved utvelgelsen
av sykdommene, idet det tas hensyn til kategoriene
oppført i vedlegget og til eksisterende samarbeidsnett for
sykdomsovervåking som det kan bygges videre på,

c) hvordan de enkelte tilfeller skal defineres, særlig kliniske
og mikrobiologiske egenskaper,

d) hvilken art og type data og opplysninger som skal samles
inn og overføres av de strukturer og/eller myndigheter
som er omhandlet i artikkel 1 annet ledd i forbindelse
med den epidemiologiske overvåkingen, samt hvordan
slike data skal gjøres sammenlignbare og kompatible,

e) hvilke metoder som skal brukes for epidemiologisk og
mikrobiologisk overvåking,

f) hvilke retningslinjer som skal gjelde for de vernetiltakene
som skal treffes, særlig ved medlemsstatenes ytre
grenser, særlig i nødssituasjoner,

g) hvilke retningslinjer som skal gjelde for informasjonen til
befolkningen og veiledning i god praksis,

h) hvilke tekniske midler og framgangsmåter som skal
anvendes for å spre og analysere dataene på
fellesskapsplan.

Artikkel 4

Hver struktur og/eller myndighet som er omhandlet i artikkel 1
første eller eventuelt tredje ledd, skal oversende følgende
opplysninger til fellesskapsnettet:

a) opplysninger om forekomst eller nye utbrudd av
smittsomme sykdommer som omhandlet i artikkel 3
bokstav a) i den medlemsstat som strukturen og/eller
myndigheten hører inn under, samt opplysninger om
iverksatte kontrolltiltak,

b) alle relevante opplysninger om utviklingen av en
epidemisituasjon som den har i oppgave å samle inn
opplysninger om,

c) opplysninger om uvanlige epidemiske fenomener eller
om nye smittsomme sykdommer av ukjent opprinnelse,

d) alle relevante opplysninger den måtte ha om:
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— tilfeller av smittsomme sykdommer som kommer
inn under kategoriene oppført i vedlegget,

— nye smittsomme sykdommer av ukjent opprinnelse
i tredjestater,

e) opplysninger om gjeldende eller foreslåtte ordninger eller
framgangsmåter for forebygging av og kontroll med
smittsomme sykdommer, særlig i nødssituasjoner,

f) enhver relevant vurdering som kan hjelpe
medlemsstatene til å samordne sin innsats for
forebygging av og kontroll med smittsomme sykdommer,
herunder iverksatte mottiltak.

Artikkel 5

Kommisjonen skal stille opplysningene omhandlet i artikkel 3
til rådighet for alle strukturer og myndigheter omhandlet i
artikkel 1. Hver struktur/myndighet skal påse at de
opplysningene som den oversender til nettet i samsvar med
artikkel 4, raskt formidles videre til de øvrige deltakende
strukturer eller myndigheter samt Kommisjonen.

Artikkel 6

1. På grunnlag av opplysningene som er tilgjengelige via
fellesskapsnettet skal medlemsstatene samrå seg med
hverandre og holde kontakt med Kommisjonen for å samordne
innsatsen for forebygging av og kontroll med smittsomme
sykdommer.

2. Når en medlemsstat har til hensikt å vedta kontrolltiltak i
forbindelse med smittsomme sykdommer, må den, før den
vedtar tiltakene, underrette de andre medlemsstatene og
Kommisjonen via fellesskapsnettet om tiltakenes art og
omfang. Vedkommende medlemsstat må også samrå seg med
de andre medlemsstatene via fellesskapsnettet når det gjelder
de planlagte tiltakenes art og omfang, med mindre behovet for
å verne folkehelsen er så akutt at et slikt samråd viser seg å
være umulig.

3. Når en medlemsstat må vedta øyeblikkelige kontrolltiltak
i forbindelse med at en smittsom sykdom bryter ut for første
gang eller på ny, skal den snarest mulig underrette de andre
medlemsstatene og Kommisjonen via fellesskapsnettet.

I særlige, behørig begrunnede tilfeller kan medlemsstater som
måtte ønske det, treffe egnede forebyggende tiltak og
vernetiltak etter felles avtale mellom medlemsstatene og
sammen med Kommisjonen.

4. På grunnlag av samråd og framlagte opplysninger skal
medlemsstatene, i kontakt med Kommisjonen, samordne de
tiltakene de har vedtatt eller har til hensikt å vedta på nasjonalt
plan.

5. Framgangsmåtene for underretning og samråd omhandlet
i nr. 1, 2 og 3, og framgangsmåtene for samordning omhandlet
i nr. 1 og 4, skal fastsettes etter framgangsmåten i artikkel 7.

Artikkel 7

1. Ved gjennomføringen av dette vedtak skal Kommisjonen
bistås av en komité sammensatt av representanter for
medlemsstatene og ledet av Kommisjonens representant.

2. Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen
et utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg om
utkastet innen en frist som lederen kan fastsette etter hvor mye
saken haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall som er
fastsatt i traktatens artikkel 148 nr. 2 for beslutninger som
Rådet skal treffe etter forslag fra Kommisjonen. Ved
avstemning i komiteen skal stemmer avgitt av
medlemsstatenes representanter ha vekt som fastsatt i nevnte
artikkel. Lederen skal ikke avgi stemme.

3. a) Kommisjonen skal vedta de planlagte tiltakene
dersom de er i samsvar med komiteens uttalelse.

b) Dersom de planlagte tiltakene ikke er i samsvar
med komiteens uttalelse eller ingen uttalelse er
avgitt, skal Kommisjonen omgående framlegge for
Rådet et forslag til tiltak som skal treffes. Rådet skal
treffe sin beslutning med kvalifisert flertall.

Dersom Rådet ikke har truffet sin beslutning innen tre måneder
etter at forslaget ble framlagt, skal Kommisjonen vedta de
foreslåtte tiltakene.

Artikkel 8

Vedlegget kan endres eller utfylles etter framgangsmåten
fastsatt i artikkel 7.

Artikkel 9

Innen seks måneder etter at dette vedtak har trådt i kraft, skal
hver medlemsstat utpeke de strukturer og/eller myndigheter
som er omhandlet i artikkel 1, og skal umiddelbart underrette
Kommisjonen og de andre medlemsstatene om dette.
Medlemsstatene skal gjøre offentlig kjent at de strukturer
og/eller myndigheter de har utpekt, utgjør en del av
fellesskapsnettet som er opprettet ved dette vedtak.

Artikkel 10

For dette vedtaks formål skal vedkommende myndigheter i
medlemsstatene og Kommisjonen fremme samarbeidet med
tredjestater og internasjonale organisasjoner som arbeider med
folkehelse, særlig Verdens helseorganisasjon.
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Artikkel 11

Dette vedtak får anvendelse med forbehold for direktiv
92/117/EØF og 95/46/EF.

Artikkel 12

1. Dette vedtak berører ikke medlemsstatenes rett til å
opprettholde eller innføre andre ordninger, framgangsmåter og
tiltak for sitt nasjonale system for overvåking av og kontroll
med smittsomme sykdommer.

2. Dette vedtak berører ikke medlemsstatenes rettigheter og
plikter som følge av gjeldende eller framtidige bilaterale eller
multilaterale avtaler eller konvensjoner på det området som
omfattes av dette vedtak.

Artikkel 13

Kommisjonen skal, med bistand fra medlemsstatene, sørge for
at det er sammenheng og komplementaritet mellom dette
vedtak og relevante fellesskapsprogrammer og -initiativer,
herunder programmer innenfor folkehelsen og særlig
rammeprogrammet for statistiske opplysninger, prosjektene på
området telematisk datautveksling mellom forvaltninger og
rammeprogrammet for forskning og teknologisk utvikling,
særlig anvendelsen av telematikk i sistnevnte program.

Artikkel 14

1. Kommisjonen skal med jevne mellomrom framlegge for
Europaparlamentet og Rådet rapporter med en vurdering av
hvordan fellesskapsnettet virker.

2. I den første rapporten, som skal framlegges innen tre år
etter at dette vedtak har trådt i kraft, skal det særlig angis hvilke
deler av fellesskapsnettet som bør forbedres eller tilpasses.
Rapporten skal også inneholde eventuelle forslag til endring
eller tilpasning av dette vedtak som Kommisjonen anser som
nødvendige.

3. Kommisjonen skal deretter hvert femte år foreta en
vurdering av fellesskapsnettet, med særlig vekt på nettets
strukturelle kapasitet og en effektiv ressursbruk, og skal
framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet.

Artikkel 15

Dette vedtak trer i kraft 3. januar 1999.

Artikkel 16

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 24. september 1998.

For Europaparlamentet For Rådet

J. M. GIL-ROBLES J. FARNLEITNER

President Formann



VEDLEGG

LISTE OVER KATEGORIER AV SMITTSOMME SYKDOMMER

— Sykdommer som kan forebygges ved vaksinasjon

— Seksuelt overførbare sykdommer

— Virushepatitt

— Sykdommer som overføres gjennom næringsmidler

— Sykdommer som overføres gjennom vann og sykdommer utgått fra miljøet

— Sykehusinfeksjoner

— Andre sykdommer som overføres med ikke-konvensjonelle stoffer (herunder Creutzfeldt-Jacobs
sykdom)

— Sykdommer som omfattes av de internasjonale helseforskriftene (gulfeber, kolera, pest)

— Andre sykdommer (rabies, flekktyfus, virøse hemoragiske febersykdommer, malaria samt andre
alvorlige epidemiske sykdommer som ennå ikke er klassifisert)
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Erklæring fra Kommisjonen

Kommisjonen vil særlig sørge for at det i forhold til de disponible midler opprettes en klart identifisert
struktur med et personale som er stort nok til at dette vedtak kan gjennomføres.

_______________
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