
DECYZJA KOMISJI

z dnia 18 grudnia 2007 r.

zmieniająca decyzję nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję 2000/96/WE
w odniesieniu do chorób zakaźnych wymienionych w tych decyzjach

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 6355)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/875/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję nr 2119/98/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 24 września 1998 r. ustanawiającą sieć
nadzoru i kontroli epidemiologicznej chorób zakaźnych we
Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 3 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja nr 2119/98/WE przewiduje stworzenie sieci na
poziomie Wspólnoty, służącej wspieraniu współpracy
i koordynacji w odniesieniu do zapobiegania i kontroli
pewnych kategorii chorób zaraźliwych, o których mowa
w tej decyzji.

(2) Decyzja Komisji 2000/96/WE z dnia 22 grudnia 1999 r.
w sprawie stopniowego obejmowania chorób zakaźnych
siecią wspólnotową zgodnie z decyzją nr 2119/98/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady (2) wymienia pewne
choroby zaraźliwe, które mają być objęte nadzorem
epidemiologicznym w sieci wspólnotowej utworzonej
decyzją nr 2119/98/WE.

(3) Pojawiły się ostatnio nowe choroby zaraźliwe oraz ziden-
tyfikowano nowe mikroorganizmy mogące stanowić
zagrożenie dla zdrowia publicznego. Zespół ostrej niewy-
dolności oddechowej (SARS) pojawił się w 2003 r. i od
tego czasu uważany jest za potencjalnie wysokie zagro-
żenie dla zdrowia publicznego. Wirusy wysoce zjadliwej
i nisko zjadliwej grypy ptaków stanowią poważne
niebezpieczeństwo dla poszczególnych osób i mogą
doprowadzić do potencjalnej pandemii grypy. Odnoto-
wano ostatnio w rosnącej liczbie państw członkowskich
UE i krajów spoza Europy zakażenia wirusem zachod-
niego Nilu u ludzi, co stwarza poważne zagrożenie dla
zdrowia publicznego. Do zakażenia u ludzi dochodzi
głównie poprzez ukąszenia komara, chociaż odnotowano
zakażenia w wyniku transfuzji krwi i przeszczepu

organów, jak również w wyniku przenikania wirusa
przez łożysko.

(4) W związku z powyższym załączniki do decyzji
nr 2119/98/WE oraz nr 2000/96/WE powinny zostać
zmienione w celu objęcia nimi zespołu ostrej niewydol-
ności oddechowej (SARS), ptasiej grypy u ludzi oraz
zakażenia wirusem zachodniego Nilu.

(5) Nowe Międzynarodowe przepisy zdrowotne (2005)
weszły w życie w dniu 16 czerwca 2007 r. i nie ograni-
czają się już do poszczególnych chorób, lecz obejmują
wszystkie sytuacje zagrożenia zdrowia publicznego
o zasięgu międzynarodowym, określone jako takie
zgodnie z instrumentem przewidzianym w załączniku
2 tych przepisów. Należy zatem zmienić załącznik
decyzji 2119/98/WE.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią komitetu powołanego na mocy art. 7 decyzji
nr 2119/98/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku do decyzji nr 2119/98/WE wprowadza się
zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

W załączniku I do decyzji 2000/96/WE wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2007 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 268 z 3.10.1998, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona rozpo-
rządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(2) Dz.U. L 28 z 3.2.2000, str. 50. Decyzja zmieniona decyzją
2003/542/WE (Dz.U. L 185 z 24.7.2003, str. 55).



ZAŁĄCZNIK I

W załączniku do decyzji nr 2119/98/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) tiret ósme otrzymuje brzmienie:

„— Choroby zaraźliwe, które mogą prowadzić do potencjalnych sytuacji zagrożenia o zasięgu międzynarodowym,
określonych zgodnie z załącznikiem 2 Międzynarodowych przepisów zdrowotnych.”;

2) tiret ostatnie otrzymuje brzmienie:

„— Wektorowe choroby zakaźne

— Choroby odzwierzęce

— Inne choroby zaraźliwe o znaczeniu dla zdrowia publicznego, w tym choroby wywołane wskutek zamierzonego
uwolnienia.”.

ZAŁĄCZNIK II

W załączniku I do decyzji 2000/96/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w ppkt 2.5.2 dodaje się określenie w brzmieniu:

„Zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS)”;

2) w ppkt 2.5.3 dodaje się określenia w brzmieniu:

„Ptasia grypa u ludzi”,

„Zakażenie wirusem zachodniego Nilu”.
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