
DECYZJA KOMISJI

z dnia 28 kwietnia 2008 r.

zmieniająca decyzję 2000/57/WE w odniesieniu do przypadków podlegających zgłaszaniu w ramach
systemu wczesnego ostrzegania i reagowania w celu zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1574)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/351/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. 1 i 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik I do decyzji 2000/57/WE z dnia 22 grudnia
1999 r. w sprawie systemu wczesnego ostrzegania
i reagowania w celu zapobiegania i kontroli chorób
zakaźnych na mocy decyzji nr 2119/98/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady (2) określa przypadki podlegające
zgłaszaniu w ramach tego systemu przez właściwe
organy ds. zdrowia publicznego w każdym państwie
członkowskim.

(2) System wczesnego ostrzegania i reagowania wspólno-
towej sieci powinien być zarezerwowany dla przypadków
określonych w załączniku I do decyzji 2000/96/WE (3)
lub, zgodnie z art. 7 tej decyzji, dla wszelkich innych
chorób zakaźnych, które, występując pojedynczo bądź
wraz z innymi podobnymi przypadkami, są czy mogą
potencjalnie być zagrożeniem dla zdrowia publicznego.

(3) W swoich konkluzjach z 30 listopada i 1 grudnia
2006 r. Rada Unii Europejskiej uznała, że aby uniknąć
wszelkich opóźnień, Światowa Organizacja Zdrowia
powinna być powiadamiana o potencjalnych zagroże-
niach dla zdrowia publicznego w skali międzynarodowej
w tym samym czasie co sieć wspólnotowa ustanowiona
decyzją nr 2119/98/WE.

(4) Na mocy Międzynarodowych przepisów zdrowotnych
(2005), które weszły w życie w dniu 15 czerwca
2007 r., właściwe organy państw członkowskich muszą
powiadamiać Światową Organizacją Zdrowia lub konsul-
tować się z nią w przypadku niektórych zdarzeń doty-
czących zdrowia publicznego, w szczególności tych,
które mogą stanowić zagrożenie zdrowia publicznego

o zasięgu międzynarodowym, jak również wszelkich
środków ochrony zdrowia wdrażanych w odpowiedzi
na te zdarzenia.

(5) Powiadomienia te i konsultacje dotyczące chorób zakaź-
nych wymienionych w załączniku do decyzji
nr 2119/98/WE powinny być przekazywane przez
system wczesnego ostrzegania i reagowania ustanowiony
decyzją 2000/57/WE równocześnie z powiadomieniem
Światowej Organizacji Zdrowia, w celu zapewnienia
bezzwłocznego informowania Komisji i innych państw
członkowskich.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do
decyzji 2000/57/WE.

(7) 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

Załącznik I do decyzji 2000/57/WE zostaje zmieniony zgodnie
z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 maja 2008 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 kwietnia 2008 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

PLL 117/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.5.2008

(1) Dz.U. L 268 z 3.10.1998, s. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją
Komisji 2007/875/WE (Dz.U. L 344 z 28.12.2007, s. 48).

(2) Dz.U. L 21 z 26.1.2000, s. 32.
(3) Dz.U. L 28 z 3.2.2000, s. 50. Decyzją ostatnio zmieniona decyzją

2007/875/WE.



ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do decyzji 2000/57/WE dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5. Pojawienie się choroby lub zdarzenia sprzyjającego pojawieniu się choroby, w rozumieniu art. 1 Międzynaro-
dowych przepisów zdrowotnych (2005), o ile jest to choroba zakaźna wymieniona w załączniku do decyzji nr
2119/98/WE, oraz związane z nią środki o jakich należy powiadomić Światową Organizację Zdrowia na
podstawie art. 6 Międzynarodowych przepisów zdrowotnych (2005).”
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