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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Δεκεμβρίου 2007
για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και της απόφασης 2000/96/ΕΚ όσον αφορά τις μεταδοτικές ασθένειες που απαριθμούνται
στις εν λόγω αποφάσεις
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 6355]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/875/ΕΚ)
μεταμόσχευσης οργάνων, καθώς και λόγω μετάδοσης μέσω
του πλακούντα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση αριθ. 2119/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 1998, για τη δημιουργία
δικτύου επιδημιολογικής παρακολούθησης και ελέγχου των μεταδοτικών ασθενειών στην Κοινότητα (1), και ιδίως το άρθρο 3 στοιχείο α).

(4)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν τα παραρτήματα των αποφάσεων αριθ. 2119/98/ΕΚ και 2000/96/ΕΚ
έτσι ώστε να καλύπτουν το σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο (ΣΟΑΣ), τη γρίπη των πτηνών στον άνθρωπο και τη
μόλυνση από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

(5)

Ο νέος διεθνής υγειονομικός κανονισμός (2005) άρχισε να
ισχύει στις 16 Ιουνίου 2007 και δεν περιορίζεται πλέον σε
ειδικές ασθένειες αλλά καλύπτει όλες τις έκτακτες καταστάσεις διεθνούς ενδιαφέροντος στον τομέα της δημόσιας
υγείας οι οποίες έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με την
πράξη που προβλέπεται στο παράρτημα 2 του εν λόγω
κανονισμού. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί
το παράρτημα της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε
βάσει του άρθρου 7 της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η απόφαση αριθ. 2119/98/ΕΚ προβλέπει την καθιέρωση
δικτύου σε κοινοτικό επίπεδο για την προαγωγή της συνεργασίας και του συντονισμού όσον αφορά την πρόληψη και
τον έλεγχο ορισμένων κατηγοριών μεταδοτικών ασθενειών
που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση.

(2)

Η απόφαση 2000/96/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 1999, για τις μεταδοτικές ασθένειες που θα καλυφθούν προοδευτικά από το κοινοτικό δίκτυο, δυνάμει της
απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (2), απαριθμεί ορισμένες μεταδοτικές
ασθένειες που θα καλυφθούν με επιδημιολογική εποπτεία
από το κοινοτικό δίκτυο που δημιουργήθηκε δυνάμει της
απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ.

(3)

Πρόσφατα έχουν εμφανιστεί νέες μεταδοτικές ασθένειες και
έχουν εντοπιστεί νέοι μικροοργανισμοί που μπορούν να
θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Το σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο (ΣΟΑΣ) εμφανίστηκε το 2003 και
έκτοτε θεωρείται δυνητική υψηλή απειλή για τη δημόσια
υγεία. Ιοί γρίπης των πτηνών υψηλής και χαμηλής παθογονικότητας δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία
του ανθρώπου και η εξέλιξη μπορεί να προξενήσει ενδεχομένως μια πανδημική γρίπη. Κρούσματα μόλυνσης ανθρώπων
από τον ιό του Δυτικού Νείλου αναφέρθηκαν πρόσφατα από
όλο και περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ και από χώρες
εκτός Ευρώπης, πράγμα το οποίο αντιπροσωπεύει σοβαρό
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ο άνθρωπος μολύνεται
κυρίως μέσω δειγμάτων κουνουπιών, αλλά είναι επίσης αποδεδειγμένο ότι μολύνεται και μέσω μετάγγισης αίματος ή

(1) ΕΕ L 268 της 3.10.1998, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284 της
31.10.2003, σ. 1).
(2) ΕΕ L 28 της 3.2.2000, σ. 50. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την
απόφαση 2003/542/ΕΚ (ΕΕ L 185 της 24.7.2003, σ. 55).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Το παράρτημα Ι της απόφασης 2000/96/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2007.
Για την Επιτροπή
Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Μέλος της Επιτροπής

28.12.2007
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παράρτημα της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Η όγδοη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«— Μεταδοτικές ασθένειες οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε πιθανές έκτακτες καταστάσεις διεθνούς ενδιαφέροντος
προσδιορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα 2 του διεθνούς υγειονομικού κανονισμού.».
2. Η τελευταία περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«— Ασθένειες που μεταδίδονται από φορείς
— Ζωονόσοι
— Άλλες μεταδοτικές ασθένειες που εμπίπτουν στον τομέα της δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένων ασθενειών που
προξενούνται από εκούσια ελευθέρωση.».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Το παράρτημα I της απόφασης 2000/96/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Στο σημείο 2.5.2 προστίθενται τα ακόλουθα:
«Σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο (ΣΟΑΣ)».
2. Στο σημείο 2.5.3 προστίθενται τα ακόλουθα:
«Γρίπη των πτηνών στον άνθρωπο»,
«Μόλυνση από τον ιό του Δυτικού Νείλου».

L 344/49

