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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 2 april 2009
om ändring av beslut 2000/96/EG vad gäller särskilda övervakningsnätverk för smittsamma
sjukdomar
[delgivet med nr K(2009) 2351]
(Text av betydelse för EES)

(2009/312/EG)
av de särskilda övervakningsnätverken (3) specificeras
bland annat de smittsamma sjukdomar och särskilda
hälsofrågor för vilka det vid denna tidpunkt redan hade
inrättats särskilda övervakningsnätverk.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

(4)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
851/2004 av den 21 april 2004 om inrättande av ett
europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av
sjukdomar (4) (ECDC) definieras särskilda övervakningsnätverk som särskilda nätverk för sjukdomar eller för
specifika hälsofrågor som väljs ut för epidemiologisk
övervakning mellan ackrediterade instanser och myndigheter i medlemsstaterna.

(5)

Enligt artikel 3.2 d i förordning (EG) nr 851/2004 har
ECDC i uppgift att samordna det europeiska nätverksarbetet mellan organ som verkar inom centrumets arbetsområde, inklusive nätverk som bildas inom kommissionsstödd folkhälsoverksamhet och som driver de särskilda övervakningsnätverken.

(6)

ECDC följer i dag utvecklingen av de olika sjukdomarnas
och specifika hälsofrågornas relativa betydelse och föreslår, när den epidemiologiska situationen så kräver, ändringar i förteckningen över smittsamma sjukdomar som
gemenskapsnätverket successivt ska omfatta; därutöver
utsträcks ECDC:s epidemiologiska övervakning omedelbart till att omfatta varje ny sjukdom som införs i beslut
2000/96/EG.

(7)

Eftersom det stora flertalet av de sjukdomar och hälsofrågor som förtecknas i bilaga I i beslut 2000/96/EG nu
omfattas av ECDC:s verksamhet är det inte längre nödvändigt att i denna bilaga markera de nätverk som redan
har inrättats med asterisk.

(8)

Beslut 2000/96/EG bör därför ändras i enlighet med
detta.

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr
2119/98/EG av den 24 september 1998 om att bilda ett nätverk för epidemiologisk övervakning och kontroll av smittsamma sjukdomar i gemenskapen (1), särskilt artikel 3, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2000/96/EG av den 22 december
1999 om de smittsamma sjukdomar som successivt skall
omfattas av gemenskapsnätverket enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 2119/98/EG (2) förtecknas de
smittsamma sjukdomar och särskilda hälsofrågor som
den epidemiologiska övervakningen ska omfatta. Huvudsyftet med att på gemenskapsnivå inrätta ett nätverk för
övervakning och kontroll av smittsamma sjukdomar var
att samla och samordna uppgifter om folkhälsa från
medlemsstaternas övervakningsnätverk..

(2)

Eftersom inte alla smittsamma sjukdomar och särskilda
hälsofrågor som valts ut för epidemiologisk övervakning
kunde omfattas av gemenskapsnätverket när beslut
2000/96/EG antogs, identifierades några särskilda övervakningsnätverk som redan kunde inrättas.

(3)

I kommissionens beslut 2003/542/EG av den 17 juli
2003 om ändring av beslut 2000/96/EG vad gäller drift

(1) EGT L 268, 3.10.1998, s. 1.
(2) EGT L 28, 3.2.2000, s. 50.

(3) EUT L 185, 24.7.2003, s. 55.
(4) EUT L 142, 30.4.2004, s. 1.
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De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 7
i beslut nr 2119/98/EG.
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2. Bilaga I ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.
Artikel 2

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Beslut 2000/96/EG ska ändras på följande sätt:

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 2 april 2009.
På kommissionens vägnar
Androulla VASSILIOU

1. I artikel 4.2 ska första stycket utgå.

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
Bilaga I till beslut 2000/96/EG ska ersättas med följande:
”BILAGA I
1.

SMITTSAMMA SJUKDOMAR OCH SÄRSKILDA HÄLSOFRÅGOR SOM GEMENSKAPSNÄTVERKET
SUCCESSIVT SKA OMFATTA I ENLIGHET MED ARTIKEL 1

1.1

Vad gäller smittsamma sjukdomar och särskilda hälsofrågor i denna bilaga ska den epidemiologiska övervakningen
inom gemenskapsnätverket ske genom standardiserad insamling och analys av uppgifter på det sätt som fastställs
för varje smittsam sjukdom och särskild hälsofråga för sig när särskilda övervakningsnätverk inrättas.

2.

SJUKDOMAR

2.1

Sjukdomar som kan förebyggas genom vaccinering
Difteri
Infektioner med Haemophilus influenzae grupp B
Influensa
Kikhosta
Mässling
Polio
Påssjuka
Röda hund
Smittkoppor
Tetanus

2.2

Sexuellt överförbara sjukdomar
Gonokockinfektioner
HIV-infektion
Klamydiainfektioner
Syfilis

2.3

Virushepatit
Hepatit A
Hepatit B
Hepatit C

2.4

Sjukdomar som överförs via vatten, födoämnen och miljön
Botulism
Campylobacterinfektion
Giardiasis
Infektioner med enterohemorragiska E. coli-bakterier
Kryptosporidios
Leptospiros
Listerios
Mjältbrand (antrax)
Salmonella
Shigellos
Toxoplasmos
Trikinos
Yersinios
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Övriga sjukdomar

2.5.1 Sjukdomar som överförs av atypiska smittämnen
Transmissibla spongiforma encefalopatier, variant Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
2.5.2 Sjukdomar som överförs via luften
Legionärssjuka
Meningokockinfektion
Pneumokockinfektioner
Svår akut respiratorisk sjukdom (sars)
Tuberkulos
2.5.3 Zoonoser (andra än de som uppges i 2.4)
Aviär influensa hos människa
Brucellos
Echinokockos
Q-feber
Rabies
Tularemi (harpest)
West Nile-virusinfektion
2.5.4 Allvarliga importerade sjukdomar
Kolera
Malaria
Pest
Virala hemorragiska febrar
3.

SÄRSKILDA HÄLSOFRÅGOR

3.1

Nosokomiala infektioner

3.2

Antibiotikaresistens”
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