
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 2 kwietnia 2009 r. 

zmieniająca decyzję 2000/96/WE w odniesieniu do wyspecjalizowanych sieci nadzoru nad 
chorobami zakaźnymi 

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2351) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2009/312/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, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzją 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 ) ustanowiono wykaz 
chorób zakaźnych i szczególnych zagadnień związanych 
ze zdrowiem dla celów nadzoru epidemiologicznego. 
Podstawowym celem utworzenia na poziomie Wspólnoty 
takiej sieci nadzoru i kontroli chorób zakaźnych było 
zbieranie i koordynowanie informacji dotyczących 
zdrowia publicznego z sieci monitorowania 
w państwach członkowskich. 

(2) Ponieważ w momencie przyjmowania decyzji 
2000/96/WE nie wszystkie choroby zakaźne 
i szczególne zagadnienia związane ze zdrowiem wybrane 
do nadzoru epidemiologicznego mogły zostać objęte 
siecią wspólnotową, zidentyfikowano pewne wyspecjali-
zowane sieci nadzoru, które już można było utworzyć. 

(3) Decyzja Komisji 2003/542/WE z dnia 17 lipca 2003 r. 
zmieniająca decyzję 2000/96/WE w odniesieniu do 
działań wyspecjalizowanych sieci nadzoru ( 3 ) wymienia, 

między innymi, choroby zakaźne i szczególne zagad-
nienia związane ze zdrowiem, dla których sieci nadzoru 
już zostały utworzone. 

(4) Rozporządzenie (WE) nr 851/2004 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające 
Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli 
Chorób ( 4 ) (ECDC) definiuje wyspecjalizowane sieci 
nadzoru (DSN) jako wszelkie konkretne sieci między 
akredytowanymi strukturami a władzami państw człon-
kowskich, dotyczące chorób lub szczególnych zagadnień 
związanych ze zdrowiem, wybrane do nadzoru epide-
miologicznego. 

(5) W artykule 3 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 
851/2004 powierzono ECDC misję koordynowania euro-
pejskiego współdziałania organów działających 
w zakresie objętym misją Centrum, w tym sieci wynika-
jących z działań w zakresie zdrowia publicznego wspie-
ranych przez Komisję i prowadzących wyspecjalizowane 
sieci nadzoru. 

(6) Obecnie ECDC monitoruje względne znaczenie chorób 
oraz szczególnych zagadnień związanych ze zdrowiem 
i w razie konieczności, zależnie od sytuacji epidemiolo-
gicznej, proponuje zmianę wykazu chorób zakaźnych, 
stopniowo obejmowanych siecią wspólnotową; dodat-
kowo każda nowa choroba włączona do decyzji 
2000/96/WE jest natychmiast obejmowana nadzorem 
epidemiologicznym ECDC. 

(7) Ponieważ większość chorób i zagadnień związanych ze 
zdrowiem, wymienionych w załączniku I do decyzji 
2000/96/WE, jest obecnie objęta działaniami ECDC, nie 
ma potrzeby wskazywania w tym załączniku, przy 
pomocy odsyłaczy, już utworzonych sieci. 

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 
2000/96/WE.
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( 1 ) Dz.U. L 268 z 3.10.1998, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 28 z 3.2.2000, s. 50. 
( 3 ) Dz.U. L 185 z 24.7.2003, s. 55. ( 4 ) Dz.U. L 142 z 30.4.2004, s. 1.



(9) 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 decyzji 2000/96/WE wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 4 ust. 2 skreśla się akapit pierwszy; 

2) w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie 
z załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 kwietnia 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Androulla VASSILIOU 

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK 

Załącznik I do decyzji 2000/96/WE otrzymuje brzmienie: 

„ZAŁĄCZNIK I 

1. CHOROBY ZAKAŹNE ORAZ SZCZEGÓLNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE ZE ZDROWIEM, KTÓRE 
MAJĄ BYĆ STOPNIOWO OBJĘTE SIECIĄ WSPÓLNOTOWĄ ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI ART. 1 

1.1. Dla chorób zakaźnych i szczególnych zagadnień związanych ze zdrowiem wymienionych w niniejszym załączniku 
nadzór epidemiologiczny w sieci wspólnotowej ma być przeprowadzany przez znormalizowane gromadzenie 
i analizę danych w sposób, który ma zostać ustalony dla każdej choroby zakaźnej i każdego szczególnego 
zagadnienia związanego ze zdrowiem w chwili utworzenia szczególnej sieci nadzoru. 

2. CHOROBY 

2.1. Choroby, którym zapobiega szczepienie 

Błonica 

Zakażenie pałeczkami Haemophilus influenza grupy B 

Grypa 

Odra 

Świnka 

Krztusiec 

Zapalenie istoty szarej rdzenia 

Różyczka 

Ospa 

Tężec 

2.2. Choroby przenoszone drogą płciową 

Zakażenie chlamydiami 

Zakażenie gonokokowe 

Zakażenie HIV 

Kiła 

2.3. Wirusowe zapalenie wątroby 

Zapalenie wątroby typu A 

Zapalenie wątroby typu B 

Zapalenie wątroby typu C 

2.4. Choroby przenoszone przez pokarm i wodę oraz choroby pochodzenia środowiskowego 

Wąglik 

Zatrucie jadem kiełbasianym 

Kampylobakterioza 

Kryptosporydioza 

Lamblioza 

Zakażenie enterokrwotocznymi szczepami E. coli 

Leptospiroza 

Listerioza 

Salmoneloza 

Czerwonka bakteryjna 

Toksoplazmoza 

Włośnica 

Jersinioza
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2.5. Inne choroby 

2.5.1. Choroby przenoszone przez czynniki nietypowe 

Pasażowalne encefalopatie gąbczaste, odmiany choroby Creutzfeldta-Jakoba 

2.5.2. Choroby przenoszone przez powietrze 

Legioneloza 

Zakażenie meningokokowe 

Zakażenie pneumokokowe 

Gruźlica 

Zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS) 

2.5.3. Choroby odzwierzęce (inne niż wymienione w ppkt 2.4) 

Bruceloza 

Bąblowica 

Wścieklizna 

Gorączka Q 

Tularemia 

Ptasia grypa u ludzi 

Zakażenie wirusem zachodniego Nilu 

2.5.4. Groźne choroby tropikalne 

Cholera 

Malaria 

Dżuma 

Wirusowe gorączki krwotoczne 

3. SZCZEGÓLNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE ZE ZDROWIEM 

3.1. Zakażenie szpitalne 

3.2. Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe”
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