
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 10 lipca 2009 r. 

zmieniająca decyzję 2002/253/WE w odniesieniu do definicji przypadku w celu zgłaszania grypy 
A(H1N1) do sieci wspólnotowej 

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5465) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2009/540/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. c), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 2 decyzji Komisji 2002/253/WE z dnia 
19 marca 2002 r. ustanawiającej definicje przypadku 
w celu zgłaszania chorób zakaźnych do sieci wspól
notowej na podstawie decyzji nr 2119/98/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady ( 2 ) definicje przypadku usta
nowione w załączniku do tej decyzji powinny być aktua
lizowane w niezbędnym zakresie na podstawie najnow
szych danych naukowych. 

(2) Decyzją Komisji 2009/363/WE z dnia 30 kwietnia 
2009 r. zmieniającą decyzję 2002/253/WE ustanawiającą 
definicje przypadku w celu zgłaszania chorób zakaźnych 
do sieci wspólnotowej na podstawie decyzji nr 
2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( 3 ) wpro
wadzono nową definicję przypadku w związku 
z niedawnym wystąpieniem ogniska nowego wirusa 
grypy w Ameryce Północnej i niedawnym wystąpieniem 
przypadków zachorowań w kilku państwach członkow
skich. 

(3) Światowa Organizacja Zdrowia oficjalnie nazwała obecną 
chorobę „grypa A(H1N1)”. Niezbędne jest zatem uaktual
nienie decyzji 2002/253/WE w celu zastosowania tej 
nazwy zamiast nazwy nadanej wirusowi decyzją 
2009/363/WE. 

(4) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią Komitetu powołanego na podstawie art. 7 
decyzji nr 2119/98/WE, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku do decyzji 2002/253/WE nagłówek „NOWY 
WIRUS GRYPY A(H1N1) (TAK ZWANY WIRUS GRYPY 
ŚWIŃ A(H1N1) I WIRUS GRYPY MEKSYKAŃSKIEJ) (1)” otrzy
muje brzmienie „GRYPA A(H1N1)”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 lipca 2009 r. 

W imieniu Komisji 
Androulla VASSILIOU 

Członek Komisji
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