
DECYZJE 

DECYZJA KOMISJI 

z dnia 3 września 2012 r. 

zmieniająca decyzję 2000/96/WE w odniesieniu do kleszczowego zapalenia mózgu i kategorii 
wektorowych chorób zakaźnych 

(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 3241) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2012/492/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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. a), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W decyzji 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 ) 
wymienia się pewne choroby zakaźne, które mają być 
objęte nadzorem epidemiologicznym w sieci wspól
notowej utworzonej decyzją nr 2119/98/WE. 

(2) W załączniku do decyzji nr 2119/98/WE wymienia się 
„Wektorowe choroby zakaźne” jako kategorię chorób 
zakaźnych wybranych pod kątem uzyskania jednolitej 
informacji do celów sprawozdawczych. 

(3) Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) jest chorobą ludzi 
przenoszoną przez kleszcze, która powoduje długookre
sowe zaburzenia neurologiczne, a w nie więcej niż 1,4 % 
przypadków – zgon. Zachorowalność na KZM, któremu 
można zapobiegać poprzez szczepienia, wzrosła w ostat
nich latach, a choroba ta rozprzestrzeniła się na nowe 
obszary geograficzne Europy. Taki stan rzeczy spowodo
wany jest prawdopodobnie różnymi czynnikami, w tym 
zmianą klimatu oraz modyfikacjami w zakresie siedlisk 
kleszczy. 

(4) KZM spełnia zatem kryteria określone w załączniku II do 
decyzji 2000/96/WE, dotyczące wyboru chorób zakaź
nych, które zostaną objęte nadzorem epidemiologicznym 
w ramach sieci wspólnotowej utworzonej decyzją 
2119/98/WE, należy więc dodać tę chorobę do zawar
tego w załączniku I do decyzji 2000/96/WE wykazu 
chorób zakaźnych, które mają zostać objęte tym 
nadzorem epidemiologicznym. 

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią komitetu powołanego decyzją nr 2119/98/WE, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Załącznik I do decyzji 2000/96/WE zostaje zmieniony zgodnie 
z załącznikiem do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 3 września 2012 r. 

W imieniu Komisji 
John DALLI 

Członek Komisji

PL 5.9.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 239/3 

( 1 ) Dz.U. L 268 z 3.10.1998, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 28 z 3.2.2000, s. 50.



ZAŁĄCZNIK 

W pkt 2.5 załącznika I do decyzji 2000/96/WE dodaje się punkt w brzmieniu 2.5.5: 

„2.5.5. Wektorowe choroby zakaźne 

Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM)”
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