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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE
af 10. marts 2014
om fastsættelse af kriterier for etablering og evaluering af europæiske netværk af referencecentre
og deres medlemmer og for lettelse af udvekslingen af oplysninger og ekspertise om etablering og
evaluering af sådanne netværk
(EØS-relevant tekst)

(2014/287/EU)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/24/EU af 9. marts 2011 om patientrettigheder i
forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser (1), særlig artikel 12, stk. 4, litra b) og c), og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Kommissionens delegerede afgørelse 2014/286/EU (2) fastsætter de kriterier og betingelser, som europæiske
netværk af referencecentre (»netværk«) og de tjenesteydere, der ønsker at blive medlemmer af sådanne netværk,
skal opfylde.

(2)

I henhold til artikel 12, stk. 4, litra b) og c), i direktiv 2011/24/EU skal Kommissionen fastsætte kriterierne for
etablering og evaluering af netværkene og foranstaltninger til at lette udvekslingen af oplysninger og ekspertise
om etablering og evaluering af netværkene.

(3)

Etablering af netværk og godkendelse af sundhedstjenesteydere som medlemmer af netværkene bør finde sted på
grundlag af en åben og gennemsigtig procedure. Denne procedure bør omfatte 1) indkaldelse af interessetilkende
givelser, 2) medlemsstaternes godkendelse af deres sundhedstjenesteyderes ansøgninger, 3) indgivelse af ansøg
ninger til Kommissionen, 4) kontrol af ansøgningernes fuldstændighed, 5) et uafhængigt organs tekniske vurde
ring af ansøgninger om at danne netværk og af ansøgninger fra individuelle sundhedstjenesteydere, der ønsker at
være medlemmer af et netværk, for at fastslå, om ansøgerne opfylder kriterierne, 6) formidling af resultatet af
vurderingen, 7) medlemsstaternes godkendelse af netværkene og deres medlemmer og 8) offentliggørelse af listen
over etablerede netværk og deres medlemmer.

(4)

For at øge netværkenes dækning bør individuelle sundhedstjenesteydere til enhver tid kunne blive medlemmer af
et netværk, hvis de ønsker det. Deres ansøgninger bør vurderes efter samme procedure som den, der blev anvendt
til vurdering af ansøgninger til det oprindelige netværk, herunder den pågældende medlemsstats godkendelse af
ansøgningerne.

(5)

For at sikre, at netværket har ægte merværdi for Den Europæiske Union og er stort nok til at muliggøre udvek
sling af ekspertise og forbedre adgangen til sundhedsydelser for patienter i hele Unionen, bør kun ansøgninger fra
det krævede mindsteantal af sundhedstjenesteydere og medlemsstater, som er indgivet i overensstemmelse med
indkaldelsen af interessetilkendegivelser, godkendes. Hvis et utilstrækkeligt antal sundhedstjenesteydere ansøger,
eller ansøgningerne dækker et utilstrækkeligt antal medlemsstater, bør Kommissionen anmode medlemsstaterne
om at tilskynde deres sundhedstjenesteydere til at tilslutte sig det foreslåede netværk.

(6)

Det kan være vanskeligt at nå op på det krævede mindsteantal af sundhedstjenesteydere eller medlemsstater for
visse sjældne sygdomme eller tilstande på grund af mangel på ekspertise. Det ville derfor være en god idé at samle
sundhedstjenesteydere, der fokuserer på beslægtede sjældne sygdomme eller tilstande, i et tematisk netværk.
Netværk kan også indbefatte tjenesteydere, der leverer højteknologiske tjenester, som normalt kræver meget store
kapitalinvesteringer, f.eks. laboratorier, radiologiske tjenester eller nuklearmedicinske tjenester.

(1) EUT L 88 af 4.4.2011, s. 45.
(2) Se side 71 i denne EUT.
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(7)

Medlemsstater, som ikke har sundhedstjenesteydere, der er medlemmer af et netværk, bør udpege samarbejdende
og tilknyttede nationale centre for at tilskynde dem til at samarbejde med det relevante netværk.

(8)

Hvert enkelt netværks og hver enkelt sundhedstjenesteyders ansøgning bør, når det er fastslået, at ansøgningen er
fuldstændig, vurderes teknisk i henhold til kriterierne i delegeret afgørelse 2014/286/EU. Med udgangspunkt i en
fælles vurderingsmanual bør vurderingen omfatte en grundig gennemgang af dokumentationen og auditter på
stedet hos et udvalgt antal ansøgere. Den bør udføres af et uafhængigt vurderingsorgan, der er udpeget af
Kommissionen.

(9)

Medlemsstaterne opfordres til at oprette et råd af medlemsstater, som træffer afgørelse om godkendelse af de fore
slåede netværk og om medlemskab heraf. Medlemsstaternes deltagelse bør være frivillig. Almindeligvis bør kun
en positiv vurdering udarbejdet af et vurderingsorgan få medlemsstaterne til at godkende etableringen af et
netværk og til at give medlemskab af netværket.

(10)

Netværksmedlemmer bør gives tilladelse til at anvende europæiske netværk af referencecentres logo. Logoet, som
ejes af Den Europæiske Union, bør udgøre netværkenes og deres medlemmers visuelle identitet.

(11)

Et uafhængigt evalueringsorgan udpeget af Kommissionen bør med mellemrum evaluere netværkene og deres
medlemmer ved hjælp af en fælles evalueringsmanual. Evalueringen bør afsluttes med en teknisk evalueringsrap
port, der i detaljer redegør for, i hvilken udstrækning målsætningerne i artikel 12, stk. 2, i direktiv 2011/24/EU
er nået, og kriterierne og betingelserne fastsat i delegeret afgørelse 2014/286/EU er opfyldt. Den bør også
beskrive netværkets resultater og præstationer og medlemmernes bidrag. En negativ evalueringsrapport bør
almindeligvis få medlemsstater til at godkende et netværks ophør. Det bør efter evalueringen overvåges, at kravet
om, at der skal være et mindsteantal sundhedstjenesteydere og medlemsstater, er opfyldt, således at netværkets
merværdi for Den Europæiske Union kan bevares.

(12)

Vurderings- og evalueringsmanualerne bør baseres på internationalt anerkendt praksis og indeholde de grundlæg
gende principper og metoder for gennemførelse af vurderinger og evalueringer.

(13)

Kommissionen bør lette udvekslingen af oplysninger og ekspertise om etablering og evaluering af netværkene.
Den bør offentliggøre generelle oplysninger om netværkene og deres medlemmer samt den tekniske dokumenta
tion og manualerne om etablering og evaluering af netværkene og deres medlemmer. Kommissionen kan tilbyde
netværkene og deres medlemmer, at de kan anvende særlige kommunikationsmedier og -værktøjer. Der bør tilret
telægges konferencer og ekspertmøder, således at der skabes et debatforum for tekniske og videnskabelige
spørgsmål blandt netværkene.

(14)

Personoplysninger vedrørende etablering og evaluering af netværkene bør i givet fald behandles i overensstem
melse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 (1).

(15)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold
til artikel 16 i direktiv 2011/24/EF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
KAPITEL I
GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 1
Genstand
I denne afgørelse fastsættes:
a) kriterierne for etablering og evaluering af de netværk, der er omhandlet i artikel 12 i direktiv 2011/24/EU, samt
b) foranstaltningerne til at lette udvekslingen af oplysninger og ekspertise om etablering og evaluering af de netværk,
der er omhandlet i artikel 12 i direktiv 2011/24/EU.
(1) EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.
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KAPITEL II
ETABLERING AF EUROPÆISKE NETVÆRK AF REFERENCECENTRE

Artikel 2
Indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende etablering af europæiske netværk af referencecentre
1.
Kommissionen offentliggør en indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende etablering af netværk inden to år
efter ikrafttrædelsen af denne afgørelse.
2.
Enhver gruppe af mindst ti sundhedstjenesteydere, der er etableret i mindst otte medlemsstater, kan i fællesskab
inden for den frist, der er angivet i indkaldelsen af interessetilkendegivelser, svare med en ansøgning, der indeholder et
forslag om etablering af et netværk på et givet ekspertiseområde.
3.

Ansøgningens indhold skal være i overensstemmelse med bilag I.

4.
Efter modtagelsen af en ansøgning kontrollerer Kommissionen, om betingelserne vedrørende mindsteantallet af
sundhedstjenesteydere og medlemsstater, jf. stk. 2, er opfyldt.
5.
Hvis en af disse betingelser ikke er opfyldt, kan ansøgningen ikke vurderes, og Kommissionen anmoder medlems
staterne om at tilskynde deres sundhedstjenesteydere til at tilslutte sig det foreslåede netværk, således at man kan nå op
på det krævede antal.
6.
Kommissionen afgør efter høring af medlemsstaterne, hvornår det er passende at offentligøre de efterfølgende
indkaldelser af interessetilkendegivelser.

Artikel 3
Ansøgninger om medlemskab
1.
Ansøgningen, der indeholder et forslag om etablering af et netværk, skal ledsages af en ansøgning om medlemskab
for hver berørt sundhedstjenesteyder.
2.

Ansøgningens indhold skal være i overensstemmelse med bilag II.

3.
Ansøgningen om medlemskab skal ledsages af en skriftlig erklæring fra den medlemsstat, hvor sundhedstjeneste
yderen er etableret, der bekræfter, at den pågældende sundhedstjenesteyders deltagelse i forslaget om at etablere et
netværk, er i overensstemmelse med medlemsstatens nationale lovgivning.

Artikel 4
Teknisk vurdering af ansøgninger
1.
Hvis Kommissionen konkluderer, at kravene i artikel 2, stk. 2, og i artikel 3, stk. 2 og 3, er opfyldt, udpeger den et
vurderingsorgan, der skal vurdere ansøgningerne.
2.

Vurderingsorganet kontrollerer, om:

a) indholdet af en ansøgning, der indeholder et forslag om etablering af et netværk, opfylder kravene i bilag I til denne
afgørelse
b) indholdet af ansøgningerne om medlemskab opfylder kravene i bilag II til denne afgørelse
c) det foreslåede netværk opfylder kravet om at levere højt specialiserede sundhedsydelser, der er fastsat i punkt 1,
litra a), i bilag I til delegeret afgørelse 2014/286/EU
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d) det foreslåede netværk opfylder de øvrige kriterier og betingelser, der er fastsat i bilag I til delegeret afgørelse
2014/286/EU
e) den ansøgende sundhedstjenesteyder opfylder de kriterier og betingelser, der er fastsat i bilag II til delegeret afgørelse
2014/286/EU.
3.
Vurderingen i henhold til stk. 2, litra d) og e), finder kun sted, hvis vurderingsorganet konkluderer, at forslaget
opfylder kravene i stk. 2, litra a), b) og c).
4.
Vurderingsorganet udarbejder en vurderingsrapport om ansøgningen, der indeholder et forslag om etablering af et
netværk, og om ansøgningerne om medlemskab og sender alle rapporterne til Kommissionen.
5.
Vurderingsorganet sender hver ansøgende sundhedstjenesteyder vurderingsrapporten om det foreslåede netværk og
om den pågældende sundhedstjenesteyders ansøgning om medlemskab. Sundhedstjenesteyderen kan indsende bemærk
ninger til vurderingsorganet inden for to måneder efter modtagelsen af rapporterne. Når vurderingsorganet har modtaget
bemærkningerne, ændrer det sine vurderingsrapporter og angiver, om bemærkningerne begrunder en ændring af vurde
ringerne.

Artikel 5
Godkendelse af netværk og medlemmer
1.
Når medlemsstaterne har modtaget en vurderingsrapport om et forslag til et netværk og listen over foreslåede
medlemmer, som er udarbejdet i henhold til artikel 4, og har kontrolleret, at kravet om, at der skal være det mindsteantal
af sundhedstjenesteydere og medlemsstater, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, er opfyldt, træffer de inden for rådet af
medlemsstater, jf. artikel 6, afgørelse om godkendelse af det foreslåede netværk og dets medlemmer.
2.
I overensstemmelse med den i stk. 1 omhandlede godkendelse etableres de foreslåede netværk som europæiske
netværk af referencecentre.
3.
Hvis det mindsteantal af sundhedstjenesteydere eller medlemsstater, der er fastsat i artikel 2, stk. 2, ikke nås, etab
leres netværket ikke, og Kommissionen anmoder medlemsstaterne om tilskynde deres sundhedstjenesteydere til at
tilslutte sig det foreslåede netværk.
4.
Hvis en sundhedstjenesteyder får en negativ vurdering, er det op til sundhedstjenesteyderen at afgøre, om vedkom
mende ønsker at indgive sin ansøgning om medlemskab sammen med vurderingsrapporten om ansøgningen til rådet af
medlemsstater med henblik på fornyet gennemgang.

Artikel 6
Rådet af medlemsstater
1.
Medlemsstaterne opfordres til at oprette et råd af medlemsstater, som træffer afgørelse om godkendelse af forsla
gene til netværk, om medlemskab heraf og om et netværks ophør. Hvis medlemsstaternes afgørelse er forskellig fra
vurderingsorganets vurdering, skal de give en begrundelse for dette.
2.
Medlemsstater, der ønsker at blive optaget i rådet af medlemsstater, meddeler Kommissionen, hvilken national
myndighed der skal repræsentere dem.
3.
Rådet af medlemsstater fastsætter selv sin forretningsorden ved simpelt flertal blandt sine medlemmer på grundlag
af et forslag fra Kommissionens tjenestegrene.
4.
Forretningsordenen skal omfatte funktionsmåde og beslutningstagningsproces for rådet af medlemsstater og fast
lægge, hvilke af rådets medlemmer der har ret til at stemme om godkendelsen af et specifikt netværk, hvor stort et flertal
der afgør resultatet af en afstemning, og hvilken procedure der skal følges, hvis rådets beslutning er forskellig fra vurde
ringsrapporten om et netværksforslag eller en medlemskabsansøgning.
5.

Kommissionen varetager sekretariatsopgaverne for rådet af medlemsstater.

6.
Personoplysninger vedrørende medlemsstaternes repræsentanter i rådet af medlemsstater indsamles, behandles og
offentliggøres i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001.
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Artikel 7
Logo
Når et netværk er godkendt, giver Kommissionen tilladelse til, at der kan anvendes en unik grafisk identifikator (»logo«),
som netværket og dets medlemmer anvender i forbindelse med de aktiviteter, som netværket organiserer.

Artikel 8
Ansøgninger om optagelse i eksisterende netværk
1.
En sundhedstjenesteyder, der ønsker at tilslutte sig et eksisterende netværk, skal indsende en ansøgning om
medlemskab til Kommissionen.
2.

Ansøgningens indhold skal være i overensstemmelse med bilag II.

3.
Ansøgningen om medlemskab skal ledsages af en skriftlig erklæring fra den medlemsstat, hvor sundhedstjeneste
yderen er etableret, der bekræfter, at den pågældende sundhedstjenesteyders deltagelse i netværket, er i overensstemmelse
med medlemsstatens nationale lovgivning.

Artikel 9
Teknisk vurdering af ansøgninger om optagelse i eksisterende netværk
1.
Hvis Kommissionen konkluderer, at kravene i artikel 8, stk. 2 og 3, er opfyldt, udpeger den et organ, der skal
vurdere ansøgningen om medlemskab.
2.

Vurderingsorganet kontrollerer:

a) om indholdet af ansøgningen om medlemskab opfylder kravene i bilag II til denne afgørelse, og
b) om den pågældende sundhedstjenesteyder opfylder de kriterier og betingelser, der er fastsat i bilag II til delegeret afgø
relse 2014/286/EU.
3.
Vurderingen i henhold til stk. 2, litra b), finder kun sted, hvis vurderingsorganet konkluderer, at ansøgningen om
medlemskab opfylder kravene i stk. 2, litra a).
4.
Vurderingsorganet udarbejder en vurderingsrapport og sender den til Kommissionen og til den ansøgende sund
hedstjenesteyder. Sundhedstjenesteyderen kan indsende bemærkninger til vurderingsorganet inden for to måneder efter
modtagelsen af rapporten. Når vurderingsorganet har modtaget disse bemærkninger, ændrer det sin vurderingsrapport
og angiver, om bemærkningerne begrunder en ændring i vurderingerne.

Artikel 10
Godkendelse af nye medlemmer
1.
Når medlemsstaterne har modtaget en positiv vurderingsrapport, der er udarbejdet i henhold til artikel 9, træffer
rådet af medlemsstater afgørelse om, hvorvidt det nye medlem skal godkendes.
2.
Hvis en sundhedstjenesteyder får en negativ vurdering, er det op til sundhedstjenesteyderen at afgøre, om vedkom
mende ønsker at indgive sin ansøgning om medlemskab sammen med vurderingsrapporten om ansøgningen til rådet af
medlemsstater med henblik på fornyet gennemgang.

Artikel 11
Netværkets ophør
1.

Et netværk ophører i følgende tilfælde:

a) Det kan ikke længere nå op på et af de mindsteantal, der er fastsat i artikel 2, stk. 2.
b) Der er udarbejdet en negativ evalueringsrapport om netværket i henhold til artikel 14.
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c) Ved en afgørelse fra netværksbestyrelsen i henhold til netværkets regler og procedurer.
d) Hvis koordinatoren ikke anmoder om en evaluering af netværket inden for fem år efter dets oprettelse eller efter den
sidste evaluering.
2.
Et netværks ophør af de grunde, der er nævnt i stk. 1, litra a) og b), skal godkendes af rådet af medlemsstater, jf.
stk. 6.
Artikel 12
Tab af medlemskab
1.

Et medlem af et netværk kan miste sit medlemskab af følgende årsager:

a) Frivillig udtræden i henhold til de regler og procedurer, som netværksbestyrelsen har vedtaget.
b) Ved en afgørelse fra netværksbestyrelsen i henhold til de regler og procedurer, som bestyrelsen har vedtaget.
c) Hvis en medlemsstat, hvor et netværk er etableret, meddeler et medlem af netværket, at dets deltagelse i netværket
ikke længere er i overensstemmelse med national lovgivning.
d) Hvis medlemmet nægter at lade sig evaluere i henhold til artikel 14.
e) Hvis der er udarbejdet en negativ evalueringsrapport om medlemmet i henhold til artikel 14.
f) Hvis netværket, som medlemmet deltager i, er ophørt.
2.
Den relevante medlemsstat underretter Kommissionen om begrundelsen for den meddelelse, der er nævnt i stk. 1,
litra c).
3.

Netværksbestyrelsen underretter Kommissionen i de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, litra a), b) og d).

4.
Tab af medlemskab af de grunde, der er nævnt i stk. 1, litra e), skal godkendes af rådet af medlemsstater, jf. arti
kel 6.
5.
I tilfælde af tab af medlemskab kontrollerer Kommissionen, om netværket stadig når op på det mindsteantal af
sundhedstjenesteydere og af medlemsstater, der er fastsat i artikel 2, stk. 2. Er dette ikke tilfældet, skal Kommissionen
anmode netværket om at finde nye medlemmer inden for de næste to år eller nedlægge netværket, underrette rådet af
medlemsstater om situationen og anmode medlemsstaterne om at tilskynde deres sundhedstjenesteydere til at tilslutte sig
netværket.
6.
Tab af medlemskab fører automatisk til tab af de rettigheder og det ansvar, der er forbundet med deltagelse i
netværket, herunder retten til at anvende logoet.
Artikel 13
Vurderingsmanual
1.
Kommissionen udarbejder i samråd med medlemsstaterne og interesserede parter en detaljeret manual vedrørende
indholdet af samt dokumentationen og proceduren for den vurdering, der er omhandlet i artikel 4 og 9.
2.
Vurderingsproceduren skal omfatte kontrol af den dokumentation, som ansøgerne har fremlagt, og auditter på
stedet.
3.
Det organ, som Kommissionen i henhold til artikel 4, stk. 1, og artikel 9, stk. 1, har udpeget til at vurdere et
forslag til et netværk og ansøgninger om medlemskab af et netværk, skal anvende vurderingsmanualen.
KAPITEL III
EVALUERING AF EUROPÆISKE NETVÆRK AF REFERENCECENTRE

Artikel 14
Evaluering
1.
Alle netværk og deres medlemmer evalueres med jævne mellemrum og senest hver femte år efter deres godkendelse
eller forrige evaluering.
2.
Når Kommissionen har modtaget en anmodning om evaluering fra koordinatoren for et netværk, udpeger den et
organ, der skal evaluere netværket og dets medlemmer.
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Evalueringsorganaet kontrollerer og vurderer:

a) opfyldelsen af de kriterier og betingelser, der er fastsat i delegeret afgørelse 2014/286/EU
b) opfyldelsen af målsætningerne i artikel 12, stk. 2, i direktiv 2011/24/EU og
c) netværkets resultater og præstationer og hvert medlems bidrag.
4.
Evalueringsorganet udarbejder en evalueringsrapport om netværket og sender den til Kommissionen, netværksbe
styrelsen og medlemmerne af netværket.
5.
Evalueringsorganet udarbejder en evalueringsrapport om hvert medlem af netværket og sender den til Kommissi
onen og det pågældende medlem.
6.
Koordinatoren og medlemmerne af netværket kan indsende bemærkninger til evalueringsorganet inden for to
måneder efter modtagelsen af rapporten. Når evalueringsorganet har modtaget bemærkningerne, ændrer det sin evalue
ringsrapport og angiver, om bemærkningerne retfærdiggør en ændring i dets evaluering.
7.
Et netværks ophør eller tab af medlemskab på grund af en negativ evalueringsrapport skal godkendes af rådet af
medlemsstater, jf. artikel 6. Rådet af medlemsstater kan give netværket eller det pågældende medlem et år til at udbedre
de konstaterede mangler, inden der gennemføres en ny evaluering. Den frist gives kun til et specifikt netværk eller
medlem af netværk, hvis netværksbestyrelsen fremlægger en forbedringsplan.

Artikel 15
Evalueringsmanual
1.
Kommissionen udarbejder i samråd med medlemsstaterne og interesserede parter en manual vedrørende indholdet
af samt dokumentationen og proceduren for den evaluering af netværkene og deres medlemmer, der er omhandlet i arti
kel 14.
2.
Evalueringsproceduren skal omfatte evaluering af den dokumentation, som ansøgerne har fremlagt, herunder selv
evalueringsrapporterne, og auditter på stedet.
3.
Det organ, som Kommissionen har udpeget i henhold til artikel 14, stk. 2, og som skal evaluere netværket og dets
medlemmer, skal anvende evalueringsmanualen.

KAPITEL IV
UDVEKSLING AF OPLYSNINGER OG EKSPERTISE

Artikel 16
Udveksling af oplysninger om etablering og evaluering af netværkene
1.

Kommissionen letter udvekslingen af oplysninger og ekspertise om etablering og evaluering af netværkene ved at:

a) gøre generelle oplysninger om etablering og evaluering af netværkene, herunder oplysninger om vurderings- og
evalueringsmanualerne, jf. artikel 13 og 15, offentligt tilgængelige
b) offentliggøre en liste over netværk og deres medlemmer, der regelmæssigt ajourføres, sammen med netværkenes posi
tive vurderings- og evalueringsrapporter og afgørelserne fra rådet af medlemsstater i henhold til netværkets regler og
procedurer
c) tilrettelægge konferencer og ekspertmøder med henblik på debatter om tekniske og videnskabelige spørgsmål blandt
medlemmerne af netværkene, hvis det er relevant
d) ved at stille elektroniske medie- og kommunikationsværktøjer til rådighed for netværkene, hvis det er relevant.
2.
Med henblik på offentliggørelse af den i stk. 1, litra b), omhandlede liste meddeler netværksbestyrelsen alle
ændringer vedrørende det medlem, der fungerer som koordinator for et netværk, eller den person, der er udpeget som
koordinator for et netværk, til Kommissionen.
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KAPITEL V
AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 17
Revision
Kommissionen evaluerer anvendelsen af denne gennemførelsesafgørelse fem år efter dens ikrafttræden.
Artikel 18
Ikrafttræden
Denne afgørelse træder i kraft på tiendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. marts 2014.
På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO
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BILAG I
INDHOLD AF ANSØGNINGEN OM ETABLERING AF NETVÆRK

En ansøgning om etablering af et netværk skal indgives i henhold til den indkaldelse af interessetilkendegivelser, der er
offentliggjort af Kommissionen, og skal indeholde:
a) navnet på det foreslåede netværk
b) det udfyldte ansøgningsskema med selvevalueringsspørgeskemaet og yderligere dokumentation, som kræves i henhold
til vurderingsmanualen
c) dokumentation for, at alle ansøgende sundhedstjenesteydere har samme ekspertiseområde og fokuserer på samme
sundhedstilstand eller -tilstande
d) navnet på den sundhedstjenesteyder, der fungerer som koordinator for netværket, og navn og kontaktoplysninger for
den person, der skal repræsentere den foreslåede koordinator
e) navnene på alle ansøgende sundhedstjenesteydere.

BILAG II
INDHOLD AF ANSØGNINGEN OM MEDLEMSKAB

Ansøgningen fra sundhedstjenesteydere skal indeholde:
a) navnet på det relevante foreslåede netværk eller eksisterende netværk
b) det udfyldte ansøgningsskema med selvevalueringsspørgeskemaet og yderligere dokumentation, som kræves i henhold
til vurderingsmanualen
c) navn og kontaktoplysninger for sundhedstjenesteyderens repræsentant.

