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EES-STOFNANIR
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN
ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 153/2014

2015/EES/5/01

frá 9. júlí 2014
um breytingu á X. viðauka (Almenn þjónusta) við EES-samninginn
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN
með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Fella ber inn í EES-samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/24/ESB frá 9. mars 2011
um réttindi sjúklinga varðandi heilbrigðisþjónustu yfir landamæri (1).

2)

Fella ber inn í EES-samninginn framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/52/ESB frá
20. desember 2012 um ráðstafanir til að auðvelda viðurkenningu á lyfseðlum sem eru gefnir út í
öðru aðildarríki (2).

3)

X. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það.

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:
1. gr.
Eftirfarandi bætist við á eftir lið 1c (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/130/ESB) í X. viðauka við
EES-samninginn:
„2. 32011 L 0024: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/24/ESB frá 9. mars 2011 um réttindi
sjúklinga varðandi heilbrigðisþjónustu yfir landamæri (Stjtíð. ESB L 88, 4.4.2011, bls. 45).
Ákvæði tilskipunarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:
Með fyrirvara um síðari umfjöllun sameiginlegu EES-nefndarinnar ber að hafa í huga að eftirtaldar
gerðir hafa ekki verið felldar inn í EES-samninginn:
a) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 859/2003 frá 14. maí 2003 um að láta ákvæði reglugerðar (EBE)
nr. 1408/71 og reglugerðar (EBE) nr. 574/72 ná til ríkisborgara þriðju landa sem þessi ákvæði taka
ekki þegar til einungis á grundvelli þjóðernis þeirra,
b) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1231/2010 frá 24. nóvember 2010 um að láta
ákvæði reglugerðar (EB) nr. 883/2004 og reglugerðar (EB) nr. 987/2009 ná til ríkisborgara þriðju
landa sem þessi ákvæði taka ekki þegar til einungis á grundvelli þjóðernis þeirra.
Um allar tilvísanir til þessara gerða gildir því að þær varða ekki EFTA-ríkin.
2a. 32012 L 0052: Framkvæmdartilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2012/52/ESB frá 20. desember 2012
um ráðstafanir til að auðvelda viðurkenningu á lyfseðlum sem eru gefnir út í öðru aðildarríki (Stjtíð.
ESB L 356, 22.12.2012, bls. 68).“
2. gr.
Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2011/24/ESB og framkvæmdartilskipunar 2012/52/ESB, sem verður
birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 88, 4.4.2011, bls. 45.
Stjtíð. ESB L 356, 22.12.2012, bls. 68.
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3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 10. júlí 2014, að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr.
EES-samningsins hafi borist (*).
4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 9. júlí 2014.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Kurt Jäger
formaður.

(*)

Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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