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EØS-ORGANER
EØS-KOMITEEN
EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 153/2014

2015/EØS/5/01

av 9. juli 2014
om endring av vedlegg X til EØS-avtalen (Generelle tjenester)
EØS-KOMITEEN HAR –
under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØSavtalen, særlig artikkel 98,
og på følgende bakgrunn:
1)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/24/EU av 9. mars 2011 om anvendelse av pasientrettigheter
ved helsetjenester over landegrensene(1) skal innlemmes i EØS-avtalen.

2)

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2012/52/EU av 20. desember 2012 om fastsettelse av tiltak
for å lette anerkjennelsen av resepter utstedt i en annen medlemsstat(2) skal innlemmes i EØSavtalen.

3)

Vedlegg X til EØS-avtalen bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
I EØS-avtalens vedlegg X, etter nr. 1c (kommisjonsbeslutning 2011/130/EU), skal nye nr. 2 og 2a lyde:
”2. 32011 L 0024: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/24/EU av 9. mars 2011 om anvendelse av
pasientrettigheter ved helsetjenester over landegrensene (EUT L 88 av 4.4.2011, s. 45).
Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:
Uten at det berører framtidige beslutninger i EØS-komiteen, bør det bemerkes at følgende rettsakter
ikke er innlemmet i EØS-avtalen:
a) Rådsforordning (EF) nr. 859/2003 av 14. mai 2003 om utvidelse av bestemmelsene i forordning
(EØF) nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72 til å omfatte borgere i tredjestater som ikke
allerede er omfattet av disse bestemmelser utelukkende på grunn av sin nasjonalitet,
b) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1231/2010 av 24. november 2010 om utvidelse av
forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009 til å omfatte borgere i tredjestater
som ikke allerede er omfattet av disse forordningene utelukkende på grunn av sin nasjonalitet.
Alle henvisninger til disse rettsaktene får derfor ikke anvendelse for EFTA-statene.
2a. 32012 L 0052: Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2012/52/EU av 20. desember 2012 om
fastsettelse av tiltak for å lette anerkjennelsen av resepter utstedt i en annen medlemsstat (EUT L 356
av 22.12.2012, s. 68).”
Artikkel 2
Teksten til direktiv 2011/24/EU og gjennomføringsdirektiv 2012/52/EU på islandsk og norsk, som skal
kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

(1)
(2)

EUT L 88 av 4.4.2011, s. 45.
EUT L 356 av 22.12.2012, s. 68.
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Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 10. juli 2014, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103
nr. 1 er inngitt(3∗).
Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions
tidende.

Utferdiget i Brussel 9. juli 2014.
For EØS-komiteen
Kurt Jäger
Formann

(∗)

Forfatningsrettslige krav angitt.
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