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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/534 

av 16. april 2020 

om midlertidig innstilling av behandling av søknader om medlemskap i eksisterende europeiske referansenettverk(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/24/EU av 9. mars 2011 om anvendelse av pasientrettigheter ved 

helsetjenester over landegrensene(1), særlig artikkel 12 nr. 4 bokstav b) og c), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/287/EU(2) fastsettes kriterier for opprettelse og evaluering av 

europeiske referansenettverk (heretter kalt «nettverk») og deres medlemmer og for å lette utveksling av opplysninger og 

sakkunnskap om opprettelse og evaluering av slike nettverk. I artikkel 6 i nevnte beslutning oppfordres medlemsstatene 

til å opprette et styre av medlemsstater som skal treffe beslutninger om å godkjenne eller avvise forslag til nettverk, 

medlemskap i disse og opphør av et nettverk. Medlemsstatene opprettet styret av medlemsstater, som deretter godkjente 

23 nettverk i desember 2016, og ett i februar 2017. Alle nettverk innledet sin virksomhet i 2017. 

2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1269(3) endret gjennomføringsbeslutning 2014/287/EU og 

innførte blant annet konseptet om et styre for hvert enkelt nettverk, samt hvilke frister disse styrene har for å avgi utkast 

til uttalelse og endelig uttalelse om søknader om medlemskap. 

3) Artikkel 8 i gjennomføringsbeslutning 2014/287/EU fastsetter dermed framgangsmåten ved søknader om medlemskap i 

eksisterende nettverk, herunder de særlige fristene som skal overholdes av nettverksstyrene og av helsetjenesteyterne 

som inngir søknad. 

4) I 2019 ble det oppfordret til å inngi søknad om medlemskap i de eksisterende nettverkene, og vurderingen av de 

innkomne søknadene pågår. 

5) På grunn av covid-19-pandemien er helsetjenesteyteres og helsepersonells innsats i sin helhet konsentrert om å håndtere 

den pågående folkehelsekrisen. Flere av nettverksstyrene har gjennom en rekke anmodninger gjort Kommisjonen 

oppmerksom på at disse ekstraordinære omstendighetene gjør det umulig for dem og for søkerne å overholde fristene 

fastsatt i artikkel 8 i gjennomføringsbeslutning 2014/287/EU. 

6) For at framgangsmåten for vurdering skal kunne fortsette på rette måte så snart de ekstraordinære omstendighetene i 

forbindelse med denne folkehelsekrisen ikke lenger foreligger, bør behandlingen av søknader om medlemskap i 

eksisterende nettverk som pågikk 31. mars 2020, innstilles midlertidig fra 1. april 2020 til 31. august 2020. For å sikre 

fullt innsyn bør Kommisjonens kontorer underrette alle nettverksstyrer, søkere og medlemsstater om den midlertidige 

innstillingen sammen med en begrunnelse for innstillingen. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 119 av 17.4.2020, s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 134/2020 av 

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Generelle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 88 av 4.4.2011, s. 45. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/287/EU av 10. mars 2014 om fastsettelse av kriterier for opprettelse og evaluering av 

europeiske referansenettverk og deres medlemmer og for å lette utveksling av opplysninger og sakkunnskap om opprettelse og evaluering 

av slike nettverk (EUT L 147 av 17.5.2014, s. 79). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1269 av 26. juli 2019 om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/287/EU om 

fastsettelse av kriterier for opprettelse og evaluering av europeiske referansenettverk og deres medlemmer og for å lette utveksling av 

opplysninger og sakkunnskap om opprettelse og evaluering av slike nettverk (EUT L 200 av 29.7.2019, s. 35). 
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7) For å fjerne usikkerheten ved de søknadene som er inngitt under pandemien, bør denne beslutningen tre i kraft dagen 

etter at den er kunngjort. 

8) Av hensyn til rettssikkerheten bør den få anvendelse med tilbakevirkende kraft fra 1. april 2020. 

9) Tiltaket fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 16 i direktiv 

2011/24/EU. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Behandlingen av søknader om medlemskap i eksisterende europeiske referansenettverk som pågikk 31. mars 2020, innstilles 

midlertidig fra 1. april 2020 til 31. august 2020. 

Artikkel 2 

Denne beslutningen trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. april 2020. 

Utferdiget i Brussel 16. april 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  


