
A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA 

(2014. március 10.) 

az európai referenciahálózatok és azok tagjai létrehozására és értékelésére, valamint az e hálózatok 
létrehozásával és értékelésével kapcsolatos információk és tapasztalat megosztásának elősegítésére 

vonatkozó kritériumok megállapításáról 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

(2014/287/EU) 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

tekintettel a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló, 2011. március 9-i 
2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 12. cikke (4) bekezdésének b) és c) pontjára, 

mivel: 

(1)  A 2014/…/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat (2) megállapítja azokat a kritériumokat és feltételeket, 
amelyeket az európai referenciahálózatoknak (a továbbiakban: hálózatok) és a hálózatokhoz csatlakozni kívánó 
egészségügyi szolgáltatóknak teljesíteniük kell. 

(2)  A 2011/24/EU irányelv 12. cikke (4) bekezdése b) pontjának megfelelően a Bizottságnak kell meghatároznia a 
hálózatok létrehozására és értékelésére vonatkozó kritériumokat, valamint a hálózatok létrehozásával és értékelé
sével kapcsolatos információk és tapasztalat megosztásának elősegítésére szolgáló intézkedéseket. 

(3)  A hálózatok létrehozása és az egészségügyi szolgáltatók mint hálózati tagok jóváhagyása során nyílt és átlátható 
eljárást kell alkalmazni. Az eljárásnak a következő szakaszokból kell állnia: 1. a szándéknyilatkozati felhívás; 
2. az egészségügyi szolgáltatók által benyújtott jelentkezések tagállamok általi jóváhagyása; 3. a pályázatok 
benyújtása a Bizottságnak; 4. a jelentkezések hiánytalanságának ellenőrzése; 5. a hálózat létrehozására irányuló, 
továbbá a valamely hálózat tagságára jelentkező egyedi egészségügyi szolgáltatók pályázatainak a kritériumok 
teljesítésének megállapítása érdekében, független testület által végzett technikai elbírálása; 6. az elbírálás eredmé
nyeinek ismertetése; 7. a hálózatok és a tagok tagállamok általi jóváhagyása, valamint 8. a létrehozott hálózatok 
és azok tagjai jegyzékének közzététele. 

(4) A hálózatok hatókörének bővítése érdekében a csatlakozni kívánó egyedi egészségügyi szolgáltatók bármikor csat
lakozhatnak. Pályázataikat a hálózat indulásakor benyújtott pályázatok elbírálása során alkalmazott eljárás szerint 
kell értékelni, ideértve a pályázatoknak az érintett tagállam általi jóváhagyását. 

(5)  Annak biztosítása érdekében, hogy a hálózat tényleges európai uniós hozzáadott értékkel rendelkezzen, és mérete 
megfelelő legyen a szakértelem megosztásához és a betegek számára az ellátáshoz való hozzáférésnek az Unió 
egészére kiterjedő elősegítéséhez, csak azokat a pályázatokat hagyják jóvá, amelyek esetében teljesül az egészség
ügyi szolgáltatók és a tagállamok minimális számára előírt követelmény, és amelyeket a pályázati felhívással össz
hangban nyújtanak be. Abban az esetben, ha nem pályázik megfelelő számú egészségügyi szolgáltató, vagy a 
pályázatban érintett tagállamok száma nem megfelelő, a Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy szorgalmazzák 
egészségügyi szolgáltatóik csatlakozását a javasolt hálózathoz. 

(6)  Egyes ritka betegségek vagy kórtani helyzetek esetében a kellő tapasztalat hiánya miatt nehéz lehet teljesíteni az 
egészségügyi szolgáltatók vagy a tagállamok minimális számára vonatkozó követelményeket. Ezért az egymással 
összefüggő ritka betegségekkel vagy kórtani helyzetekkel foglalkozó egészségügyi szolgáltatókat célszerű tema
tikus hálózatba tömöríteni. A hálózatokban részt kell venniük a rendszerint igen magas tőkebefektetést igénylő 
csúcstechnológiás szolgáltatásokat – mint például laboratóriumok, radiológiai szolgáltatások, nukleáris gyógyászat 
– nyújtó szolgáltatóknak is. 
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(7)  Azoknak a tagállamoknak, melyek egészségügyi szolgáltatói nem tagjai valamely hálózatnak, együttműködésen 
alapuló és társult nemzeti központokat kell kijelölniük, szorgalmazva az érintett hálózattal való együttműködést. 

(8) Minden egyes, hálózat létrehozására irányuló vagy egészségügyi szolgáltató által benyújtott pályázatot – a hiányta
lanság ellenőrzését követően – a 2014/xx/EU felhatalmazáson alapuló határozatban megállapított kritériumoknak 
megfelelően technikai vizsgálatnak kell alávetni. Az elbírálást elősegítő egységes kézikönyv alapján végzett elbí
rálás a kiválasztott pályázókra vonatkozó részletes dokumentumvizsgálatot és helyszíni ellenőrzéseket foglal 
magában. Az elbírálást a Bizottság által kijelölt független elbíráló testület végzi. 

(9) A tagállamoknak a tagállamok képviselőiből álló testületet kell létrehozniuk, amely dönt a javasolt hálózatok jóvá
hagyásáról és a tagságról. A tagállami részvétel önkéntes. A tagállamok kizárólag az elbíráló testület által kibocsá
tott pozitív vélemény esetén hagyhatják jóvá a hálózat létrehozását vagy a hálózati tagságot. 

(10)  A hálózatok tagjai használhatják az „európai referenciahálózat” logót. Az Európai Unió tulajdonában lévő logó a 
hálózatok és azok tagjai vizuális megjelenítését biztosítja. 

(11)  A hálózatok és tagjaik rendszeres értékelését a Bizottság által kijelölt független értékelő testület végzi egységes 
értékelési kézikönyv alapján. Az értékelésnek technikai értékelő jelentéssel kell zárulnia, amely ismerteti, hogy a 
2011/24/EU irányelv 12. cikkének (2) bekezdésében megállapított követelmények, valamint a 2014/xx/EU felha
talmazáson alapuló határozatban foglalt feltételek milyen mértékben teljesültek. A jelentésben ki kell térni a 
hálózat által elért eredményekre és teljesítményre, valamint a tagok által nyújtott hozzájárulásra is. Amennyiben 
az értékelő jelentés negatív következtetéssel zárul, a tagállamok jóváhagyhatják a hálózat megszüntetését. A 
hálózat európai uniós hozzáadott értékének fenntartása érdekében az értékelést követően is figyelemmel kell 
kísérni az egészségügyi szolgáltatók és tagállamok minimális számára vonatkozó követelmény betartását. 

(12) Az elbírálásra és értékelésre vonatkozó kézikönyvek nemzetközileg elfogadott gyakorlatokon alapulnak, és az elbí
rálások és értékelések elvégzése tekintetében alapvető elveket és módszereket tartalmaznak. 

(13)  A Bizottságnak elő kell segítenie a hálózatok létrehozására és értékelésére vonatkozó információk és tapasztalatok 
cseréjét. A hálózatokra és tagjaikra, a hálózatok létrehozására, valamint a hálózatok és a tagok értékelésére vonat
kozó műszaki dokumentációt és kézikönyveket a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tennie. A hálóza
toknak és tagjaiknak specifikus kommunikációs közeget és eszközkészletet ajánlhat fel. Konferenciákat és szakér
tői találkozókat kell szerveznie, melyek fórumként szolgálnak a hálózatok közötti műszaki és tudományos 
megbeszélésekhez. 

(14)  A hálózatok létrehozásával és értékelésével kapcsolatos személyes adatok feldolgozása adott esetben a 
45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) szerint valósul meg. 

(15)  Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2011/24/EU irányelv 16. cikkével létrehozott 
bizottság véleményével, 

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT: 

1. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. cikk 

Tárgy 

E határozat megállapítja a következőket: 

a)  a 2011/24/EU irányelv 12. cikkében említett hálózatok létrehozására és értékelésére vonatkozó kritériumok; valamint 

b)  a 2011/24/EU irányelv 12. cikkében említett hálózatok létrehozásával és értékelésével kapcsolatos információk és 
tapasztalat megosztásának elősegítésére szolgáló intézkedések. 
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II. FEJEZET 

EURÓPAI REFERENCIAHÁLÓZATOK LÉTREHOZÁSA 

2. cikk 

Európai referenciahálózat létrehozására irányuló pályázati felhívás 

(1) A Bizottság szándéknyilatkozati felhívást tesz közzé annak érdekében, hogy a hálózatok e határozat hatálybalé
pését követően két éven belül létrejöjjenek. 

(2) A szándéknyilatkozati felhívásban megadott határidőn belül bármely olyan, legalább nyolc tagállamban működő, 
legalább tíz egészségügyi szolgáltatót tömörítő csoport benyújthatja pályázatát, amelyben javaslatot tesz egy adott szakte
rületen működő hálózat létrehozására. 

(3) A pályázat tartalmára vonatkozó előírásokat az I. melléklet tartalmazza. 

(4) A pályázat kézhezvételét követően a Bizottság ellenőrzi, hogy teljesülnek-e a (2) bekezdésben foglalt, az egészség
ügyi szolgáltatók és a tagállamok minimális számára vonatkozó követelmények. 

(5) Amennyiben valamelyik követelmény nem teljesül, a pályázatot nem lehet elbírálni, a Bizottság pedig felkéri a 
tagállamokat, hogy a szükséges szám(ok) elérése érdekében szorgalmazzák egészségügyi szolgáltatóik csatlakozását a 
javasolt hálózatokhoz. 

(6) A tagállamokkal folytatott konzultációt követően a Bizottság határoz az ezt követő szándéknyilatkozati felhívások 
közzétételének megfelelő időzítéséről. 

3. cikk 

Tagságra irányuló pályázatok 

(1) A hálózat létrehozására irányuló pályázathoz mellékelni kell az érintett egészségügyi szolgáltatók tagság iránti 
pályázatát. 

(2) A tagságra irányuló pályázat tartalmával kapcsolatos előírásokat a II. melléklet tartalmazza. 

(3) A tagsági pályázathoz mellékelni kell az egészségügyi szolgáltató székhelye szerinti tagállam írásos nyilatkozatát, 
amely igazolja, hogy a hálózat létrehozására irányuló javaslatban való részvétele összhangban van a tagállam nemzeti 
jogszabályaival. 

4. cikk 

A pályázatok technikai elbírálása 

(1) Amennyiben a Bizottság arra a következtetésre jut, hogy a 2. cikk (2) bekezdésében és a 3. cikk (2) és (3) bekezdé
sében foglalt feltételek teljesülnek, elbíráló testületet jelöl ki a pályázatok elbírálására. 

(2) Az elbíráló testület ellenőrzi a következőket: 

a)  a hálózat létrehozására irányuló javaslatot tartalmazó pályázat teljesíti-e az e határozat I. mellékletében megállapított 
követelményeket; 

b)  a tagságra irányuló pályázat tartalma teljesíti-e az e határozat II. mellékletében foglalt követelményeket; 

c)  a javasolt hálózat teljesíti-e a 2014/xx/EU felhatalmazáson alapuló határozat I. mellékletének 1.a) pontjában a 
kiemelten speciális egészségügyi ellátás nyújtására vonatkozó követelményt; 
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d)  a javasolt hálózat esetében teljesülnek-e a 2014/xx/EU felhatalmazáson alapuló határozat I. mellékletében foglalt egyéb 
kritériumok és feltételek; 

e) a pályázó egészségügyi szolgáltató esetében teljesülnek-e a 2014/xx/EU felhatalmazáson alapuló határozat II. mellékle
tében foglalt kritériumok és követelmények; 

(3) A (2) bekezdés d) és e) pontja szerinti elbírálásra csak akkor kerül sor, ha az értékelő testület arra a következtetésre 
jut, hogy a javaslat teljesíti a (2) bekezdés a), b) és c) pontjában foglalt követelményeket. 

(4) Az elbíráló testület elbíráló jelentést készít a hálózat létrehozására irányuló javaslatot tartalmazó pályázatról, vala
mint a tagságra irányuló pályázatokról, és a jelentéseket továbbítja a Bizottságnak. 

(5) Az elbíráló testület minden egyes, pályázatot benyújtó egészségügyi szolgáltató számára elküldi a javasolt hálózatra 
és saját tagsági pályázatára vonatkozó elbíráló jelentést. Az egészségügyi szolgáltató a jelentések kézhezvételétől számított 
két hónapon belül észrevételeket fűzhet a jelentéshez, melyeket továbbít az elbíráló testületnek. Az észrevételek beérkezé
sekor az elbíráló testület módosítja az elbíráló jelentéseket, kifejtve, hogy a kapott észrevételek alapján indokolt-e az elbí
rálás módosítása. 

5. cikk 

A hálózatok és a tagok jóváhagyása 

(1) A 4. cikknek megfelelően elkészített, a hálózatra irányuló javaslatnak és a tagok javasolt jegyzékének elbírálásról 
szóló jelentés kézhezvételekor, annak ellenőrzését követően, hogy a 2. cikk (2) bekezdésében az egészségügyi szolgáltatók 
és a tagállamok száma tekintetében előírtak teljesülnek-e, a tagállamok a 6. cikkben előírt, a tagállamok képviselőiből álló 
testületen belül határoznak a javasolt hálózat és annak tagjai jóváhagyásáról. 

(2) Az (1) bekezdésben említett jóváhagyással a javasolt hálózatok európai referenciahálózatokként jönnek létre. 

(3) Amennyiben a 2. cikk (2) bekezdésében az egészségügyi szolgáltatók vagy a tagállamok minimális száma tekinte
tében előírtak nem teljesülnek, a hálózat nem jön létre, a Bizottság pedig felkéri a tagállamokat, hogy szorgalmazzák 
egészségügyi szolgáltatóik csatlakozását a javasolt hálózatokhoz. 

(4) Ha az egészségügyi szolgáltató elbírálása kedvezőtlen, a szolgáltató eldöntheti, hogy a tagsági pályázatát a pályá
zatra vonatkozó elbíráló jelentéssel együtt felülvizsgálat céljából benyújtja-e a tagállamok képviselőiből álló testületnek. 

6. cikk 

A tagállamok képviselőiből álló testület 

(1) A tagállamokat felkérik a tagállamok képviselőiből álló testület létrehozására, amely dönt a hálózatra és azok 
tagságára, valamint a hálózat megszüntetésére irányuló javaslatok jóváhagyásáról. Ha döntésük eltér az elbíráló testület 
álláspontjától, a tagállamok indokolják az eltérést. 

(2) Azok a tagállamok, amelyek a tagállamok képviselőiből álló testület munkájában részt kívánnak venni, értesítést 
küldenek a Bizottságnak az őket képviselő tagállami hatóságról. 

(3) A tagállamok képviselőiből álló testület a bizottsági szolgálatok javaslata alapján, tagjai egyszerű többségével 
fogadja el eljárási szabályzatát. 

(4) Az eljárási szabályzat kiterjed a tagállamok képviselőiből álló testület működésére és döntéshozatali eljárására, és 
megállapítja, mely tagok jogosultak egy adott hálózat létrehozásáról szóló szavazásban részt venni, milyen típusú 
többség határozza meg a szavazás eredményét, és milyen eljárást kell követni, ha a testület határozata eltér a hálózatra 
vonatkozó javaslatról vagy a tagsági pályázatról szóló elbíráló jelentés következtetéseitől. 

(5) A Bizottság biztosítja a tagállamok képviselőiből álló testület titkárságát. 

(6) A tagállamok képviselőiből álló testület tagállami képviselői személyes adatainak összegyűjtését, feldolgozását és 
közzétételét a 45/2001/EK rendeletnek megfelelően kell végrehajtani. 
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7. cikk 

Logó 

A hálózat jóváhagyása esetén a Bizottság engedélyezi egyedi grafikus azonosító („logó”) használatát, melyet a hálózat és 
tagjai a hálózat által szervezett tevékenységek céljából használnak fel. 

8. cikk 

A meglévő hálózatokhoz történő csatlakozásra irányuló kérelem 

(1) Ha egy egészségügyi szolgáltató meglévő hálózathoz kíván csatlakozni, tagsági kérelmét a Bizottságnak kell 
benyújtania. 

(2) A tagságra irányuló pályázat tartalmával kapcsolatos előírásokat a II. melléklet tartalmazza. 

(3) A tagsági pályázathoz mellékelni kell az egészségügyi szolgáltató székhelye szerinti tagállam írásos nyilatkozatát, 
amely igazolja, hogy a hálózatban való részvétele összhangban van a tagállam nemzeti jogszabályaival. 

9. cikk 

A meglévő hálózatokhoz történő csatlakozásra irányuló kérelem technikai elbírálása 

(1) Amennyiben a Bizottság arra a következtetésre jut, hogy a 8. cikk (2) és (3) bekezdésében foglalt követelmények 
teljesülnek, testületet jelöl ki a pályázatok elbírálására. 

(2) Az elbíráló testület ellenőrzi a következőket: 

a)  a tagságra irányuló pályázat tartalma esetében teljesülnek-e az e határozat II. mellékletében foglalt követelmények; 
valamint 

b) a pályázó egészségügyi szolgáltató esetében teljesülnek-e a 2014/…/EU felhatalmazáson alapuló határozat II. mellékle
tében foglalt kritériumok és feltételek. 

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti elbírálásra csak akkor kerül sor, ha az elbíráló testület arra a következtetésre jut, 
hogy a javaslat teljesíti a (2) bekezdés a) pontjában foglalt követelményeket. 

(4) Az elbíráló testület elbíráló jelentést készít, melyet továbbít a Bizottságnak és a pályázó egészségügyi szolgálta
tónak. Az egészségügyi szolgáltató a jelentések kézhezvételétől számított két hónapon belül észrevételeket fűzhet a jelen
téshez, melyeket továbbít az elbíráló testületnek. Az észrevételek beérkezésekor az elbíráló testület módosítja elbíráló 
jelentéseit, kifejtve, hogy a kapott észrevételek alapján indokolt-e az elbírálás módosítása. 

10. cikk 

Új tagok jóváhagyása 

(1) A 9. cikknek megfelelően elkészült pozitív elbíráló jelentés kézhezvételekor a tagállamok képviselőiből álló testület 
dönt az új tag jóváhagyásáról. 

(2) Ha az egészségügyi szolgáltató elbírálása kedvezőtlen, a szolgáltató eldöntheti, hogy a tagsági pályázatát a pályá
zatra vonatkozó elbíráló jelentéssel együtt felülvizsgálat céljából benyújtja-e a tagállamok képviselőiből álló testületnek. 

11. cikk 

A hálózat megszüntetése 

(1) A hálózat a következő esetekben megszűnik: 

a)  a 2. cikk (2) bekezdésében a minimális számokra előírt feltételek valamelyike a továbbiakban nem teljesül; 

b)  a hálózatról a 14. cikk értelmében negatív értékelő jelentés készült; 
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c)  a hálózat felügyelőbizottságának szabályai és eljárásai szerint hozott határozata nyomán; 

d)  amennyiben a koordinátor a hálózat létrehozását vagy az utolsó értékelést követő ötéves időszakon belül elmulasztja, 
hogy értékelés iránti kérelmet nyújtson be. 

(2) A hálózatnak az (1) bekezdés a) és b) pontjában felsorolt indokok alapján történő megszüntetését a tagállamok 
képviselőiből álló, a 6. cikkben említett testületnek jóvá kell hagynia. 

12. cikk 

A tagság megszűnése 

(1) A hálózat tagjának tagsága következő indokok alapján szűnhet meg: 

a)  önkéntes kilépés a hálózat felügyelőbizottsága által hozott szabályoknak és eljárásoknak megfelelően; 

b)  a hálózat felügyelőbizottságának határozata nyomán, az általa hozott szabályoknak és eljárásoknak megfelelően; 

c) amennyiben a működés helye szerinti tagállam értesíti a hálózat tagját, hogy a hálózatban való részvétele e továb
biakban nem felel meg a nemzeti jogszabályoknak; 

d)  amennyiben a tag nem járul hozzá a 14. cikk szerinti értékeléshez; 

e)  amennyiben a hálózatról a 14. cikk értelmében negatív értékelő jelentés készült; 

f)  amennyiben a hálózat, amelyben a tag közreműködött, megszűnik. 

(2) Az érintett tagállam tájékoztatja a Bizottságot az (1) bekezdés c) pontjában említett értesítésről. 

(3) A hálózat felügyelőbizottsága tájékoztatja a Bizottságot az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett esetekről. 

(4) A tagságnak az (1) bekezdés e) pontjában foglalt indokok alapján bekövetkező megszűnését a tagállamok képvise
lőiből álló, a 6. cikkben említett testületnek jóvá kell hagynia. 

(5) A tagság megszűnése esetén a Bizottság ellenőrzi, hogy továbbra is teljesülnek-e a 2. cikk (2) bekezdésében az 
egészségügyi szolgáltatók és a tagállamok minimális számára vonatkozóan előírt feltételek. Amennyiben nem teljesülnek, 
felkéri a hálózatot, hogy a következő két éven belül találjon új tagokat, ellenkező esetben a hálózat megszűnik; a hely
zetről tájékoztatja továbbá a tagállamok képviselőiből álló testületet, és felkéri a tagállamokat, hogy egészségügyi szolgál
tatóik körében szorgalmazzák a hálózathoz való csatlakozást. 

(6) A tagság megszűnése automatikusan a hálózatban való részvétellel járó jogok és kötelezettségek megszűnéséhez 
vezet, ideértve a logó használatára vonatkozó jogot. 

13. cikk 

Az elbírálást segítő kézikönyv 

(1) A Bizottság a tagállamokkal és az érdekelt felekkel konzultálva részletes kézikönyvet állít össze a 4–9. cikkben 
említett elbírálás tartalma, dokumentációja és eljárása tekintetében. 

(2) Az elbírálási eljárás magában foglalja a pályázók által benyújtott dokumentumok ellenőrzését, valamint helyszíni 
ellenőrzéseket. 

(3) A Bizottság által a 4. cikk (1) bekezdésének és a 9. cikk (1) bekezdésének megfelelően, a hálózat létrehozására 
irányuló javaslat és a hálózati tagságra irányuló pályázat elbírálása céljából kinevezett testület munkájához a felmérést 
segítő kézikönyvet használja. 

III. FEJEZET 

EURÓPAI REFERENCIAHÁLÓZATOK ÉRTÉKELÉSE 

14. cikk 

Értékelés 

(1) Valamennyi hálózatot és azok tagjait rendszeresen, legkésőbb a jóváhagyásukat, illetve az utolsó értékelést követő 
öt éven belül értékelni kell. 

(2) A hálózat koordinátorától az értékelésre irányuló kérelem beérkezésekor a Bizottság kijelöli a hálózat és annak 
tagjai értékelését végző testületet. 
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(3) Az értékelő testület a következőket ellenőrzi és értékeli: 

a)  a 2014/xx/EU felhatalmazáson alapuló határozatban foglalt kritériumok és feltételek teljesülése; 

b)  a 2011/24/EU irányelv 12. cikkének (2) bekezdésében foglalt célkitűzések megvalósítása; valamint 

c)  a hálózat által elért eredmények és teljesítmény, valamint a tagok által nyújtott hozzájárulás. 

(4) Az értékelő testület elkészíti a hálózat értékeléséről szóló jelentést, melyet továbbít a Bizottságnak, a hálózat felü
gyelőbizottságának és a hálózat tagjainak. 

(5) Az értékelő testület a hálózat minden egyes tagjáról értékelő jelentést készít, amelyet továbbít a Bizottságnak és az 
érintett tagállamnak. 

(6) A hálózat koordinátora és tagjai a jelentések kézhezvételétől számított két hónapon belül észrevételeket fűzhetnek 
a jelentéshez, melyeket továbbítanak az értékelő testületnek. Az észrevételek beérkezésekor az értékelő testület módosítja 
értékelő jelentéseit, kifejtve, hogy a kapott észrevételek alapján indokolt-e az értékelés módosítása. 

(7) A hálózat vagy a tagság negatív értékelése következtében bekövetkező megszüntetését a tagállamok képviselőiből 
álló, a 6. cikkben említett testületnek kell jóváhagynia. A tagállamok képviselőiből álló testület a hálózat vagy az érintett 
tag számára egy évet biztosíthat a feltárt hiányosságok orvoslására új értékelés elvégzését megelőzően. Ez az időkeret 
csak meghatározott hálózatoknak vagy hálózati tagoknak ajánlható fel, amennyiben a hálózat felügyelőbizottsága fejlesz
tési tervet nyújt be. 

15. cikk 

Értékelési kézikönyv 

(1) A Bizottság a tagállamokkal és az érdekelt felekkel konzultálva kézikönyvet állít össze a 14. cikkben említett, a 
hálózatokra és azok tagjaira irányuló értékelés tartalma, dokumentációja és eljárása tekintetében. 

(2) Az értékelő eljárásba beletartozik a benyújtott dokumentumok, köztük az önértékelési jelentések ellenőrzése, vala
mint helyszíni ellenőrzések. 

(3) A Bizottság által a 14. cikk (2) bekezdése szerint a hálózat és a tagok értékelésével megbízott testület munkája 
során az értékelési kézikönyvet használja. 

IV. FEJEZET 

INFORMÁCIÓ- ÉS TAPASZTALATCSERE 

16. cikk 

A hálózatok létrehozásával és értékelésével kapcsolatos információk cseréje 

(1) A Bizottságnak a következők által elő kell segítenie a hálózatok létrehozására és értékelésére vonatkozó informá
ciók és tapasztalatok cseréjét: 

a)  nyilvánosan hozzáférhetővé teszi a hálózatok létrehozására és értékelésére vonatkozó általános információkat – 
ideértve a 13. és 15. cikkben említett, az elbírálásról és az értékelésről szóló kézikönyvekkel kapcsolatos informáci
ókat; 

b)  közzéteszi a hálózatok és tagjaik rendszeresen aktualizált jegyzékét, valamint a hálózatok pozitív elbíráló és értékelő 
jelentéseit, továbbá a tagállamok képviselőiből álló testület határozatait, annak eljárási szabályzataival összhangban; 

c)  adott esetben konferenciákat és szakértői találkozókat szervez a hálózatok tagjai között, melyek lehetőséget nyújtanak 
technikai és tudományos vitákra; 

d)  a hálózatoknak adott esetben elektronikus médiát és kommunikációs eszközöket bocsát rendelkezésre. 

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában említett jegyzék közzététele céljából a hálózat koordinátoraként közreműködő tag 
vagy a hálózat koordinátorának kinevezett tag tekintetében történő bármely változásról a hálózat felügyelőbizottságán 
keresztül tájékoztatni kell a Bizottságot. 
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V. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

17. cikk 

Felülvizsgálat 

A Bizottság e végrehajtási határozat működését öt évvel hatálybalépést követően felülvizsgálja. 

18. cikk 

Hatálybalépés 

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő tizedik napon lép hatályba. 

Kelt Brüsszelben, 2014. március 10-én. 

a Bizottság részéről 

az elnök 
José Manuel BARROSO  
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I. MELLÉKLET 

A HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ PÁLYÁZAT TARTALMA 

A hálózat létrehozására irányuló pályázatot a Bizottság által közzétett pályázati felhívásnak megfelelően kell benyújtani; 
a pályázatnak a következőket kell tartalmaznia: 

a)  a javasolt hálózat neve; 

b) kitöltött pályázati űrlap, az önértékelési kérdőívvel és az elbírálásról szóló kézikönyvben előírt további dokumen
tumokkal együtt; 

c)  annak bizonyítása, hogy a pályázatot benyújtó egészségügyi szolgáltatók ugyanazon a szakterületen tevékenykednek, 
továbbá tevékenységük ugyanarra a betegségre vagy betegségcsoportra irányul; 

d)  a hálózat koordinátoraként fellépő egészségügyi szolgáltató neve, valamint a javasolt koordinátort képviselő személy 
neve és elérhetősége; 

e)  valamennyi, pályázatot benyújtó egészségügyi szolgáltató neve.   

II. MELLÉKLET 

A TAGSÁGRA IRÁNYULÓ PÁLYÁZAT TARTALMA 

Az egészségügyi szolgáltató pályázatának a következőket kell tartalmaznia: 

a)  az érintett javasolt hálózat vagy működő hálózat neve; 

b) kitöltött pályázati űrlap, az önértékelési kérdőívvel és az elbírálásról szóló kézikönyvben előírt további dokumentu
mokkal együtt; 

c)  az egészségügyi szolgáltató képviselőjének neve és elérhetősége.  
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