
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 10 marca 2014 r. 

w sprawie kryteriów tworzenia i oceny europejskich sieci referencyjnych i ich członków oraz 
ułatwienia wymiany informacji i wiedzy specjalistycznej w odniesieniu do tworzenia i oceny 

takich sieci 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2014/287/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania 
praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (1), w szczególności jej art. 12 ust. 4 lit. b) i c), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W decyzji delegowanej Komisji 2014/286/UE (2) ustanowiono kryteria i warunki, które muszą spełniać europej
skie sieci referencyjne (dalej zwane „sieciami”) i świadczeniodawcy chcący wstąpić do takich sieci. 

(2)  Na podstawie art. 12 ust. 4 lit. b) i c) dyrektywy 2011/24/UE Komisja opracowuje kryteria tworzenia i oceny sieci 
oraz środki służące ułatwieniu wymiany informacji i wiedzy fachowej w odniesieniu do tworzenia europejskich 
sieci referencyjnych i ich oceny. 

(3)  Tworzenie sieci i wyznaczanie świadczeniodawców na członków sieci powinno odbywać się w drodze otwartej 
i przejrzystej procedury. Taka procedura powinna obejmować 1) zaproszenie do wyrażenia zainteresowania; 
2) zatwierdzenie wniosków świadczeniodawców przez państwa członkowskie; 3) przekazanie wniosków Komisji; 
4) weryfikację kompletności wniosków; 5) przeprowadzaną przez niezależny organ ocenę techniczną wniosków 
o utworzenie sieci i wniosków o członkostwo w sieci składanych przez poszczególnych świadczeniodawców chcą
cych zostać członkami sieci w celu stwierdzenia, czy wnioskodawcy spełniają kryteria; 6) ogłoszenie wyników 
oceny wniosków; 7) zatwierdzenie sieci i ich członków przez państwa członkowskie; 8) opublikowanie listy utwo
rzonych sieci i ich członków. 

(4)  W celu zwiększenia obszaru działalności sieci należy zezwolić pojedynczym świadczeniodawcom na wstępowanie 
do sieci w dowolnym momencie. Ich wnioski powinny być oceniane zgodnie z procedurą wykorzystywaną do 
oceny wniosków w przypadku sieci pierwotnej, obejmującą zatwierdzenie wniosków przez zainteresowane 
państwo członkowskie. 

(5)  Aby zapewnić, by dana sieć miała faktyczną europejską wartość dodaną i była wystarczająca duża, aby umożliwić 
dzielenie się wiedzą specjalistyczną i poprawę dostępu do opieki dla pacjentów na terenie Unii, należy zatwier
dzać wyłącznie wnioski od minimalnej niezbędnej liczby świadczeniodawców i państw członkowskich złożone 
zgodnie z warunkami zaproszenia do wyrażenia zainteresowania. Jeśli wnioski złoży niewystarczająca liczba 
świadczeniodawców lub jeśli wnioski nie obejmą swoim zasięgiem wystarczającej liczby państw członkowskich, 
Komisja powinna poprosić państwa członkowskie, aby zachęcały swoich świadczeniodawców do wstępowania do 
zaproponowanej sieci. 

(6)  Osiągnięcie wymaganej liczby świadczeniodawców lub państw członkowskich w przypadku niektórych chorób 
rzadkich może być trudne z uwagi na brak wiedzy specjalistycznej. Z tego względu dobrym pomysłem byłoby 
grupowanie świadczeniodawców zajmujących się powiązanymi chorobami lub schorzeniami rzadkimi w jednej 
sieci tematycznej. Sieci mogłyby również obejmować podmioty świadczące usługi oparte na zaawansowanych 
technologiach, które zazwyczaj wymagają wysokich inwestycji kapitałowych, takie jak: usługi laboratoryjne, radio
logiczne lub usługi w dziedzinie medycyny nuklearnej. 
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(7)  Państwa członkowskie, których świadczeniodawcy nie są członkami żadnej sieci, powinny wyznaczać krajowe 
ośrodki współpracy i stowarzyszone ośrodki krajowe, aby zachęcać je do współpracy z odpowiednimi sieciami. 

(8)  Po stwierdzeniu kompletności wniosków o utworzenie sieci i wniosków przedłożonych przez świadczeniodawców 
każdy z tych wniosków powinien podlegać ocenie technicznej przeprowadzanej zgodnie z kryteriami określonymi 
w decyzji delegowanej 2014/286/UE. Taka ocena powinna opierać się na wspólnych zasadach oceny wniosków 
i obejmować wyczerpujący przegląd dokumentacji oraz audyty na miejscu u wybranych wnioskodawców. Ocenę 
powinien przeprowadzać niezależny organ oceniający wnioski wyznaczony przez Komisję. 

(9)  Zachęca się państwa członkowskie do utworzenia zarządu złożonego z państw członkowskich, który powinien 
podejmować decyzje w sprawie zatwierdzania zaproponowanych sieci i wniosków o członkostwo w tych sieciach. 
Udział państw członkowskich powinien być dobrowolny. Generalnie rzecz biorąc, tylko pozytywna ocena 
wniosku wydana przez organ oceniający wnioski powinna skłaniać państwo członkowskie do zatwierdzenia 
utworzenia danej sieci i przyznania członkostwa w sieci. 

(10)  Członkowie sieci powinni otrzymać zezwolenie na używanie logo „europejskiej sieci referencyjnej”. Logo, którego 
właścicielem jest Unia Europejska, powinno być środkiem służącym wizualnej identyfikacji sieci i ich członków. 

(11)  Niezależny organ oceniający wyznaczony przez Komisję powinien regularnie oceniać sieci i ich członków stosując 
wspólne zasady oceny. Podsumowaniem oceny powinno być sprawozdanie z oceny technicznej wyszczególnia
jące, które z celów określonych w art. 12 ust. 2 dyrektywy 2011/24/UE zostały osiągnięte oraz które kryteria 
i warunki określone w decyzji delegowanej 2014/286/UE zostały spełnione. W sprawozdaniu powinien się 
również znaleźć opis wyników i osiągnięć sieci oraz wkładu ich członków. Generalnie rzecz biorąc, negatywne 
sprawozdanie z oceny powinno skłonić państwo członkowskie do zatwierdzenia rozwiązania sieci. Zgodność z 
wymogiem dotyczącym minimalnej liczby świadczeniodawców i państw członkowskich należy kontrolować po 
przeprowadzeniu oceny, aby zachować unijną wartość dodaną sieci. 

(12)  Zasady oceny wniosków oraz oceny sieci i członków sieci powinny bazować na uznanych międzynarodowych 
praktykach i zawierać kluczowe zasady i metody przeprowadzania ocen wniosków oraz ocen sieci i członków 
sieci. 

(13)  Komisja powinna ułatwiać wymianę informacji i wiedzy specjalistycznej w odniesieniu do tworzenia i oceny sieci. 
Komisja powinna udostępniać ogółowi społeczeństwa ogólne informacje o sieci i jej członkach oraz dokumen
tację techniczną i zasady tworzenia i oceny sieci i jej członków. Komisja może zaproponować sieciom i ich 
członkom korzystanie ze specjalnych środków i narzędzi komunikacji. Należy organizować konferencje i spot
kania ekspertów, aby zapewnić forum dla technicznej i naukowej debaty między sieciami. 

(14)  Dane osobowe związane z tworzeniem i oceną sieci w stosownych przypadkach powinny być przetwarzane 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (1). 

(15)  Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 16 dyrektywy 
2011/24/UE, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

ROZDZIAŁ I 

PRZEPISY OGÓLNE 

Artykuł 1 

Przedmiot 

W niniejszej decyzji ustanawia się: 

a)  kryteria tworzenia i oceny sieci, o których mowa w art. 12 dyrektywy 2011/24/UE; oraz 

b)  środki służące ułatwieniu wymiany informacji i wiedzy specjalistycznej w odniesieniu do tworzenia i oceny sieci, 
o których mowa w art. 12 dyrektywy 2011/24/UE. 
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ROZDZIAŁ II 

TWORZENIE EUROPEJSKICH SIECI REFERENCYJNYCH 

Artykuł 2 

Zaproszenie do zgłaszania zainteresowania utworzeniem europejskiej sieci referencyjnej 

1. Komisja publikuje zaproszenie do zgłaszania zainteresowania utworzeniem sieci w ciągu dwóch lat od wejścia 
w życie niniejszej decyzji. 

2. Grupy skupiające co najmniej dziesięciu świadczeniodawców mających swoje siedziby w co najmniej ośmiu 
państwach członkowskich mogą wspólnie odpowiedzieć na zaproszenie do zgłaszania zainteresowania, wysyłając przed 
upływem terminu określonego w zaproszeniu wniosek zawierający propozycję utworzenia sieci w danej dziedzinie 
wiedzy specjalistycznej. 

3. Treść wniosku powinna być zgodna z załącznikiem I. 

4. Po otrzymaniu wniosku Komisja sprawdza, czy spełnione są warunki dotyczące minimalnej liczby świadczenio
dawców i państw członkowskich określone w ust. 2. 

5. Jeśli któryś z tych warunków nie jest spełniony, wniosek nie kwalifikuje się do oceny, a Komisja prosi państwo 
członkowskie, aby zachęciło swoich świadczeniodawców do wstąpienia do zaproponowanej sieci w celu przyczynienia 
się do osiągnięcia wymaganej minimalnej liczby. 

6. Po konsultacji z państwami członkowskimi Komisja podejmuje decyzję w sprawie odpowiedniego terminu ogło
szenia kolejnego zaproszenia do zgłaszania zainteresowania. 

Artykuł 3 

Wnioski o członkostwo 

1. Do wniosku z propozycją utworzenia sieci dołącza się wnioski o członkostwo każdego zainteresowanego świad
czeniodawcy. 

2. Treść wniosku o członkostwo musi być zgodna załącznikiem II. 

3. Do wniosku o członkostwo dołącza się pisemne oświadczenie państwa członkowskiego, na którego terenie ma 
siedzibę dany świadczeniodawca, potwierdzające, że zaangażowanie podmiotu w propozycję utworzenia sieci jest zgodne 
z krajowymi przepisami tego państwa członkowskiego. 

Artykuł 4 

Ocena techniczna wniosków 

1. Jeśli Komisja stwierdzi, że spełnione są warunki określone w art. 2 ust. 2 i w art. 3 ust. 2 i 3, wyznacza organ 
oceniający, którego zadaniem jest ocena wniosków. 

2. Organ oceniający wnioski sprawdza, czy: 

a)  treść wniosku zawierającego propozycję utworzenia sieci spełnia wymogi określone w załączniku I do niniejszej 
decyzji; 

b)  treść wniosków o członkostwo spełnia wymogi załącznika II do niniejszej decyzji; 

c)  zaproponowana sieć spełnia wymóg dotyczący zapewniania wysokospecjalistycznej opieki zdrowotnej, o którym 
mowa w pkt 1 lit. a) załącznika I do decyzji delegowanej 2014/286/UE; 
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d)  zaproponowana sieć spełnia pozostałe kryteria i warunki określone w załączniku I do decyzji delegowanej 
2014/286/UE; 

e)  składający wniosek świadczeniodawcy spełniają kryteria i warunki określone w załączniku II do decyzji delegowanej 
2014/286/UE. 

3. Ocena przeprowadzona na mocy ust. 2 lit. d) i e) ma miejsce tylko jeśli organ oceniający wnioski stwierdzi, że 
propozycja spełnia wymogi, o których mowa w ust. 2 lit. a), b) i c). 

4. Organ oceniający wnioski sporządza sprawozdanie z oceny wniosku zawierającego propozycję utworzenia sieci 
i wniosków o członkostwo i przesyła wszystkie sprawozdania Komisji. 

5. Organ oceniający wnioski przesyła każdemu ubiegającemu się o członkostwo w sieci świadczeniodawcy sprawo
zdanie z oceny proponowanej sieci i z oceny jego wniosku o członkostwo. Świadczeniodawca może przesłać organowi 
oceniającemu wnioski swoje uwagi w ciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania sprawozdań. Po otrzymaniu uwag organ 
oceniający zmienia swoje sprawozdania z oceny, wyjaśniając, czy uwagi były wystarczającą podstawą do zmiany oceny 
wniosku. 

Artykuł 5 

Zatwierdzanie sieci i ich członków 

1. Po otrzymaniu sprawozdania z oceny propozycji sieci i proponowanego wykazu członków, sporządzonego na 
podstawie art. 4, oraz po sprawdzeniu, że osiągnięta została minimalna liczba świadczeniodawców i państw członkow
skich, tak jak określono w art. 2 ust. 2, państwa członkowskie w ramach zarządu państw członkowskich przewidzianego 
w art. 6 podejmują decyzję w sprawie zatwierdzenia proponowanej sieci i jej członków. 

2. Na mocy zatwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, zaproponowane sieci otrzymują status europejskich sieci refe
rencyjnych. 

3. Jeśli nie zostanie osiągnięta minimalna liczba świadczeniodawców lub państw członkowskich, tak jak określono 
w art. 2 ust. 2, sieć nie zostaje utworzona, a Komisja prosi państwo członkowskie, aby zachęciło swoich świadczenio
dawców do wstąpienia do zaproponowanych sieci. 

4. Jeśli dany świadczeniodawca zostaje oceniony negatywnie, w jego gestii leży decyzja o złożeniu wniosku o człon
kostwo wraz ze sprawozdaniem z oceny wniosku do przeglądu zarządowi państw członkowskich. 

Artykuł 6 

Zarząd państw członkowskich 

1. Wzywa się państwa członkowskie do powołania zarządu państw członkowskich, który podejmuje decyzje 
w sprawie zatwierdzania propozycji sieci, członkostwa w sieciach i rozwiązania sieci. Jeśli decyzja zarządu różni się od 
oceny organu oceniającego wnioski, państwa członkowskie przedstawiają przyczyny takiej rozbieżności. 

2. Państwa członkowskie chcące stać się członkami zarządu państw członkowskich przekazują Komisji dane reprezen
tującego je krajowego organu. 

3. Zarząd państw członkowskich większością zwykłą członków zarządu przyjmuje własny regulamin wewnętrzny na 
wniosek służb Komisji. 

4. Regulamin wewnętrzny reguluje funkcjonowanie i procesy decyzyjne zarządu państw członkowskich oraz określa, 
którzy z jego członków są uprawnieni do głosowania nad zatwierdzeniem danej sieci, jaka większość głosów decyduje 
o wyniku głosowania oraz jakie procedury należy zastosować w przypadku rozbieżności między decyzją zarządu a spra
wozdaniem z oceny propozycji sieci lub wniosku o członkostwo. 

5. Komisja zapewnia obsługę sekretariatu dla zarządu państw członkowskich. 

6. Dane osobowe przedstawicieli państw członkowskich będących członkami zarządu państw członkowskich są zbie
rane, przetwarzane i publikowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001. 
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Artykuł 7 

Logo 

Po zatwierdzeniu sieci Komisja wydaje zezwolenie na używanie niepowtarzalnego identyfikatora graficznego („logo”), 
którym posługują się zatwierdzona sieć i jej członkowie w ramach działań organizowanych przez tę sieć. 

Artykuł 8 

Wnioski o członkostwo w istniejących sieciach 

1. Świadczeniodawca chcący wstąpić do istniejącej sieci składa wniosek o członkostwo do Komisji. 

2. Treść wniosku o członkostwo musi być zgodna załącznikiem II. 

3. Do wniosku o członkostwo dołącza się pisemne oświadczenie państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę 
dany świadczeniodawca, potwierdzające, że zaangażowanie świadczeniodawcy w takiej sieci jest zgodne z krajowymi 
przepisami tego państwa członkowskiego. 

Artykuł 9 

Techniczna ocena wniosków o członkostwo w istniejących sieciach 

1. Jeśli Komisja stwierdzi, że spełnione są wymogi określone w art. 8 ust. 2 i 3, wyznacza organ, którego zadaniem 
jest ocena wniosku o członkostwo. 

2. Organ oceniający wnioski sprawdza, czy: 

a)  treść wniosku o członkostwo spełnia wymogi załącznika II do niniejszej decyzji; oraz czy 

b)  zainteresowany świadczeniodawca spełnia kryteria i warunki określone w załączniku II do decyzji delegowanej 
2014/286/UE. 

3. Ocena przeprowadzona na mocy ust. 2 lit. b) ma miejsce, tylko jeśli organ oceniający wnioski stwierdzi, że 
wniosek o członkostwo spełnia wymogi, o których mowa w ust. 2 lit. a). 

4. Organ oceniający wnioski sporządza sprawozdanie z oceny wniosku i przesyła je Komisji i składającemu wniosek 
świadczeniodawcy. Świadczeniodawca może przesłać organowi oceniającemu wnioski swoje uwagi w ciągu dwóch 
miesięcy od daty otrzymania sprawozdania. Po otrzymaniu uwag organ oceniający wnioski zmienia swoje sprawozdanie 
z oceny wniosku, wyjaśniając, czy uwagi były wystarczającą podstawą do zmiany oceny. 

Artykuł 10 

Zatwierdzanie nowych członków 

1. Po otrzymaniu pozytywnego sprawozdania z oceny wniosku sporządzonego na podstawie art. 9 zarząd państw 
członkowskich podejmuje decyzję w sprawie zatwierdzenia nowego członka. 

2. Jeśli dany świadczeniodawca zostaje oceniony negatywnie, w jego gestii leży decyzja o złożeniu wniosku o człon
kostwo wraz ze sprawozdaniem z oceny wniosku do przeglądu zarządowi państw członkowskich. 

Artykuł 11 

Rozwiązanie sieci 

1. Sieci rozwiązuje się w następujących przypadkach: 

a)  jeśli jeden z wymogów dotyczących minimalnej liczby określonych w art. 2 ust. 2 nie jest już spełniany; 

b)  jeśli sporządzono negatywne sprawozdanie z oceny sieci na podstawie art. 14; 
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c)  jeśli zarząd państw członkowskich podejmie taką decyzję zgodnie ze swoim regulaminem i swoimi procedurami; 

d)  jeśli koordynator nie złoży wniosku o ocenę sieci w ciągu pięciu lat od utworzenia sieci lub od ostatniej oceny sieci. 

2. Rozwiązanie sieci z powodów wymienionych w ust. 1 lit. a) i b) musi być zatwierdzone przez zarząd państw 
członkowskich, o którym mowa w art. 6. 

Artykuł 12 

Utrata członkostwa 

1. Członek sieci może utracić członkostwo z następujących powodów: 

a)  jeśli członek dobrowolnie wycofa się z sieci zgodnie z regulaminem i procedurami uchwalonymi przez zarząd sieci; 

b)  jeśli taką decyzję podejmie zarząd państw członkowskich zgodnie z regulaminem i procedurami uchwalonymi przez 
zarząd; 

c)  jeśli państwo członkowskie, na którego terenie ma siedzibę świadczeniodawca, powiadomi członka sieci, że jego 
udział w sieci nie jest już zgodny z przepisami krajowymi; 

d)  jeśli członek sieci odmawia poddania się ocenie na podstawie art. 14; 

e)  jeśli na podstawie art. 14 sporządzono negatywne sprawozdanie z oceny członka; 

f)  jeśli sieć, w której znajdował się członek, zostaje rozwiązana. 

2. Odpowiednie państwo członkowskie informuje Komisję o przyczynach powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 
lit. c). 

3. Zarząd państw członkowskich informuje Komisję w przypadku zaistnienia sytuacji opisanych w ust. 1 lit. a), b) 
i d). 

4. Utrata członkostwa z przyczyn wymienionych w ust. 1 lit. e) musi zostać zatwierdzona przez zarząd państw człon
kowskich, o którym mowa w art. 6. 

5. W przypadku utraty członkostwa z któregokolwiek z wymienionych powodów Komisja sprawdza, czy nadal speł
niany jest wymóg dotyczący minimalnej liczby świadczeniodawców i państw członkowskich określony w art. 2 ust. 2. 
Jeśli wymóg ten nie jest spełniany, Komisja zwraca się do sieci o znalezienie nowych członków w ciągu najbliższych 
dwóch lat lub o rozwiązanie sieci, informuje zarząd państw członkowskich o zaistniałej sytuacji i prosi państwa człon
kowskie o zachęcenie ich świadczeniodawców o wstąpienie do sieci. 

6. Utrata członkostwa oznacza automatyczną utratę wszelkich praw i obowiązków wynikających z członkostwa 
w sieci, w tym prawa do używania logo. 

Artykuł 13 

Zasady oceny wniosków 

1. W porozumieniu z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami Komisja sporządza szczegółowe 
zasady dotyczące treści, dokumentowania i procedur związanych z oceną wniosków, o której mowa w art. 4 i 9. 

2. Procedura oceny wniosków obejmuje weryfikację dokumentacji przedłożonej przez wnioskodawców i audyty na 
miejscu. 

3. Organ wyznaczony przez Komisję na mocy art. 4 ust. 1 i art. 9 ust. 1 do oceny propozycji sieci i wniosków 
o członkostwo w sieci korzysta z zasad oceny wniosków. 

ROZDZIAŁ III 

OCENA EUROPEJSKICH SIECI REFERENCYJNYCH 

Artykuł 14 

Ocena sieci i członków sieci 

1. Wszystkie sieci i ich członkowie podlegają regularnej ocenie, którą przeprowadza się najpóźniej pięć lat od chwili 
zatwierdzenia lub ostatniej oceny. 

2. Po otrzymaniu od koordynatora sieci wniosku o przeprowadzenie oceny Komisja wyznacza organ, którego zada
niem jest ocena sieci i jej członków. 
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3. Organ oceniający weryfikuje i ocenia: 

a)  spełnienie kryteriów i warunków określonych w decyzji delegowanej 2014/286/UE; 

b)  spełnienie celów określonych w art. 12 ust. 2 dyrektywy 2011/24/UE; oraz 

c)  wyniki i osiągnięcia sieci oraz wkład każdego z jej członków. 

4. Organ oceniający sporządza sprawozdanie z oceny sieci i przesyła je Komisji, zarządowi sieci i członkom sieci. 

5. Organ oceniający sporządza sprawozdanie z oceny każdego członka sieci i przesyła je Komisji i zainteresowanemu 
członkowi. 

6. Koordynator i członkowie sieci mogą przesyłać swoje uwagi organowi oceniającemu do dwóch miesięcy po otrzy
maniu sprawozdania. Po otrzymaniu uwag organ oceniający zmienia swoje sprawozdanie z oceny, wyjaśniając, czy 
uwagi były wystarczającą podstawą do zmiany oceny. 

7. Rozwiązanie sieci lub utrata członkostwa z uwagi na negatywną ocenę muszą być zatwierdzone przez zarząd 
państw członkowskich, o którym mowa w art. 6. Zarząd państw członkowskich może zaproponować sieci lub zaintere
sowanemu członkowi jeden rok na usunięcie wykrytych niedociągnięć przed przeprowadzeniem kolejnej oceny. Taki 
czas na poprawę można zaproponować wyłącznie określonej sieci lub określonemu członkowi sieci, jeśli zarząd tej sieci 
przedłoży plan poprawy. 

Artykuł 15 

Zasady oceny sieci i członków sieci 

1. W porozumieniu z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami Komisja sporządza zasady dotyczące 
treści, dokumentowania i procedur związanych z oceną sieci i ich członków, o której mowa w art. 14. 

2. Procedura oceny obejmuje ocenę przedłożonej dokumentacji, w tym sprawozdań z samooceny, i audyty na 
miejscu. 

3. Organ wyznaczony przez Komisję na mocy art. 14 ust. 2 do oceny sieci i jej członków korzysta z zasad oceny sieci 
i członków sieci. 

ROZDZIAŁ IV 

WYMIANA INFORMACJI I WIEDZY SPECJALISTYCZNEJ 

Artykuł 16 

Wymiana informacji dotyczących tworzenia i oceny sieci 

1. Komisja ułatwia wymianę informacji i wiedzy specjalistycznej w odniesieniu do tworzenia i oceny sieci poprzez: 

a) publiczne udostępnianie ogólnych informacji o tworzeniu i ocenie sieci, w tym informacji o zasadach oceny wnio
sków oraz zasadach oceny sieci i członków sieci, o których mowa w art. 13 i 15; 

b)  publikowanie regularnie uaktualnianego wykazu sieci i ich członków wraz z pozytywnymi sprawozdaniami z oceny 
wniosków o utworzenie sieci i z oceny sieci oraz decyzjami zarządu państw członkowskich zgodnie z jego regula
minem wewnętrznym; 

c) organizowanie konferencji i spotkań ekspertów w celu zapewnienia technicznej i naukowej debaty pomiędzy człon
kami sieci w stosownych przypadkach; 

d)  zapewnianie sieciom mediów elektronicznych i narzędzi komunikacyjnych w stosownych przypadkach. 

2. W celu opublikowania wykazu, o którym mowa w ust. 1 lit. b), zarząd sieci zgłasza Komisji wszelkie zmiany 
członka działającego jako koordynator sieci lub osoby wyznaczonej na koordynatora sieci. 
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ROZDZIAŁ V 

PRZEPISY KOŃCOWE 

Artykuł 17 

Rewizja 

Komisja ocenia funkcjonowanie niniejszej decyzji wykonawczej pięć lat po jej wejściu w życie. 

Artykuł 18 

Wejście w życie 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dziesiątego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 10 marca 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK I 

TREŚĆ WNIOSKU O UTWORZENIE SIECI 

Wniosek o utworzenie sieci musi zostać złożony zgodnie z zaproszeniem do wyrażenia zainteresowania opublikowanym 
przez Komisję i musi zawierać: 

a)  nazwę proponowanej sieci; 

b)  wypełniony formularz wniosku wraz z kwestionariuszem samooceny i dodatkową dokumentacją wymaganą przez 
zasady oceny wniosków; 

c) dowody potwierdzające, że składający wniosek świadczeniodawcy działają w tej samej dziedzinie wiedzy specjalis
tycznej i zajmują się tą samą chorobą lub tymi samymi chorobami; 

d)  nazwę świadczeniodawcy, który będzie pełnił funkcję koordynatora sieci oraz nazwisko i dane kontaktowe osoby, 
która będzie reprezentować zaproponowanego koordynatora; 

e)  nazwy wszystkich świadczeniodawców składających wniosek.   

ZAŁĄCZNIK II 

TREŚĆ WNIOSKU O CZŁONKOSTWO 

Wniosek świadczeniodawcy o członkostwo musi zawierać: 

a)  nazwę odnośnej proponowanej sieci lub istniejącej sieci; 

b)  wypełniony formularz wniosku wraz z kwestionariuszem samooceny i dodatkową dokumentacją wymaganą przez 
zasady oceny wniosków; 

c)  nazwisko i dane kontaktowe osoby reprezentującej świadczeniodawcę.  
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