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1.10.2018 A8-0289/202 

Изменение  202 

Франсоаз Гростет 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0289/2018 

Соледад Кабесон Руис 

Оценка на здравните технологии 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква ж a (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жа) „резултати за здравето, които 

са от значение за пациента“ означава 

данни, които отразяват или 

прогнозират смъртност, 

заболеваемост, свързано със здравето 

качество на живот и нежелани 

събития; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

1.10.2018 A8-0289/203 

Изменение  203 

Франсоаз Гростет 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0289/2018 

Соледад Кабесон Руис 

Оценка на здравните технологии 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Координационната група действа 

чрез консенсус или при необходимост 

— чрез гласуване с обикновено 

мнозинство. Всяка държава членка 

има един глас. 

3. Координационната група действа 

чрез консенсус или при необходимост 

— чрез гласуване с квалифицирано 

мнозинство. 

 Предприеманите от 

Координационната група процедури са 

прозрачни, като протоколите от 

заседанията и гласуването, 

включително евентуални разногласия, 

се документират и се предоставят на 

обществеността. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/204 

Изменение  204 

Франсоаз Гростет 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0289/2018 

Соледад Кабесон Руис 

Оценка на здравните технологии 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Определената подгрупа изисква 

от съответните разработчици на 

здравни технологии да подадат 

документация, съдържаща 

информацията, данните и 

доказателствата, необходими за 

съвместната клинична оценка. 

2. Определената подгрупа се среща 

със съответните разработчици на 

здравни технологии, за да определи 

обхвата и наличната и актуална 
документация, която трябва да бъде 

представена, съдържаща 

информацията, данните и 

изследванията, включително 

отрицателните и положителните 

резултати, необходими за съвместната 

клинична оценка. Тази документация 

включва наличните данни от всички 

проведени изпитвания, както и от 

всички изследвания, в които е 

използвана технологията, и данни, 

които са изключително важни за 

гарантиране качеството на 

оценките. 

 За лекарствените продукти, посочени 

в член 5, параграф 1, буква а), 

документацията включва най-малко: 

 a) подаденото досие; 

 б) посочване на статуса на 

разрешението за търговия; 

 в) европейския доклад за 

обществена оценка (ЕДОО), 

включително кратката 

характеристика на продукта (КХП), 
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ако са налични; Европейската агенция 

по лекарствата предоставя 

съответните приети доклади за 

научна оценка на Координационната 

група; 

 г) резултатите от 

допълнителните изследвания, които 

са поискани от Координационната 

група и с които разполага 

разработчикът на здравни 

технологии, когато е приложимо; 

 д) вече наличните доклади за ОЗТ 

относно въпросната здравна 

технология, когато е приложимо и 

ако са на разположение на 

разработчика на здравни технологии; 

 е) информация относно 

изследвания и регистри на 

изследвания, които са на 

разположение на разработчика на 

здравни технологии. 

 Разработчиците на здравни 

технологии са длъжни да подават 

всички изисквани данни. 

 Оценителите могат също да имат 

достъп до публични бази данни и 

източници на клинична информация, 

като например регистри на 

пациенти, бази данни или европейски 

референтни мрежи, когато такъв 

достъп се счете за необходим за 

допълване на информацията, 

предоставена от разработчика, и за 

извършване на по-точна клинична 

оценка на здравната технология. 

Заради възпроизводимостта на 

оценката тази информация е 

обществено достъпна. 

 Отношенията между оценителите и 

разработчиците на здравни 

технологии са независими и 

безпристрастни. С разработчиците 

на здравни технологии може да се 

провеждат консултации, но те не 

участват активно в процеса на 
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оценка. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

1.10.2018 A8-0289/205 

Изменение  205 

Франсоаз Гростет 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0289/2018 

Соледад Кабесон Руис 

Оценка на здравните технологии 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 6 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. В случаите, когато на какъвто и 

да е етап от изготвянето на 

проектодоклада за съвместна клинична 

оценка оценителят прецени, че е 

необходимо допълнително 

доказателство от подаващия 

документацията разработчик на здравни 

технологии, за да се завърши докладът, 

той може да поиска от определената 

подгрупа да отложи определения период 

от време за изготвянето на доклада и да 

поиска допълнително доказателство от 

разработчика на здравни технологии. 

След консултация с разработчика на 

здравни технологии за необходимото 

време за подготовка на нужните 

допълнителни доказателства в искането 

на оценителя се посочва броят работни 

дни, за които се отлага изготвянето на 

доклада. 

6. В случаите, когато на какъвто и 

да е етап от изготвянето на 

проектодоклада за съвместна клинична 

оценка оценителят прецени, че е 

необходимо допълнително 

доказателство от подаващия 

документацията разработчик на здравни 

технологии, за да се завърши докладът, 

той може да поиска от определената 

подгрупа да отложи определения период 

от време за изготвянето на доклада и да 

поиска допълнително доказателство от 

разработчика на здравни технологии. 

След консултация с разработчика на 

здравни технологии за необходимото 

време за подготовка на нужните 

допълнителни доказателства в искането 

на оценителя се посочва броят работни 

дни, за които се отлага изготвянето на 

доклада. Когато по време на процеса 

са налични нови клинични данни, 

съответният разработчик на здравни 

технологии също така съобщава 

проактивно тази нова информация на 

оценителя. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/206 

Изменение  206 

Франсоаз Гростет 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0289/2018 

Соледад Кабесон Руис 

Оценка на здравните технологии 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 12 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

12. Координационната група 

одобрява окончателния проектодоклад 

за съвместна клинична оценка и проект 

на обобщения доклад по възможност с 

консенсус, а при необходимост — с 

обикновено мнозинство от държавите 

членки. 

12. Координационната група 

одобрява окончателния проектодоклад 

за съвместна клинична оценка и проект 

на обобщения доклад по възможност с 

консенсус, а при необходимост — с 

квалифицирано мнозинство от 

държавите членки. 

 Позициите, които се различават, и 

основанията за тях се записват в 

окончателния доклад. 

 Окончателният доклад трябва да 

включва анализ на 

чувствителността, ако е налице един 

или повече от следните елементи: 

 a) различни становища по 

проучванията, които да бъдат 

изключени поради сериозна 

пристрастност; 

 б) различаващи се позиции по 

въпроса дали да се изключат 

проучвания поради това, че не 

отразяват актуалните технологични 

постижения, или 

 в) противоречия във връзка с 

определянето на прагове за 

ирелевантност по отношение на 

крайните точки, които са от 



 

AM\1164489BG.docx  PE624.119v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

значение за пациентите. 

 Изборът на един или повече 

референтни обекти за сравнение и 

крайни точки, които са от значение 

за пациентите, трябва да е 

медицински обоснован и 

документиран в окончателния доклад. 

 Окончателният доклад включва и 

резултатите от съвместните научни 

консултации, проведени в 

съответствие с член 13. Докладите 

от научните консултации стават 

обществено достояние при 

приключването на съвместните 

клинични оценки. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/207 

Изменение  207 

Франсоаз Гростет 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0289/2018 

Соледад Кабесон Руис 

Оценка на здравните технологии 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 12 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

12. Координационната група 

одобрява окончателния доклад за 

съвместна научна консултация по 

възможност с консенсус, а при 

необходимост — с обикновено 

мнозинство от държавите членки, най-

късно100 дни след началото на 

изготвянето на доклада, посочен в 

параграф 4. 

12. Координационната група 

одобрява окончателния доклад за 

съвместна научна консултация по 

възможност с консенсус, а при 

необходимост — с квалифицирано 

мнозинство от държавите членки, най-

късно 100 дни след началото на 

изготвянето на доклада, посочен в 

параграф 4. 

Or. en 

 

 


