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Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra g a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ga) "patientrelevante 

sundhedsresultater": data, der måler eller 

forudsiger dødelighed, sygelighed, 

sundhedsrelateret livskvalitet og 

utilsigtede hændelser 

Or. en 
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Artikel 3 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Koordinationsgruppen træffer 

afgørelse ved konsensus eller, om 

nødvendigt, ved afstemning med simpelt 

flertal. Hver medlemsstat har én stemme. 

3. Koordinationsgruppen træffer 

afgørelse ved konsensus eller, om 

nødvendigt, ved afstemning med 

kvalificeret flertal. 

 Procedurer, som gennemføres af 

koordinationsgruppen, skal være 

gennemsigtige med mødeprotokoller og 

afstemninger, som dokumenteres og gøres 

offentligt tilgængelige, herunder 

eventuelle uenigheder. 

Or. en 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den udpegede undergruppe 

anmoder relevante udviklere af medicinsk 

teknologi om at fremlægge 

dokumentationsmateriale, der indeholder 

de oplysninger og data samt den 

dokumentation, der er nødvendige for den 

fælles kliniske vurdering. 

2. Den udpegede undergruppe mødes 

med relevante udviklere af medicinsk 

teknologi for at fastlægge 

anvendelsesområdet for den vurdering og 

det tilgængelige ajourførte 
dokumentationsmateriale, som skal 

indsendes, og som indeholder de 

oplysninger, data og undersøgelser, 

herunder både negative og positive 

resultater, der er nødvendige for den fælles 

kliniske vurdering. Dette 

dokumentationsmateriale skal inkludere 

tilgængelige data fra alle relevante 

udførte tests og fra alle de undersøgelser, 

hvor teknologien er blevet benyttet, idet 

begge er af afgørende betydning for at 

kunne sikre, at vurderingerne er af høj 

kvalitet. 

 For så vidt angår lægemidler, der er 

omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a), skal 

dokumentationsmaterialet mindst 

omfatte: 

 a) ansøgningsdokumentet 

 b) en angivelse af 

markedsføringstilladelsens status 

 c) den europæiske offentlige 

vurderingsrapport (EPAR), såfremt denne 

foreligger, inklusive produktresuméet 
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(SPC); Det Europæiske 

Lægemiddelagentur forelægger de 

relevante vedtagne videnskabelige 

vurderingsrapporter for 

Koordinationsgruppen 

 d) hvis det er relevant, resultaterne af 

yderligere undersøgelser, som er bestilt af 

koordinationsgruppen og tilgængelige for 

udviklerne af medicinsk teknologi 

 e) hvis det er relevant og såfremt 

udviklerne af medicinsk teknologi har 

adgang hertil, allerede tilgængelige MTV-

rapporter om den pågældende medicinske 

teknologi 

 f) oplysninger om undersøgelser og 

registre over undersøgelser, der er 

tilgængelige for udviklerne af medicinsk 

teknologi. 

 Udviklere af medicinsk teknologi er 

forpligtede til at indsende alle de ønskede 

oplysninger. 

 Bedømmerne kan også få adgang til 

offentlige databaser og kilder med 

kliniske oplysninger såsom 

patientregistre, databaser eller 

europæiske netværk af referencecentre, 

hvor en sådan adgang skønnes nødvendig 

for at supplere de oplysninger, som 

udviklerne af medicinsk teknologi har 

fremskaffet, og for at foretage en mere 

nøjagtig klinisk vurdering af den 

medicinske teknologi. Vurderingens 

reproducerbarhed indebærer, at sådanne 

oplysninger skal gøres offentlige. 

 Bedømmere og udviklere af medicinsk 

teknologi skal være uvildige og 

uafhængige af hinanden. Udviklere af 

medicinsk teknologi kan høres, men må 

aldrig medvirke aktivt ved vurderingen. 

Or. en 
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Artikel 6 – stk. 6 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Hvis bedømmeren på et hvilket som 

helst tidspunkt i udarbejdelsen af udkastet 

til rapporten om fælles klinisk vurdering 

mener, at det er nødvendigt med yderligere 

dokumentation fra den fremlæggende 

udvikler af medicinsk teknologi for at 

færdiggøre rapporten, kan bedømmeren 

anmode den udpegede undergruppe om at 

suspendere den frist, der er fastsat for 

udarbejdelsen af rapporten, og anmode 

udvikleren af medicinsk teknologi om 

yderligere dokumentation. Efter at have 

hørt udvikleren af medicinsk teknologi om, 

hvor lang tid der er brug for til at udarbejde 

den nødvendige yderligere dokumentation, 

angiver bedømmeren i sin anmodning, 

hvor mange arbejdsdage udarbejdelsen skal 

suspenderes. 

6. Hvis bedømmeren på et hvilket som 

helst tidspunkt i udarbejdelsen af udkastet 

til rapporten om fælles klinisk vurdering 

mener, at det er nødvendigt med yderligere 

dokumentation fra den fremlæggende 

udvikler af medicinsk teknologi for at 

færdiggøre rapporten, kan bedømmeren 

anmode den udpegede undergruppe om at 

suspendere den frist, der er fastsat for 

udarbejdelsen af rapporten, og anmode 

udvikleren af medicinsk teknologi om 

yderligere dokumentation. Efter at have 

hørt udvikleren af medicinsk teknologi om, 

hvor lang tid der er brug for til at udarbejde 

den nødvendige yderligere dokumentation, 

angiver bedømmeren i sin anmodning, 

hvor mange arbejdsdage udarbejdelsen skal 

suspenderes. Når nye kliniske data bliver 

tilgængelige under processen, fremsender 

den pågældende udvikler af medicinsk 

teknologi også proaktivt disse nye 

oplysninger til bedømmeren. 

Or. en 
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Artikel 6 – stk. 12 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

12. Koordinationsgruppen godkender 

den endelige rapport om fælles klinisk 

vurdering og den sammenfattende rapport, 

så vidt muligt ved konsensus eller, om 

nødvendigt, ved et simpelt flertal af 

medlemsstaterne. 

12. Koordinationsgruppen godkender 

den endelige rapport om fælles klinisk 

vurdering og den sammenfattende rapport, 

så vidt muligt ved konsensus eller, om 

nødvendigt, ved et kvalificeret flertal af 

medlemsstaterne. 

 Divergerende holdninger og 

begrundelserne for disse holdninger bør 

registreres i den endelige rapport. 

 Den endelige rapport skal indeholde en 

følsomhedsanalyse, hvis der foreligger et 

eller flere af følgende elementer: 

 a) forskellige holdninger til de 

undersøgelser, der skal udelukkes, på 

grund af stærk partiskhed 

 b) divergerende holdninger, hvis 

undersøgelser udelukkes, fordi de ikke 

afspejler den nutidige teknologiske 

udvikling, eller 

 c) uoverensstemmelser hvad angår 

definitionen af bagatelgrænser for 

patientrelevante "endpoints". 

 Valget af en eller flere komparatorer og 

patientrelevante "endpoints" begrundes 

rent medicinsk og dokumenteres i den 

endelige rapport. 
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 Den endelige rapport omfatter endvidere 

resultaterne af det fælles videnskabelige 

samråd som gennemføres i henhold til 

artikel 13. Rapporterne om de 

videnskabelige samråd offentliggøres efter 

afslutningen af de fælles kliniske 

vurderinger. 

Or. en 
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Artikel 13 – stk. 12 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

12. Koordinationsgruppen godkender 

den endelige rapport om fælles 

videnskabeligt samråd, så vidt muligt ved 

konsensus eller, om nødvendigt, ved et 

simpelt flertal af medlemsstaterne, senest 

100 dage efter påbegyndelsen af 

udarbejdelsen af den rapport, der er 

omhandlet i stk. 4. 

12. Koordinationsgruppen godkender 

den endelige rapport om fælles 

videnskabeligt samråd, så vidt muligt ved 

konsensus eller, om nødvendigt, ved et 

kvalificeret flertal af medlemsstaterne, 

senest 100 dage efter påbegyndelsen af 

udarbejdelsen af den rapport, der er 

omhandlet i stk. 4. 

Or. en 

 

 


