
 

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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

1.10.2018 A8-0289/202 

Muudatusettepanek  202 

Françoise Grossetête 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Tervisetehnoloogia hindamine 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt g a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 g a) „patsiendi suhtes olulised 

tervisenäitajad“ – andmed, mis näitavad 

või prognoosivad suremust, haigestumust, 

tervisega seotud elukvaliteeti ja 

kõrvalnähte; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

1.10.2018 A8-0289/203 

Muudatusettepanek  203 

Françoise Grossetête 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Tervisetehnoloogia hindamine 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 3 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Koordineerimisrühm tegutseb 

konsensuse või vajaduse korral 

lihthäälteenamuse alusel. Igal 

liikmesriigil on üks hääl. 

3. Koordineerimisrühm tegutseb 

konsensuse või vajaduse korral 

kvalifitseeritud häälteenamuse alusel. 

 Koordineerimisrühma poolt läbi viidavad 

menetlused on läbipaistvad koosoleku 

protokollide ja hääletuste põhjal ning 

tehakse üldsusele kättesaadavaks, kaasa 

arvatud lahkarvamused. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/204 

Muudatusettepanek  204 
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Raport A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Tervisetehnoloogia hindamine 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Määratud alarühm palub asjaomase 

tervisetehnoloogia arendajatel esitada 

kliinilise ühishindamise jaoks vajalikku 

teavet, andmeid ja tõendusmaterjali 

sisaldavad dokumendid. 

2. Määratud alarühm kohtub 

asjaomase tervisetehnoloogia 

arendajatega, et määrata kindlaks 

hindamise ulatus ning kliinilise 

ühishindamise jaoks vajalikku teavet, 

andmeid ja uuringuid, sealhulgas nii 

negatiivseid kui ka positiivseid tulemusi 
sisaldavad olemasolevad ajakohastatud 

dokumendid, mis tuleb esitada. Nimetatud 

dokumendid sisaldavad kättesaadavaid 

andmeid nii kõigi tehtud asjakohaste 

katsete kui ka uuringute kohta, milles 

asjaomast tehnoloogiat on kasutatud, 

kuna mõlemad on hindamiste kvaliteedi 

tagamiseks äärmiselt olulised. 

 Artikli 5 lõike 1 punktis a osutatud 

ravimite puhul hõlmavad dokumendid 

vähemalt järgmist: 

 a) esildise toimik; 

 b) viide müügiloa staatusele; 

 c) Euroopa avalik hindamisaruanne 

(EPAR), sealhulgas ravimi omaduste 

kokkuvõte, kui need on olemas; Euroopa 

Ravimiamet esitab 

koordineerimisrühmale asjaomased vastu 

võetud teadusliku hindamise aruanded; 

 d) asjakohasel juhul täiendavate 

uuringute tulemused, mida 
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koordineerimisrühm on taotlenud ja mis 

on tervisetehnoloogia arendajale 

kättesaadavad; 

 e) asjakohasel juhul juba 

olemasolevad asjaomast 

tervisetehnoloogiat käsitlevad 

tervisetehnoloogia hindamise aruanded, 

kui need on tervisetehnoloogia arendajale 

kättesaadavad; 

 f) tervisetehnoloogia arendajale 

kättesaadav teave uuringute ja uuringute 

registrite kohta. 

 Tervisetehnoloogia arendajad on 

kohustatud esitama kõik nõutud andmed. 

 Hindajad võivad saada juurdepääsu ka 

avalikele andmebaasidele ja kliinilise 

teabe allikatele, nagu patsiendiregistrid, 

andmebaasid või Euroopa 

tugivõrgustikud, kui sellist juurdepääsu 

peetakse vajalikuks arendaja esitatud 

teabe täiendamiseks ning 

tervisetehnoloogia täpsemaks kliiniliseks 

hindamiseks. Hindamise korratavuse 

jaoks on vaja, et kõnealune teave 

avalikustataks. 

 Hindajad peavad olema 

tervisetehnoloogia arendajate suhtes 

sõltumatud ja erapooletud. 

Tervisetehnoloogia arendajatega võib 

konsulteerida, kuid nad ei tohi 

hindamisprotsessis aktiivselt osaleda. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/205 

Muudatusettepanek  205 

Françoise Grossetête 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0289/2018 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 6 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Kui hindaja leiab kliinilise 

ühishindamise aruande kavandi koostamise 

mis tahes etapis, et aruande lõpuni 

koostamiseks on vaja teabeesitajaks olevalt 

tervisetehnoloogia arendajalt saada 

lisatõendusmaterjali, võib hindaja 

määratud alarühmalt taotleda, et see 

peataks aruande koostamiseks ette nähtud 

ajavahemiku ning nõuaks 

tervisetehnoloogia arendajalt 

lisatõendusmaterjali. Pärast konsulteerimist 

tervisetehnoloogia arendajaga 

lisatõendusmaterjali kogumiseks vajaliku 

aja suhtes, määratakse hindaja taotluses 

nende tööpäevade arv, mille ajaks aruande 

koostamine peatatakse. 

6. Kui hindaja leiab kliinilise 

ühishindamise aruande kavandi koostamise 

mis tahes etapis, et aruande lõpuni 

koostamiseks on vaja teabeesitajaks olevalt 

tervisetehnoloogia arendajalt saada 

lisatõendusmaterjali, võib hindaja 

määratud alarühmalt taotleda, et see 

peataks aruande koostamiseks ette nähtud 

ajavahemiku ning nõuaks 

tervisetehnoloogia arendajalt 

lisatõendusmaterjali. Pärast konsulteerimist 

tervisetehnoloogia arendajaga 

lisatõendusmaterjali kogumiseks vajaliku 

aja suhtes, määratakse hindaja taotluses 

nende tööpäevade arv, mille ajaks aruande 

koostamine peatatakse. Kui protsessi 

käigus muutuvad kättesaadavaks uued 

kliinilised andmed, edastab asjaomane 

tervisetehnoloogia arendaja ühtlasi 

ennetavalt hindajale selle uue teabe. 

Or. en 
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Muudatusettepanek  206 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

12. Võimaluse korral kiidab 

koordineerimisrühm lõplikud kliinilise 

ühishindamise aruande ja koondaruande 

heaks konsensuse alusel või vajaduse 

korral liikmesriikide lihthäälteenamusega. 

12. Võimaluse korral kiidab 

koordineerimisrühm lõplikud kliinilise 

ühishindamise aruande ja koondaruande 

heaks konsensuse alusel või vajaduse 

korral liikmesriikide kvalifitseeritud 

häälteenamusega. 

 Lahknevad seisukohad ja nende 

seisukohtade alused märgitakse lõplikusse 

aruandesse. 

 Lõplik aruanne sisaldab 

tundlikkusanalüüsi, kui esineb üks või 

mitu järgmist elementi: 

 a) eriarvamused tõsise erapoolikuse 

tõttu välja jäetavate uuringute küsimuses; 

 b) lahknevad seisukohad selles osas, 

kas uuringud jäetakse välja, kuna need ei 

kajasta ajakohast tehnoloogia arengut, 

või 

 c) vastuolud patsientide suhtes 

oluliste lõpp-punktide asjakohasuse 

puudumise künniste kindlaksmääramise 

küsimuses. 

 Ühe või mitme võrdlusaluse ja patsientide 

suhtes olulise lõpp-punkti valik peab 

olema meditsiiniliselt põhjendatud ja 

lõpparuandes dokumenteeritud. 
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 Lõpparuanne sisaldab ka artikli 13 

kohaselt läbi viidud teadusliku 

ühiskonsultatsiooni tulemusi. Teadusliku 

konsultatsiooni aruanded avalikustatakse, 

kui kliinilised ühishindamised on lõpule 

viidud. 

Or. en 



 

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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

1.10.2018 A8-0289/207 

Muudatusettepanek  207 

Françoise Grossetête 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Tervisetehnoloogia hindamine 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

12. Võimaluse korral kiidab 

koordineerimisrühm teadusliku 

ühiskonsultatsiooni lõpparuande heaks 

konsensuse alusel või vajaduse korral 

liikmesriikide lihthäälteenamusega 

hiljemalt 100 päeva pärast lõikes 4 

osutatud aruande koostamise algust. 

12. Võimaluse korral kiidab 

koordineerimisrühm teadusliku 

ühiskonsultatsiooni lõpparuande heaks 

konsensuse alusel või vajaduse korral 

liikmesriikide kvalifitseeritud 

häälteenamusega hiljemalt 100 päeva 

pärast lõikes 4 osutatud aruande 

koostamise algust. 

Or. en 

 

 


