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1.10.2018 A8-0289/202 

Pakeitimas 202 

Françoise Grossetête 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Sveikatos technologijų vertinimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ga) pacientų gydymo rezultatai – 

duomenys, kuriais įvertinamas arba 

prognozuojamas mirtingumas, 

sergamumas, su sveikata susijusi 

gyvenimo kokybė ir nepageidaujami 

reiškiniai; 

Or. en 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

1.10.2018 A8-0289/203 

Pakeitimas 203 

Françoise Grossetête 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Sveikatos technologijų vertinimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 3 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Koordinavimo grupė priima 

sprendimus bendru sutarimu arba prireikus 

paprasta balsų dauguma. Valstybės narės 

turi po vieną balsą. 

3. Koordinavimo grupė priima 

sprendimus bendru sutarimu arba prireikus 

kvalifikuota balsų dauguma. 

 Koordinavimo grupės vykdomos 

procedūros turi būti skaidrios ir 

fiksuojamos posėdžių protokoluose, o 

balsai, įskaitant nepritarimo balsus – į 

juos įtraukiami ir viešai skelbiami. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/204 

Pakeitimas 204 

Françoise Grossetête 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Sveikatos technologijų vertinimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 2 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Paskirtasis pogrupis turi paprašyti 

atitinkamos sveikatos technologijos kūrėjų 

pateikti dokumentus, kuriuose būtų įtraukti 

informacija, duomenys ir įrodymai, būtini 

bendram klinikiniam vertinimui atlikti. 

2. Paskirtasis pogrupis susitinka su 

atitinkamu sveikatos technologijos kūrėju, 

kad būtų nustatyta vertinimo apimtis ir 

visi pateiktini turimi naujausi 

dokumentai, į kuriuose būtų įtraukti 

informacija, duomenys ir tyrimai, įskaitant 

teigiamus ir neigiamus rezultatus, kurie 

yra būtini bendram klinikiniam vertinimui 

atlikti. Šie dokumentai apima visus 

turimus duomenis, gautus atlikus visus 

susijusius bandymus, taip pat visus 

tyrimus, kuriuose buvo taikyta 

technologija, – visa tai itin svarbu siekiant 

užtikrinti aukštą vertinimų kokybę. 

 5 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų 

vaistų atveju dokumentus sudaro bent: 

 a) paraiškos byla; 

 b) rinkodaros leidimo statuso 

nuoroda; 

 c) jei yra, Europos viešo vertinimo 

protokolas, įskaitant vaisto 

charakteristikų santrauką. Europos vaistų 

agentūra pateikia Koordinavimo grupei 

atitinkamas patvirtintas mokslinio 

vertinimo ataskaitas; 

 d) jei taikoma, Koordinavimo grupės 

prašomi papildomi tyrimų rezultatai, kurie 
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prieinami sveikatos technologijos kūrėjui; 

 e) jei taikoma ir prieinama sveikatos 

technologijos kūrėjui, jau turimos STV 

ataskaitos dėl atitinkamos sveikatos 

technologijos; 

 f) informacija apie tyrimus ir studijų 

registrus, prieinamus sveikatos 

technologijos kūrėjui. 

 Sveikatos technologijos kūrėjai privalo 

pateikti visus prašomus duomenis. 

 Vertintojai taip pat gali naudotis viešomis 

duomenų bazėmis ir klinikinės 

informacijos šaltiniais, pvz., ligonių 

registrais, duomenų bazėmis ar Europos 

referencijos centrų tinklais, kai manoma, 

kad tokia prieiga būtina informacijai, 

kurią pateikė kūrėjas, papildyti ir 

tikslesniam sveikatos technologijos 

klinikiniam vertinimui atlikti. Siekiant 

užtikrinti vertinimo atkuriamumą, tokia 

informacija skelbiama viešai. 

 Vertintojų ir sveikatos technologijų 

kūrėjų ryšiai turi būti nepriklausomi ir 

nešališki. Su sveikatos technologijų 

kūrėjais galima konsultuotis, bet jie 

aktyviai nedalyvauja atliekant vertinimą. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/205 

Pakeitimas 205 

Françoise Grossetête 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Sveikatos technologijų vertinimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 6 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Jeigu bet kuriuo bendro klinikinio 

vertinimo ataskaitos projekto rengimo 

etapu vertintojas mano, kad ataskaitai 

baigti reikia iš sveikatos technologiją 

vertinti pateikusio jos kūrėjo gauti 

papildomų įrodymų, jis gali prašyti 

paskirtojo pogrupio sustabdyti ataskaitos 

rengimą ir prašyti sveikatos technologijos 

kūrėjo pateikti papildomų įrodymų. 

Pasikonsultavus su sveikatos technologijos 

kūrėju dėl laiko, reikalingo būtiniems 

papildomiems įrodymams pateikti, 

vertintojo prašyme nurodomas darbo dienų 

skaičius, kuriam ataskaitos rengimas 

sustabdomas. 

6. Jeigu bet kuriuo bendro klinikinio 

vertinimo ataskaitos projekto rengimo 

etapu vertintojas mano, kad ataskaitai 

baigti reikia iš sveikatos technologiją 

vertinti pateikusio jos kūrėjo gauti 

papildomų įrodymų, jis gali prašyti 

paskirtojo pogrupio sustabdyti ataskaitos 

rengimą ir prašyti sveikatos technologijos 

kūrėjo pateikti papildomų įrodymų. 

Pasikonsultavus su sveikatos technologijos 

kūrėju dėl laiko, reikalingo būtiniems 

papildomiems įrodymams pateikti, 

vertintojo prašyme nurodomas darbo dienų 

skaičius, kuriam ataskaitos rengimas 

sustabdomas. Kai proceso metu gaunama 

naujų klinikinių duomenų, atitinkamas 

sveikatos technologijos kūrėjas savo 

iniciatyva vertintojui pateikia ir šią naują 

informaciją. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/206 

Pakeitimas 206 

Françoise Grossetête 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Sveikatos technologijų vertinimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 12 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

12. Koordinavimo grupė patvirtina 

galutines bendro klinikinio vertinimo 

ataskaitą ir ataskaitos santrauką, jei 

įmanoma, bendru sutarimu arba prireikus 

paprasta valstybių narių balsų dauguma. 

12. Koordinavimo grupė patvirtina 

galutines bendro klinikinio vertinimo 

ataskaitą ir ataskaitos santrauką, jei 

įmanoma, bendru sutarimu arba prireikus 

kvalifikuota valstybių narių balsų 

dauguma. 

 Skirtingos pozicijos ir pagrindai, kuriais 

jos grindžiami, įtraukiami į galutinę 

ataskaitą. 

 Galutinė ataskaita apima jautrumo 

analizę, jei esama vieno ar kelių iš šių 

elementų: 

 a) skirtingų nuomonių dėl tyrimų, 

kurių negalima įtraukti dėl didelio 

šališkumo; 

 b) skirtingų pozicijų, jei tyrimai 

nebus įtraukti, nes jie neatspindi 

naujausios technologinės plėtros, arba 

 c) nesutarimų dėl nereikšmingumo 

ribų, susijusių su pacientams svarbiomis 

vertinamosiomis baigtimis, apibrėžties. 

 Vieno ar daugiau komparatorių ir 

pacientams svarbių vertinamųjų baigčių 

pasirinkimas turi būti medicininiu 

požiūriu pagrįstas ir patvirtintas 

dokumentais galutinėje ataskaitoje. 
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 Galutinėje ataskaitoje taip pat pateikiami 

pagal 13 straipsnį atliktos bendros 

mokslinės konsultacijos rezultatai. 

Užbaigus bendrus klinikinius vertinimus, 

mokslinių konsultacijų ataskaitos 

skelbiamos viešai. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/207 

Pakeitimas 207 

Françoise Grossetête 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Sveikatos technologijų vertinimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 straipsnio 12 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

12. Koordinavimo grupė ne vėliau kaip 

per 100 dienų nuo 4 dalyje nurodyto 

ataskaitos rengimo pradžios patvirtina 

galutinę bendros mokslinės konsultacijos 

ataskaitą, jeigu įmanoma, bendru sutarimu 

arba prireikus paprasta valstybių narių 

balsų dauguma. 

12. Koordinavimo grupė ne vėliau kaip 

per 100 dienų nuo 4 dalyje nurodyto 

ataskaitos rengimo pradžios patvirtina 

galutinę bendros mokslinės konsultacijos 

ataskaitą, jeigu įmanoma, bendru sutarimu 

arba prireikus kvalifikuota valstybių narių 

balsų dauguma. 

Or. en 

 

 


