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1.10.2018 A8-0289/202 

Grozījums Nr.  202 

Françoise Grossetête 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšana 

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

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – ga punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ga) „pacientu veselībai būtiski 

rezultāti” ir dati, ar ko konstatē vai 

prognozē tādus rādītājus kā mirstība, 

saslimstība, ar veselību saistīta dzīves 

kvalitāte un nevēlami notikumi; 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

1.10.2018 A8-0289/203 

Grozījums Nr.  203 

Françoise Grossetête 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšana 

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

Regulas priekšlikums 

3. pants – 3. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Koordinācijas grupa rīkojas 

vienprātīgi vai, ja nepieciešams, lemj ar 

vienkāršu balsu vairākumu. Katrai 

dalībvalstij ir viena balss. 

3. Koordinācijas grupa rīkojas 

vienprātīgi vai, ja nepieciešams, lemj ar 

kvalificētu balsu vairākumu. 

 Koordinācijas grupas īstenotās 

procedūras ir pārredzamas, un tās 

sanāksmju protokoli un balsojumi, cita 

starpā jebkādi iebildumi, tiek dokumentēti 

un publiskoti. 

Or. en 



 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

1.10.2018 A8-0289/204 

Grozījums Nr.  204 

Françoise Grossetête 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšana 

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

Regulas priekšlikums 

6. pants – 2. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Ieceltā apakšgrupa pieprasa, lai 

attiecīgie veselības aprūpes tehnoloģiju 

izstrādātāji iesniegtu dokumentus, kas 

satur kopīgajai klīniskajai novērtēšanai 

nepieciešamo informāciju, datus un 

pierādījumus. 

2. Ieceltā apakšgrupa tiekas ar 

attiecīgajiem veselības aprūpes tehnoloģiju 

izstrādātājiem, lai noteiktu novērtēšanas 

tvērumu un iesniegtu visu pieejamo 

aktuālo dokumentāciju, kas satur 

kopīgajai klīniskajai novērtēšanai 

nepieciešamo informāciju, datus un 

pētījumus, tostarp gan negatīvos, gan 

pozitīvos rezultātus. Minētā 

dokumentācija ietver visu veikto svarīgo 

pārbaužu pieejamos datus, kā arī visu to 

pētījumu pieejamos datus, kuros 

izmantota tehnoloģija; pārbaužu un 

pētījumu dati ir ļoti svarīgi, lai garantētu 

novērtējumu augstu kvalitāti. 

 Attiecībā uz 5. panta 1. punkta 

a) apakšpunktā minētajām zālēm 

dokumentācijā ietver vismaz šādus 

elementus: 

 (a) iesnieguma datni; 

 (b) norādi par tirdzniecības atļaujas 

statusu; 

 (c) ja pieejams, Eiropas publiskā 

novērtējuma ziņojumu (EPAR), tostarp 

zāļu aprakstu; Eiropas Zāļu aģentūra 

iesniedz Koordinācijas grupai attiecīgos 

pieņemtos zinātniskā novērtējuma 

ziņojumus; 
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 (d) attiecīgā gadījumā Koordinācijas 

grupas prasītos papildu pētījumu 

rezultātus, kas pieejami veselības aprūpes 

tehnoloģijas izstrādātājam; 

 (e) attiecīgā gadījumā jau pieejamos 

HTA ziņojumus par attiecīgo veselības 

aprūpes tehnoloģiju, ja veselības aprūpes 

tehnoloģijas izstrādātājam tie ir pieejami; 

 (f) informāciju par veselības aprūpes 

tehnoloģijas izstrādātājam pieejamiem 

pētījumiem un pētījumu reģistriem. 

 Veselības aprūpes tehnoloģiju 

izstrādātājiem ir pienākums iesniegt visus 

prasītos datus. 

 Novērtētājiem ir atļauts piekļūt arī 

publiskām datubāzēm un klīniskās 

informācijas avotiem, piemēram, pacientu 

reģistriem, datubāzēm vai Eiropas 

references tīkliem, ja šāda piekļuve tiek 

atzīta par vajadzīgu, lai papildinātu 

veselības aprūpes tehnoloģijas 

izstrādātāja sniegto informāciju un lai 

attiecīgās veselības aprūpes tehnoloģijas 

klīnisko novērtējumu varētu veikt 

precīzāk. Atbilstoši novērtēšanas 

atkārtojamības prasībai šo informāciju 

dara pieejamu sabiedrībai. 

 Novērtētāju un veselības aprūpes 

tehnoloģiju izstrādātāju attiecībām ir 

jābūt neatkarīgām un objektīvām. Ar 

veselības aprūpes tehnoloģiju 

izstrādātājiem drīkst konsultēties, taču 

viņi nekad aktīvi nepiedalās novērtēšanas 

procesā. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

1.10.2018 A8-0289/205 

Grozījums Nr.  205 

Françoise Grossetête 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšana 

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

Regulas priekšlikums 

6. pants – 6. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

6. Ja kādā no kopīgas klīniskās 

novērtēšanas ziņojuma projekta 

sagatavošanas posmiem novērtētājs 

uzskata, ka, lai ziņojumu varētu pabeigt, no 

novērtēšanu lūgušā veselības aprūpes 

tehnoloģijas izstrādātāja nepieciešams 

saņemt papildu pierādījumus, novērtētājs 

var prasīt, lai ieceltā apakšgrupa aptur 

ziņojuma sagatavošanai atvēlētā laika 

atskaiti un no veselības aprūpes tehnoloģiju 

izstrādātāja pieprasa papildu pierādījumus. 

Ar veselības aprūpes tehnoloģijas 

izstrādātāju apspriedies, cik daudz laika 

vajadzēs, lai sagādātu nepieciešamos 

papildu pierādījumus, novērtētājs 

pieprasījumā norāda, uz cik darbdienām 

sagatavošanu aptur. 

6. Ja kādā no kopīgas klīniskās 

novērtēšanas ziņojuma projekta 

sagatavošanas posmiem novērtētājs 

uzskata, ka, lai ziņojumu varētu pabeigt, no 

novērtēšanu lūgušā veselības aprūpes 

tehnoloģijas izstrādātāja nepieciešams 

saņemt papildu pierādījumus, novērtētājs 

var prasīt, lai ieceltā apakšgrupa aptur 

ziņojuma sagatavošanai atvēlētā laika 

atskaiti un no veselības aprūpes tehnoloģiju 

izstrādātāja pieprasa papildu pierādījumus. 

Ar veselības aprūpes tehnoloģijas 

izstrādātāju apspriedies, cik daudz laika 

vajadzēs, lai sagādātu nepieciešamos 

papildu pierādījumus, novērtētājs 

pieprasījumā norāda, uz cik darbdienām 

sagatavošanu aptur. Ja procesa gaitā kļūst 

pieejami jauni klīniskie dati, attiecīgais 

veselības aprūpes tehnoloģijas izstrādātājs 

arī pēc savas iniciatīvas paziņo šo jauno 

informāciju novērtētājam. 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

1.10.2018 A8-0289/206 

Grozījums Nr.  206 

Françoise Grossetête 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšana 

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

Regulas priekšlikums 

6. pants – 12. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

12. Galīgo kopīgas klīniskās 

novērtēšanas ziņojumu un kopsavilkuma 

ziņojumu Koordinācijas grupa apstiprina, 

ja vien iespējams, vienprātīgi vai, ja 

nepieciešams, ar dalībvalstu balsu 

vienkāršu vairākumu. 

12. Galīgo kopīgas klīniskās 

novērtēšanas ziņojumu un kopsavilkuma 

ziņojumu Koordinācijas grupa apstiprina, 

ja vien iespējams, vienprātīgi vai, ja 

nepieciešams, ar dalībvalstu balsu 

kvalificētu vairākumu. 

 Atšķirīgās nostājas un to pamatojumu 

iekļauj galīgajā ziņojumā. 

 Galīgajā ziņojumā iekļauj jutīguma 

analīzi, ja pastāv viens vai vairāki šādi 

faktori: 

 (a) atšķirīgi viedokļi par pētījumiem, 

kas izslēdzami nopietnas neobjektivitātes 

dēļ; 

 (b) atšķirīgas nostājas attiecībā uz 

pētījumu izslēgšanu, jo tie neatspoguļo 

aktuālo tehnoloģiju attīstību; vai 

 (c) domstarpības par nebūtiskuma 

sliekšņa noteikšanu attiecībā uz 

pacientiem būtiskiem klīniskajiem 

mērķparametriem. 

 Vienu vai vairāku komparatoru un 

pacientiem būtisko mērķparametru izvēle 

ir medicīniski pamatota un dokumentēta 

galīgajā ziņojumā. 

 Galīgajā ziņojumā iekļauj arī saskaņā ar 

13. pantu veiktās kopīgās zinātniskās 
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konsultācijas rezultātus. Zinātnisko 

konsultāciju ziņojumus dara publiski 

pieejamus, līdzko ir pabeigta kopīgā 

klīniskā novērtēšana. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/207 

Grozījums Nr.  207 

Françoise Grossetête 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Veselības aprūpes tehnoloģiju novērtēšana 

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

Regulas priekšlikums 

13. pants – 12. punkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

12. Koordinācijas grupa galīgo kopīgās 

zinātniskās konsultācijas ziņojumu 

apstiprina, ja vien iespējams, vienprātīgi 

vai, ja nepieciešams, ar dalībvalstu balsu 

vienkāršu vairākumu un to izdara vismaz 

100 dienu laikā pēc 4. punktā minētā 

ziņojuma gatavošanas sākuma. 

12. Koordinācijas grupa galīgo kopīgās 

zinātniskās konsultācijas ziņojumu 

apstiprina, ja vien iespējams, vienprātīgi 

vai, ja nepieciešams, ar dalībvalstu balsu 

kvalificētu vairākumu un to izdara vismaz 

100 dienu laikā pēc 4. punktā minētā 

ziņojuma gatavošanas sākuma. 

Or. en 

 

 


