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1.10.2018 A8-0289/202 

Amendement  202 

Françoise Grossetête 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Evaluatie van gezondheidstechnologie 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 – letter g bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 g bis) "patiënt-gerelateerde 

gezondheidsresultaten": gegevens die het 

sterftecijfer, het ziektecijfer, de 

gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit 

en ongewenste voorvallen vastleggen of 

voorspellen; 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/203 

Amendement  203 

Françoise Grossetête 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Evaluatie van gezondheidstechnologie 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – lid 3 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De coördinatiegroep handelt bij 

consensus of stemt, indien nodig, bij 

gewone meerderheid. Er is één stem per 

lidstaat. 

3. De coördinatiegroep handelt bij 

consensus of stemt, indien nodig, bij 

gekwalificeerde meerderheid. 

 De door de coördinatiegroep uitgevoerde 

procedures moeten transparant zijn, en de 

notulen van de vergaderingen, 

stemmingen en meningsverschillen 

moeten worden geregistreerd en openbaar 

worden gemaakt. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/204 

Amendement  204 

Françoise Grossetête 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Evaluatie van gezondheidstechnologie 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 2 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De aangewezen subgroep verzoekt 

de desbetreffende ontwikkelaars van 

gezondheidstechnologie documentatie in te 

dienen met de informatie, de gegevens en 

het bewijsmateriaal die nodig zijn voor de 

gezamenlijke klinische evaluatie. 

2. De aangewezen subgroep komt 

bijeen met de desbetreffende ontwikkelaars 

van gezondheidstechnologie om het 

toepassingsgebied van de evaluatie en de 
in te dienen beschikbare en actuele 

documentatie vast te stellen, die de 

informatie, de gegevens en de studies 

omvat, ongeacht of de resultaten positief 

of negatief zijn, die nodig zijn voor de 

gezamenlijke klinische evaluatie. In deze 

documentatie worden de beschikbare 

gegevens opgenomen van alle relevante 

uitgevoerde proeven en van alle studies 

waarin de technologie is gebruikt, 

aangezien beide van groot belang zijn om 

te garanderen dat de evaluaties van hoge 

kwaliteit zijn. 

 Voor de geneesmiddelen als bedoeld in 

artikel 5, lid 1, onder a), omvat de 

documentatie ten minste: 

 a) het indieningsdossier; 

 b) een indicatie van de status van de 

procedure voor het verlenen van 

vergunningen voor het in de handel 

brengen; 

 c) indien beschikbaar, het Europees 

openbaar beoordelingsrapport (EPAR), 

met inbegrip van de samenvatting van de 
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productkenmerken; het Europees 

Geneesmiddelenbureau verstrekt de 

relevante vastgestelde wetenschappelijke 

beoordelingsrapporten aan de 

coördinatiegroep; 

 d) in voorkomend geval, de door de 

coördinatiegroep aangevraagde resultaten 

van aanvullende studies waarover de 

ontwikkelaar van gezondheidstechnologie 

beschikt; 

 e) in voorkomend geval en indien de 

ontwikkelaar van gezondheidstechnologie 

hierover beschikt, de reeds beschikbare 

EGT-verslagen inzake de betreffende 

gezondheidstechnologie; 

 f) informatie over studies en 

studieregisters die de ontwikkelaar van 

gezondheidstechnologie ter beschikking 

staan. 

 De ontwikkelaars van 

gezondheidstechnologie zijn verplicht alle 

verzochte gegevens te verstrekken. 

 Beoordelaars kunnen ook openbare 

gegevensbanken en bronnen van 

klinische informatie raadplegen, zoals 

patiëntenregisters, gegevensbanken of 

Europese referentienetwerken, indien dit 

noodzakelijk wordt geacht om de door de 

ontwikkelaars van 

gezondheidstechnologie verstrekte 

informatie aan te vullen en een 

nauwkeurigere klinische evaluatie van de 

gezondheidstechnologie uit te voeren. Met 

het oog op de reproduceerbaarheid van de 

evaluatie moet deze informatie openbaar 

toegankelijk worden gemaakt. 

 De relatie tussen beoordelaars en 

ontwikkelaars van 

gezondheidstechnologie is onafhankelijk 

en onpartijdig. Ontwikkelaars van 

gezondheidstechnologieën mogen worden 

geraadpleegd, maar mogen niet actief 

deelnemen aan het evaluatieproces. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/205 

Amendement  205 

Françoise Grossetête 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Evaluatie van gezondheidstechnologie 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 6 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Indien de beoordelaar bij het 

opstellen van het ontwerpverslag van de 

gezamenlijke klinische evaluatie op enig 

moment van oordeel is dat aanvullend 

bewijs van de zijde van de betrokken 

ontwikkelaar van gezondheidstechnologie 

nodig is om het verslag te voltooien, kan 

zij/hij de aangewezen subgroep verzoeken 

de termijn voor de opstelling van het 

verslag op te schorten en de ontwikkelaar 

van gezondheidstechnologie verzoeken 

aanvullend bewijs in te dienen. Na 

raadpleging van de ontwikkelaar van 

gezondheidstechnologie over de tijd die 

nodig is om het benodigde aanvullende 

bewijs te verzamelen, wordt in het verzoek 

van de beoordelaar vermeld gedurende 

hoeveel werkdagen de opstelling wordt 

opgeschort. 

6. Indien de beoordelaar bij het 

opstellen van het ontwerpverslag van de 

gezamenlijke klinische evaluatie op enig 

moment van oordeel is dat aanvullend 

bewijs van de zijde van de betrokken 

ontwikkelaar van gezondheidstechnologie 

nodig is om het verslag te voltooien, kan 

zij/hij de aangewezen subgroep verzoeken 

de termijn voor de opstelling van het 

verslag op te schorten en de ontwikkelaar 

van gezondheidstechnologie verzoeken 

aanvullend bewijs in te dienen. Na 

raadpleging van de ontwikkelaar van 

gezondheidstechnologie over de tijd die 

nodig is om het benodigde aanvullende 

bewijs te verzamelen, wordt in het verzoek 

van de beoordelaar vermeld gedurende 

hoeveel werkdagen de opstelling wordt 

opgeschort. Wanneer in de tussentijd 

nieuwe klinische gegevens beschikbaar 

komen, verstrekt de betrokken 

ontwikkelaar van gezondheidstechnologie 

deze nieuwe informatie ook proactief aan 

de beoordelaar. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/206 

Amendement  206 

Françoise Grossetête 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Evaluatie van gezondheidstechnologie 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 12 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

12. De coördinatiegroep keurt het 

definitieve verslag van de gezamenlijke 

klinische evaluatie en het samenvattende 

verslag goed, waar mogelijk bij consensus 

of, indien nodig, bij gewone meerderheid 

van de lidstaten. 

12. De coördinatiegroep keurt het 

definitieve verslag van de gezamenlijke 

klinische evaluatie en het samenvattende 

verslag goed, waar mogelijk bij consensus 

of, indien nodig, bij gekwalificeerde 

meerderheid van de lidstaten. 

 Afwijkende standpunten en de motivering 

daarvan worden in het eindverslag 

vermeld. 

 Het definitieve verslag bevat een 

gevoeligheidsanalyse indien sprake is van 

een of meer van de volgende elementen: 

 a) uiteenlopende opvattingen over uit 

te sluiten studies als gevolg van een 

ernstig gebrek aan objectiviteit; 

 b) uiteenlopende opvattingen over uit 

te sluiten studies als gevolg van het feit 

dat de actuele technische ontwikkelingen 

hierin niet worden weerspiegeld; of 

 c) discussies over de vraag welke 

patiënt-gerelateerde eindpunten ter zake 

doende zijn. 

 De keuze van een of meer 

referentiegeneesmiddelen en patiënt-

gerelateerde eindpunten is medisch 

onderbouwd wordt en in het definitieve 

verslag vastgelegd. 
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 Het definitieve verslag bevat tevens de 

resultaten van het overeenkomstig 

artikel 13 uitgevoerde gezamenlijk 

wetenschappelijke overleg. De verslagen 

over het wetenschappelijk overleg worden 

openbaar gemaakt na afronding van de 

gezamenlijke klinische evaluaties. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/207 

Amendement  207 

Françoise Grossetête 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Evaluatie van gezondheidstechnologie 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 12 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

12. De coördinatiegroep keurt het 

definitieve verslag over het gezamenlijke 

wetenschappelijke overleg goed, waar 

mogelijk bij consensus of, indien nodig, bij 

gewone meerderheid van de lidstaten 

uiterlijk honderd dagen na de start van de 

opstelling van het in lid 4 bedoelde verslag. 

12. De coördinatiegroep keurt het 

definitieve verslag over het gezamenlijke 

wetenschappelijke overleg goed, waar 

mogelijk bij consensus of, indien nodig, bij 

gekwalificeerde meerderheid van de 

lidstaten uiterlijk honderd dagen na de start 

van de opstelling van het in lid 4 bedoelde 

verslag. 

Or. en 

 

 


