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1.10.2018 A8-0289/202 

Amendamentul  202 

Françoise Grossetête 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Evaluarea tehnologiilor medicale 

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

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ga (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ga) „rezultatele din domeniul sănătății 

relevante pentru pacienți” înseamnă date 

care reflectă sau estimează mortalitatea, 

morbiditatea, calitatea vieții legată de 

sănătate și evenimentele adverse; 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

 

1.10.2018 A8-0289/203 

Amendamentul  203 

Françoise Grossetête 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Evaluarea tehnologiilor medicale 

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

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Grupul de coordonare hotărăște 

prin consens sau, dacă este necesar, prin 

vot cu majoritate simplă. Fiecare stat 

membru are dreptul la un singur vot. 

3. Grupul de coordonare hotărăște 

prin consens sau, dacă este necesar, prin 

vot cu majoritate calificată. 

 Procedurile derulate de grupul de 

coordonare sunt transparente, iar 

procesele-verbale ale reuniunilor și 

voturile sunt documentate și făcute 

publice, inclusiv orice disensiuni. 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 

1.10.2018 A8-0289/204 

Amendamentul  204 

Françoise Grossetête 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Evaluarea tehnologiilor medicale 

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

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Subgrupul desemnat solicită 

dezvoltatorilor relevanți de tehnologii 

medicale să transmită documentația care 

conține informațiile, datele și dovezile 

necesare pentru evaluarea clinică comună. 

2. Subgrupul desemnat se întâlnește 

cu dezvoltatorii relevanți de tehnologii 

medicale pentru a defini domeniul de 

aplicare al evaluării și documentația 

actualizată disponibilă care trebuie să fie 

furnizată, care să conțină informațiile, 

datele și studiile (atât cele cu rezultate 

pozitive, cât și cele cu rezultate negative), 
necesare pentru evaluarea clinică comună 

care urmează să fie transmisă. 

Documentația respectivă include datele 

disponibile obținute în urma tuturor 

testelor relevante efectuate, precum și a 

tuturor studiilor în cadrul cărora a fost 

folosită tehnologia, toate acestea fiind 

extrem de importante pentru a garanta o 

înaltă calitate a evaluărilor. 

 Pentru medicamentele menționate la 

litera (a) de la articolul 5 alineatul (1), 

documentația include cel puțin: 

 (a) dosarul de candidatură; 

 (b) o indicație a stadiului autorizării 

pentru introducerea pe piață; 

 (c) dacă este disponibil, Raportul 

public european de evaluare (EPAR), 

inclusiv rezumatul caracteristicilor 

produsului (RCP); Agenția Europeană 

pentru Medicamente furnizează grupului 
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de coordonare rapoartele de evaluare 

științifică pertinente adoptate; 

 (d) acolo unde este cazul, rezultatele 

studiilor suplimentare solicitate de grupul 

de coordonare și aflate la dispoziția 

dezvoltatorului de tehnologii medicale; 

 (e) acolo unde este cazul și dacă se 

află la dispoziția dezvoltatorului de 

tehnologii medicale, rapoartele ETM deja 

disponibile privind tehnologia medicală în 

cauză; 

 (f) informații privind studiile și 

registrele studiilor aflate la dispoziția 

dezvoltatorului de tehnologii medicale. 

 Dezvoltatorii de tehnologii medicale au 

obligația de a transmite toate datele 

solicitate. 

 Evaluatorii pot, de asemenea, să acceseze 

baze de date și surse publice de informații 

clinice, cum ar fi registrele referitoare la 

pacienți, bazele de date sau rețelele 

europene de referință, unde se consideră 

că este necesar un asemenea acces pentru 

a completa informațiile furnizate de 

dezvoltatori și cu scopul de a realiza o 

evaluare clinică mai precisă a tehnologiei 

medicale în cauză. Reproductibilitatea 

evaluării implică faptul că aceste 

informații sunt publice. 

 Relația dintre evaluatori și dezvoltatorii de 

tehnologii medicale este independentă și 

imparțială. Dezvoltatorii de tehnologii 

medicale pot fi consultați, dar nu 

participă în mod activ la procesul de 

evaluare. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/205 

Amendamentul  205 

Françoise Grossetête 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Evaluarea tehnologiilor medicale 

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

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 6 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. În cazul în care, în orice etapă a 

elaborării proiectului de raport privind 

evaluare clinică comună, evaluatorul 

consideră că sunt necesare dovezi 

suplimentare din partea dezvoltatorului 

tehnologiei medicale solicitant pentru a 

finaliza raportul, el poate să solicite 

subgrupului desemnat să suspende 

perioada stabilită pentru elaborarea 

raportului și să solicite dovezi suplimentare 

de la dezvoltatorul tehnologiei medicale. 

După consultarea dezvoltatorului 

tehnologiei medicale cu privire la timpul 

necesar pentru a pregăti dovezile 

suplimentare necesare, cererea formulată 

de evaluator stabilește numărul de zile 

lucrătoare pentru care elaborarea se 

suspendă. 

6. În cazul în care, în orice etapă a 

elaborării proiectului de raport privind 

evaluare clinică comună, evaluatorul 

consideră că sunt necesare dovezi 

suplimentare din partea dezvoltatorului 

tehnologiei medicale solicitant pentru a 

finaliza raportul, el poate să solicite 

subgrupului desemnat să suspende 

perioada stabilită pentru elaborarea 

raportului și să solicite dovezi suplimentare 

de la dezvoltatorul tehnologiei medicale. 

După consultarea dezvoltatorului 

tehnologiei medicale cu privire la timpul 

necesar pentru a pregăti dovezile 

suplimentare necesare, cererea formulată 

de evaluator stabilește numărul de zile 

lucrătoare pentru care elaborarea se 

suspendă. Atunci când devin disponibile 

noi dovezi clinice în cursul procesului, 

dezvoltatorul tehnologiei medicale în 

cauză comunică, de asemenea, 

evaluatorului aceste informații noi, în 

mod proactiv. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/206 

Amendamentul  206 

Françoise Grossetête 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Evaluarea tehnologiilor medicale 

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

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 12 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

12. Grupul de coordonare aprobă 

raportul final privind evaluarea clinică 

comună și raportul de sinteză, ori de câte 

ori este posibil prin consens sau, dacă este 

necesar, printr-o majoritate simplă a 

statelor membre. 

12. Grupul de coordonare aprobă 

raportul final privind evaluarea clinică 

comună și raportul de sinteză, ori de câte 

ori este posibil prin consens sau, dacă este 

necesar, printr-o majoritate calificată a 

statelor membre. 

 Pozițiile divergente și motivele care stau 

la baza acestora sunt consemnate în 

raportul final. 

 Raportul final include o analiză a 

sensibilității în cazul în care există unul 

sau mai multe dintre următoarele 

elemente: 

 (a) opinii diferite cu privire la studiile 

care trebuie excluse din cauza 

subiectivității excesive; 

 (b) poziții divergente, dacă se exclud 

studiile, întrucât acestea nu reflectă 

evoluțiile tehnologice la zi; sau 

 (c) controverse referitoare la definirea 

pragurilor de irelevanță privind 

parametrii clinici relevanți pentru 

pacienți. 

 Alegerea unuia sau a mai multor 

elemente de comparație și a unor 

parametri clinici relevanți pentru pacienți 

este justificată și documentată din punct 
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de vedere medical în raportul final. 

 Raportul final include și rezultatele 

consultării științifice comune efectuate în 

conformitate cu articolul 13. Rapoartele 

aferente consultării științifice sunt făcute 

publice după încheierea evaluărilor 

clinice comune. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/207 

Amendamentul  207 

Françoise Grossetête 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Evaluarea tehnologiilor medicale 

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

Propunere de regulament 

Articolul 13 – alineatul 12 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

12. Grupul de coordonare aprobă 

raportul final privind consultarea științifică 

comună, ori de câte ori este posibil prin 

consens sau, dacă este necesar, printr-o 

majoritate simplă a statelor membre, cel 

târziu în termen de 100 de zile de la 

începerea elaborării raportului menționat la 

alineatul (4). 

12. Grupul de coordonare aprobă 

raportul final privind consultarea științifică 

comună, ori de câte ori este posibil prin 

consens sau, dacă este necesar, printr-o 

majoritate calificată a statelor membre, cel 

târziu în termen de 100 de zile de la 

începerea elaborării raportului menționat la 

alineatul (4). 

Or. en 

 

 


