
 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

1.10.2018 A8-0289/202 

Pozmeňujúci návrh  202 

Françoise Grossetête 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Hodnotenie zdravotníckych technológií 

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

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno g a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ga) „výsledky pre zdravie pacienta“ sú 

údaje, ktoré zachytávajú alebo 

predpovedajú úmrtnosť, chorobnosť, 

kvalitu života v súvislosti so zdravím a 

nežiaduce udalosti; 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/203 

Pozmeňujúci návrh  203 

Françoise Grossetête 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Hodnotenie zdravotníckych technológií 

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

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Koordinačná skupina rozhoduje na 

základe konsenzu, alebo v prípade potreby 

hlasovaním jednoduchou väčšinou. Každý 

členský štát má jeden hlas. 

3. Koordinačná skupina rozhoduje na 

základe konsenzu, alebo v prípade potreby 

hlasovaním kvalifikovanou väčšinou. 

 Postupy vykonávané koordinačnou 

skupinou musia byť transparentné, 

pričom zápisnica zo zasadnutia a 

hlasovanie sa zdokumentujú a sprístupnia 

verejnosti vrátane akýchkoľvek 

rozdielnych názorov. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/204 

Pozmeňujúci návrh  204 

Françoise Grossetête 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Hodnotenie zdravotníckych technológií 

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

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Určená podskupina si od vývojárov 

príslušných zdravotníckych technológií 

vyžiada predloženie dokumentácie 

obsahujúcej informácie, údaje a dôkazy 

potrebné na účely spoločného klinického 

hodnotenia. 

2. Určená podskupina sa stretne s 

príslušnými vývojármi zdravotníckych 

technológií a stanoví rozsah hodnotenia a 

dostupnú aktualizovanú dokumentáciu, 

ktorú treba predložiť a ktorá obsahuje 
informácie, údaje a štúdie, vrátane 

negatívnych i pozitívnych výsledkov, 
potrebné na účely spoločného klinického 

hodnotenia. Takáto dokumentácia 

obsahuje dostupné údaje zo všetkých 

relevantných vykonaných skúšok, ako aj 

zo všetkých štúdií, pri ktorých sa použila 

daná technológia; tieto údaje sú nanajvýš 

dôležité na zabezpečenie vysokej kvality 

hodnotení. 

 V prípade liekov uvedených v článku 5 

ods. 1 písm. a) musí dokumentácia 

obsahovať aspoň: 

 a) spis o podaní žiadosti; 

 b) údaj o stave povolenia na uvedenie 

na trh; 

 c) európsku verejnú hodnotiacu 

správu (EPAR), ak je k dispozícii, vrátane 

súhrnu charakteristických vlastností lieku 

(SPC); Európska agentúra pre lieky 

poskytne koordinačnej skupine príslušné 

prijaté vedecké hodnotiace správy; 
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 d) ak je to vhodné, výsledky ďalších 

štúdií, ktoré požaduje koordinačná 

skupina a ktoré sú dostupné pre vývojárov 

zdravotníckych technológií; 

 e) dostupné správy HTA o 

dotknutých zdravotníckych technológiách, 

ak je to vhodné a ak sú dostupné 

vývojárovi zdravotníckych technológií; 

 f) informácie o štúdiách a registroch 

štúdií dostupné vývojárom zdravotníckych 

technológií. 

 Vývojári zdravotníckych technológií sú 

povinní predložiť všetky požadované 

údaje. 

 Hodnotitelia môžu mať tiež prístup k 

verejným databázam a zdrojom klinických 

informácií, ako sú registre pacientov, 

databázy alebo európske referenčné siete, 

ak sa takýto prístup považuje za potrebný 

na doplnenie informácií, ktoré poskytol 

vývojár, a na vypracovanie presnejšieho 

klinického hodnotenia zdravotníckych 

technológií. Reprodukovateľnosť 

hodnotenia si vyžaduje, aby tieto 

informácie boli verejne dostupné. 

 Vzťah medzi hodnotiacimi subjektmi a 

vývojármi zdravotníckej technológie musí 

byť nezávislý a nestranný. S vývojármi 

zdravotníckych technológií je možné 

konzultovať, ale nikdy sa aktívne 

nezúčastňujú na procese hodnotenia. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/205 

Pozmeňujúci návrh  205 

Françoise Grossetête 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Hodnotenie zdravotníckych technológií 

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

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 6 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Ak sa hodnotiteľ v akejkoľvek fáze 

vypracúvania návrhu správy o spoločnom 

klinickom hodnotení domnieva, že sú 

potrebné ďalšie dôkazy od predkladajúceho 

vývojára zdravotníckej technológie, aby 

bolo možné správu dokončiť, môže určenú 

podskupinu požiadať o pozastavenie 

plynutia lehoty stanovenej na vypracovanie 

správy a požiadať vývojára zdravotníckej 

technológie o ďalšie dôkazy. Po 

konzultácii s vývojárom zdravotníckej 

technológie o čase potrebnom na 

poskytnutie potrebných dodatočných 

dôkazov hodnotiteľ v žiadosti uvedie, na 

koľko pracovných dní sa vypracúvanie 

správy pozastaví. 

6. Ak sa hodnotiteľ v akejkoľvek fáze 

vypracúvania návrhu správy o spoločnom 

klinickom hodnotení domnieva, že sú 

potrebné ďalšie dôkazy od predkladajúceho 

vývojára zdravotníckej technológie, aby 

bolo možné správu dokončiť, môže určenú 

podskupinu požiadať o pozastavenie 

plynutia lehoty stanovenej na vypracovanie 

správy a požiadať vývojára zdravotníckej 

technológie o ďalšie dôkazy. Po 

konzultácii s vývojárom zdravotníckej 

technológie o čase potrebnom na 

poskytnutie potrebných dodatočných 

dôkazov hodnotiteľ v žiadosti uvedie, na 

koľko pracovných dní sa vypracúvanie 

správy pozastaví. Ak v priebehu procesu 

budú k dispozícii nové klinické údaje, 

príslušný vývojár zdravotníckej 

technológie takisto proaktívne poskytne 

hodnotiteľovi tieto nové informácie. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/206 

Pozmeňujúci návrh  206 

Françoise Grossetête 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Hodnotenie zdravotníckych technológií 

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

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 12 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

12. Koordinačná skupina schváli 

konečnú správu o spoločnom klinickom 

hodnotení a súhrnnú správu podľa 

možnosti konsenzom alebo v prípade 

potreby jednoduchou väčšinou hlasov 

členských štátov. 

12. Koordinačná skupina schváli 

konečnú správu o spoločnom klinickom 

hodnotení a súhrnnú správu podľa 

možnosti konsenzom alebo v prípade 

potreby kvalifikovanou väčšinou hlasov 

členských štátov. 

 Rozdielne stanoviská a dôvody, z ktorých 

vychádzajú, sa zaznamenajú v záverečnej 

správe. 

 Záverečná správa obsahuje analýzu 

citlivosti, ak existuje jeden alebo viacero z 

týchto prvkov: 

 a) rozdielne stanoviská k štúdiám, 

ktoré sa majú vylúčiť z dôvodu silnej 

zaujatosti; 

 b) rozdielne stanoviská, ak sa majú 

štúdie vylúčiť, pretože neodrážajú 

aktuálny technologický vývoj alebo 

 c) kontroverzné vymedzenie hodnôt 

irelevantnosti súvisiacich s parametrami 

týkajúcimi sa pacientov. 

 Výber jedného alebo viacerých 

komparátorov a parametrov týkajúcich sa 

v záverečnej správe lekársky odôvodní a 

zdokumentuje. 

 Záverečná správa musí zahŕňať aj 

výsledky spoločnej vedeckej konzultácie 
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vykonané v súlade s článkom 13. Správy o 

vedeckých konzultáciách sa zverejnia po 

ukončení spoločných klinických 

hodnotení. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/207 

Pozmeňujúci návrh  207 

Françoise Grossetête 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Hodnotenie zdravotníckych technológií 

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

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 12 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

12. Koordinačná skupina schváli 

konečnú správu o spoločnej vedeckej 

konzultácii, podľa možnosti konsenzom 

alebo v prípade potreby jednoduchou 

väčšinou hlasov všetkých členských štátov, 

a to najneskôr do 100 dní od začiatku 

vypracúvania správy uvedenej v odseku 4. 

12. Koordinačná skupina schváli 

konečnú správu o spoločnej vedeckej 

konzultácii, podľa možnosti konsenzom 

alebo v prípade potreby kvalifikovanou 

väčšinou hlasov všetkých členských štátov, 

a to najneskôr do 100 dní od začiatku 

vypracúvania správy uvedenej v odseku 4. 

Or. en 

 

 


