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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. [6 kuu] jooksul alates käesoleva 

määruse jõustumise kuupäevast töötab 

koordineerimisrühm välja kliinilistes 

ühishindamistes ja teaduslikel 

ühiskonsultatsioonidel läbivalt 

kasutatavat metoodikat käsitleva 

rakendusmääruse eelnõu ning määrab 

kindlaks hindamiste ja konsultatsioonide 

sisu. Metoodikad töötatakse välja 

EUnetHTA olemasolevate metoodiliste 

suuniste ja tõendite esitamise vormide 

alusel. Igal juhul peavad metoodikad 

vastama järgmistele kriteeriumidele: 

 a) metoodikad rajanevad rangetel 

kvaliteedinormidel, parimatel 

olemasolevatel teaduslikel tõenditel, mis 

on eelkõige saadud juhuslikustatud 

topeltpimedatest võrdlevatest kliinilistest 

uuringutest, kui see on praktiliselt 

teostatav ja eetiliselt põhjendatav, 

metaanalüüsidel ja süstemaatilisel 

läbivaatamisel; 

 b) hinnatakse suhtelist tõhusust 

patsiendiga seotud lõpp-punktide alusel, 

kasulike, asjakohaste, selgete, 

konkreetsete ning vastava kliinilise 

olukorraga kohandatud kriteeriumidega; 

 c) metoodikates võetakse arvesse uute 

menetluste ja teatavat liiki ravimite 

eripära, mille puhul on müügiloa andmise 
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ajal kätte saada vähem kliinilisi tõendeid 

(näiteks harva kasutatavad ravimid või 

tingimuslikud müügiload). Tõendite 

puudumine ei takista siiski lisatõendite 

saamist, mida tuleb pärast hindamist 

jälgida ja mis võivad nõuda 

järelhindamist, ja see ei tohi mõjutada 

patsientide turvalisust ega 

teaduskvaliteeti; 

 d) võrdlusravimid peavad asjaomase 

kliinilise asutuse puhul olema 

võrdlusaluseks olevad ravimid ning 

parimad ja/või kõige sagedamini 

kasutatavad tehnoloogilised või 

protsessipõhised võrdlusravimid; 

 e) ravimite puhul peavad tehnoloogia 

arendajad esitama 

koordineerimisrühmale kliiniliseks 

hindamiseks Euroopa Ravimiametile 

tsentraalse müügiloa andmiseks esitatud 

eCTD formaadis dokumentatsiooni. See 

dokumentatsioon peab sisaldama kliinilise 

hindamise aruannet; 

 f) tervisetehnoloogia arendaja 

esitatav teave peab vastama kõige 

ajakohasematele ja avalikele andmetele. 

Selle nõude mittetäitmise korral võidakse 

rakendada karistusmehhanismi; 

 g) kliinilised uuringud on 

biomeditsiini valdkonnas tipptaseme 

uuringud ning seetõttu võib muud liiki 

uuringuid, näiteks epidemioloogilisi 

uuringuid kasutada erakorraliselt ja neid 

tuleb täielikult põhjendada; 

 h) ühistes meetodites ning 

andmenõuetes ja tulemustele suunatud 

meetmetes võetakse arvesse 

meditsiiniseadmete ja in vitro diagnostika 

meditsiiniseadmete eripära; 

 i) vaktsiinide puhul võetakse 

metoodikas arvesse vaktsiini eluaegset 

mõju analüüside asjakohase ajavahemiku 

abil; kaudset mõju, nagu karja 

immuunsust; ja vaktsiinist kui sellisest 

sõltumatuid elemente, näiteks 
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programmidega seotud hõlmatuse määra; 

 j) kui see on praktiliselt teostatav ja 

eetiliselt põhjendatav, viib 

tervisetehnoloogia arendaja läbi vähemalt 

ühe juhuslikustatud kontrollitud kliinilise 

uuringu, kus võrreldakse tema 

tervisetehnoloogiat kliiniliselt oluliste 

tulemuste osas aktiivse võrdlusravimiga, 

mida peetakse uuringu kavandamise ajal 

üheks parimaks praegu tõestatud 

sekkumiseks (standardravi) või kõige 

sagedasemaks sekkumiseks, kui 

standardravi pole. Tehnoloogia arendaja 

esitab läbiviidud võrdlusuuringute 

andmed ja tulemused kliiniliseks 

ühishindamiseks esitatud 

dokumentatsioonis. 

 Meditsiiniseadmete puhul kohandatakse 

metoodikat vastavalt selle omadustele ja 

eripärale, võttes aluseks EUnetHTA poolt 

juba välja töötatud metoodika. 

 Koordineerimisrühm esitab 

rakendusmääruse eelnõu komisjonile 

kinnitamiseks. 

 Komisjon teeb [3 kuu] jooksul alates 

meetme eelnõu saamisest otsuse selle 

kohta, kas kinnitada see artikli 30 lõikes 2 

osutatud kontrollimenetluse kohaselt 

rakendusaktiga. 

 Kui komisjon kavatseb meetme eelnõu 

mitte heaks kiita või selle osaliselt heaks 

kiita või kui ta teeb 

muudatusettepanekuid, saadab ta eelnõu 

koordineerimisrühmale tagasi, esitades 

põhjendused. Koordineerimisrühm võib 

[kuue nädala] jooksul meetme eelnõu 

komisjoni soovituste ja esildatud 

muudatuste alusel muuta ning esitada 

selle uuesti komisjonile. 

 Kui koordineerimisrühm ei esita 

[kuuenädalase tähtaja] lõpuks muudetud 

meetme eelnõu või on esitanud meetme 

eelnõu, mida ei ole muudetud vastavalt 

komisjoni muudatusettepanekutele, võib 

komisjon võtta vastu rakendusmääruse 
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nende muudatustega, mida ta peab 

asjakohasteks, või selle tagasi lükata. 

 Juhul kui koordineerimisrühm ei esita 

meetme eelnõu komisjonile [lõikes 1] 

sätestatud tähtaja jooksul, võib komisjon 

võtta vastu rakendusmääruse ilma 

koordineerimisrühma esitatud eelnõuta. 

Or. en 

 

 


