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Terveysteknologian arviointi 

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

Ehdotus asetukseksi 

22 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Koordinointiryhmä laatii [kuuden 

kuukauden] kuluessa tämän asetuksen 

voimaantulosta ehdotuksen 

täytäntöönpanoasetukseksi menetelmistä, 

joita on käytettävä johdonmukaisesti 

yhteisiä kliinisiä arviointeja ja kuulemisia 

toteutettaessa, ja määrittää kyseisten 

arviointien ja kuulemisten sisällön. 

Menetelmät kehitetään EUnetHTA:n 

nykyisten menetelmäohjeiden ja näytön 

esittämismallien perusteella. Menetelmien 

on joka tapauksessa täytettävä seuraavat 

kriteerit: 

 a) menetelmien on perustuttava 

korkeisiin laatuvaatimuksiin ja 

parhaaseen saatavilla olevaan 

tieteelliseen näyttöön, joka on saatu 

etupäässä kaksoissokkokokeina tehdyissä 

satunnaistetuissa kliinisissä 

tutkimuksissa, meta-analyyseissa ja 

järjestelmällisissä katsauksissa, kun se on 

käytännössä mahdollista ja eettisesti 

perusteltua; 

 b) suhteellisen tehon arviointien on 

pohjauduttava potilaan kannalta 

oleellisiin päätetapahtumiin, ja siinä on 

käytettävä kyseiseen kliiniseen 

tilanteeseen soveltuvia hyödyllisiä, 

oleellisia, aineellisia ja erityisiä kriteerejä; 
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 c) menetelmissä on otettava 

huomioon uusien menettelyjen ja 

sellaisten tietyn tyyppisten lääkkeiden 

erityispiirteet, joista on saatavilla 

vähemmän kliinistä näyttöä myyntiluvan 

myöntämisen ajankohtana (kuten 

harvinaislääkkeet tai ehdolliset 

myyntiluvat). Se, että kliinistä näyttöä on 

vähemmän, ei estä tuottamasta 

lisänäyttöä, jota olisi valvottava 

jälkikäteen, joka saattaa edellyttää 

jälkiarviointia ja joka ei saa heikentää 

potilasturvallisuutta tai tieteellistä laatua; 

 d) vertailukohtina on käytettävä 

asianomaisen kliinisen yksikön käyttämiä 

vertailukohtia sekä parhaita ja/tai 

yleisimpiä käytössä olevia teknologisia tai 

prosessipohjaisia vertailukohtia; 

 e) teknologian kehittäjien on 

toimitettava koordinointiryhmälle 

lääkkeen kliinistä arviointia varten eCTD-

muodossa koko se aineisto, joka on 

toimitettu Euroopan lääkevirastolle 

keskitetyn myyntiluvan saamiseksi. 

Aineistoon on sisällyttävä kliininen 

tutkimusraportti; 

 f) terveysteknologian kehittäjän 

toimittamissa asiakirjoissa on viitattava 

mahdollisimman ajantasaisiin ja julkisiin 

tietoihin. Tämän vaatimuksen 

noudattamatta jättäminen voi johtaa 

seuraamusmekanismin käyttöön; 

 g) kliiniset kokeet ovat 

biolääketieteen alalla eniten käytettyjä 

tutkimuksia, joten muun tyyppisiä 

tutkimuksia, kuten epidemiologisia 

tutkimuksia, voidaan tehdä 

poikkeustapauksissa ja niiden on oltava 

hyvin perusteltuja; 

 h) yleisissä menetelmissä, 

tietovaatimuksissa ja tulosten 

mittaamisessa on otettava huomioon 

lääkinnällisten laitteiden ja in vitro -

diagnostiikkaan tarkoitettujen 

lääkinnällisten laitteiden erityispiirteet; 
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 i) rokotteiden tapauksessa 

menetelmissä on otettava huomioon 

rokotteen elinikäinen vaikutus 

määrittämällä analyyseille 

asianmukainen aikajänne, sekä epäsuorat 

vaikutukset, kuten laumaimmuniteetti, ja 

itse rokotteesta riippumattomat tekijät, 

kuten rokotusohjelmien kattavuusasteet; 

 j) kun se on käytännössä mahdollista 

ja eettisesti perusteltua, 

terveysteknologian kehittäjän on 

toteutettava vähintään yksi satunnaistettu 

kontrolloitu kliininen tutkimus, jossa 

terveysteknologian kliinisesti oleellisia 

tuloksia verrataan aktiiviseen 

vertailuvalmisteeseen, joka katsotaan 

yhdeksi todistetusti parhaista käytössä 

olevista hoitomuodoista tutkimuksen 

suunnitteluajankohtana (vakiohoito) tai, 

jos vakiohoitoa ei ole, yleisimpään 

käytössä olevaan hoitomuotoon. 

Terveysteknologian kehittäjän on 

annettava tehtyjen vertailevien 

tutkimusten tiedot ja tulokset yhteistä 

kliinistä arviointia varten toimitetun 

asiakirja-aineiston yhteydessä. 

 Kun on kyse lääkinnällisestä laitteesta, 

menetelmät on mukautettava sen 

ominaisuuksiin ja erityispiirteisiin ottaen 

pohjaksi EUnetHTA:n jo kehittämät 

menetelmät. 

 Koordinointiryhmä antaa ehdotuksen 

täytäntöönpanoasetukseksi komission 

hyväksyttäväksi. 

 Komissio päättää [kolmen kuukauden] 

kuluessa toimenpide-ehdotuksen 

vastaanottamisesta, hyväksyykö se sen 

täytäntöönpanosäädöksellä, joka 

hyväksytään 30 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

 Jos komissio ei aio hyväksyä toimenpide-

ehdotusta tai aikoo hyväksyä sen osittain 

tai muutettuna, se lähettää ehdotuksen 

takaisin koordinointiryhmälle ja esittää 

perustelut. Koordinointiryhmä voi 
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[kuuden viikon] kuluessa muuttaa 

toimenpide-ehdotusta komission ohjeiden 

ja ehdottamien muutosten perusteella ja 

antaa sen uudelleen komissiolle. 

 Jos koordinointiryhmä ei ole tämän 

[kuuden viikon] jakson päättyessä 

antanut muutettua toimenpide-ehdotusta 

tai jos se on antanut toimenpide-

ehdotuksen, jonka muutokset eivät ole 

komission ehdottamien muutosten 

mukaisia, komissio voi hyväksyä 

täytäntöönpanoasetuksen tarpeellisiksi 

katsomine muutoksineen tai hylätä sen. 

 Jos koordinointiryhmä ei anna 

toimenpide-ehdotusta komissiolle 

asetetussa määräajassa [1 kohdan] 

mukaisesti, komissio voi hyväksyä 

täytäntöönpanoasetuksen ilman 

koordinointiryhmän ehdotusta. 

Or. en 

 

 


