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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Per [šešis mėnesius] nuo šio 

reglamento įsigaliojimo dienos 

Koordinavimo grupė parengia 

įgyvendinimo reglamento projektą dėl 

metodikos, naudojamos atliekant bendrus 

vertinimus ir konsultacijas, ir nustato šių 

vertinimų ir konsultacijų turinį. Metodika 

rengiama remiantis dabartinėmis 

EUnetHTA metodinėmis gairėmis ir 

įrodymų pateikimo šablonais. Bet kuriuo 

atveju metodika atitinka šiuos kriterijus: 

 a) metodika yra pagrįsta aukštais 

kokybės standartais ir geriausiais esamais 

moksliniais įrodymais, gautais, jei tai 

praktiškai įmanoma ir etiškai pagrįsta, 

pirmiausia atliekant randomizuotus, 

dvigubai aklus klinikinius tyrimus, 

metaanalizę ir sistemines peržiūras; 

 b) santykinio veiksmingumo 

vertinimai pagrįsti remiantis pacientui 

aktualiomis vertinamosiomis baigtimis, 

gautomis remiantis naudingais, 

aktualiais, apčiuopiamais, konkrečiais ir 

prie nagrinėjamos klinikinės situacijos 

pritaikytais kriterijais; 

 c) metodikose atsižvelgiama į naujų 

procedūrų ir tam tikrų vaistų, kurių 

rinkodaros leidimo suteikimo metu turima 

mažiau klinikinių įrodymų (pvz., retųjų 

vaistų arba sąlyginių rinkodaros leidimų) 
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rūšių ypatumus. Vis dėlto toks įrodymų 

trūkumas netrukdo rinkti papildomų 

įrodymų, kurie turėtų būti stebimi ir dėl 

kurių gali reikėti atlikti papildomą 

vertinimą, jis taip pat neturi poveikio 

pacientų saugumui ar mokslinei kokybei; 

 d) komparatoriai yra nagrinėjamos 

klinikinės įstaigos naudojami 

komparatoriai ir geriausi ir (arba) įprasti 

tokios technologijos ar proceso rūšies 

komparatoriai; 

 e) vaistų atveju technologijų kūrėjai 

Koordinavimo grupei atliekamo klinikinio 

vertinimo tikslais pateikia dokumentų 

rinkinį eCTD formatu, pristatydami jį 

Europos vaistų agentūrai, kad būtų 

centralizuotai suteiktas leidimas. Į tą 

dokumentų rinkinį įtraukiama klinikinio 

tyrimo ataskaita; 

 f) informacija, kurią turi pateikti 

sveikatos technologijų kūrėjas, 

grindžiama aktualiausiais ir viešais 

duomenimis. Jei nesilaikoma šio 

reikalavimo, gali būti taikomas sankcijų 

mechanizmas; 

 g) klinikiniai bandymai yra 

pavyzdiniai tyrimai biomedicinos srityje, 

taigi kitos rūšies tyrimas, pavyzdžiui, 

epidemiologinis tyrimas, gali būti 

atliekamas išimtiniais atvejais ir turi būti 

visiškai pagrįstas; 

 h) nustatant bendrus metodus ir 

duomenų reikalavimus bei rezultato 

kriterijus, atsižvelgiama į medicinos 

priemonių ir in vitro diagnostikos 

medicinos priemonių ypatumus; 

 i) kai tai susiję su vakcinomis, pagal 

metodiką atsižvelgiama į vakcinos poveikį 

visą gyvenimą, nustatomą atliekant 

atitinkamo laikotarpio analizę, 

netiesioginį poveikį, pvz., kolektyvinį 

imunitetą, taip pat nuo vakcinos 

nepriklausančius aspektus, pvz., su 

programomis susijusius aprėpties 

rodiklius; 
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 j) jei tai praktiškai įmanoma ir 

etiškai pagrįsta, sveikatos technologijos 

kūrėjas atlieka bent vieną atsitiktinių 

imčių kontrolinį klinikinį tyrimą, kuriuo 

klinikiniu požiūriu svarbūs jo sveikatos 

technologijos rezultatai būtų palyginti su 

aktyviu komparatoriumi, kuris atliekant 

tyrimą laikomas viena iš geriausių 

intervencijų (standartinis gydymas), arba 

dažniausia intervencija, kai nėra jokio 

standartinio gydymo. Atliktų lyginamųjų 

tyrimų duomenis ir rezultatus 

technologijos kūrėjas įtraukia į bendram 

klinikiniam tyrimui pateikiamą 

dokumentų rinkinį. 

 Medicinos prietaiso atveju metodika 

pritaikoma prie jo ypatybių ir išskirtinių 

savybių, kaip pagrindą imant EUnetHTA 

jau sukurtą metodiką. 

 Įgyvendinimo reglamento projektą 

Koordinavimo grupė teikia tvirtinti 

Komisijai. 

 Per [tris mėnesius] nuo priemonių 

projekto gavimo dienos Komisija 

nusprendžia, ar jas patvirtinti priimant 

įgyvendinimo aktą pagal 30 straipsnio 2 

dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą. 

 Jei Komisija ketina netvirtinti priemonių 

projekto arba jį patvirtinti iš dalies arba 

kai pateikia pakeitimų, ji grąžina projektą 

Koordinavimo grupei ir nurodo tokio 

grąžinimo priežastis. Per [šešių savaičių] 

laikotarpį Koordinavimo grupė iš dalies 

pakeičia priemonių projektą remdamasi 

Komisijos nurodymais ir siūlomais 

pakeitimais ir jį iš naujo pateikia 

Komisijai. 

 Jeigu pasibaigus [šešių savaičių] 

laikotarpiui Koordinavimo grupė 

nepateikė iš dalies pakeisto priemonių 

projekto arba pateikė priemonės projektą, 

tačiau jo nepakeitė atsižvelgdama į 

Komisijos pasiūlytus pakeitimus, Komisija 

gali priimti įgyvendinimo reglamentą su 

pakeitimais, kuriuos ji laiko būtinais, arba 
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atmesti projektą. 

 Jeigu Koordinavimo grupė nepateikia 

Komisijai priemonių projekto per [1 

dalyje] nustatytą terminą, Komisija gali 

priimti įgyvendinimo reglamentą 

nelaukdama Koordinavimo grupės 

pateikto projekto. 

Or. en 

 

 


