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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Fi żmien [sitt xhur] mid-data tad-

dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, il-

Grupp ta' Koordinazzjoni għandu jfassal 

abbozz tar-regolament ta' 

implimentazzjoni li jikkonċerna l-

metodoloġiji li għandhom jintużaw 

b'konsistenza biex jitwettqu l-

valutazzjonijiet u l-konsultazzjonijiet 

kliniċi konġunti, u għandu jistabbilixxi l-

kontenut ta' dawk il-valutazzjonijiet u l-

konsultazzjonijiet. Il-metodoloġiji 

għandhom jiġu żviluppati abbażi tal-

mudelli għas-sottomissjoni tal-evidenza u 

l-linji gwida metodoloġiċi eżistenti tal-

EUnetHTA. Fi kwalunkwe każ, il-

metodoloġiji għandhom jikkonformaw 

mal-kriterji li ġejjin: 

 (a) il-metodoloġiji jkunu bbażati fuq 

standards ta' kwalità għoljin, abbażi tal-

aqwa evidenza xjentifika disponibbli, 

derivata, meta jkun fattibbli mil-lat 

prattiku u ġustifikabbli etikament, 

prinċipalment minn provi kliniċi 

randomizzati u double blind, 

metaanaliżijiet u rieżamijiet sistematiċi; 

 (b) il-valutazzjonijiet tal-effettività 

relattiva tkun ibbażata fuq finalitajiet 

rilevanti għall-pazjenti, bi kriterji utli, 

rilevanti, tanġibbli u speċifiċi adattati 

għas-sitwazzjoni klinika kkonċernata; 
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 (c) il-metodoloġiji jqisu l-

ispeċifiċitajiet tal-proċeduri l-ġodda u 

ċerti tipi ta' prodotti mediċinali b'inqas 

evidenza klinika disponibbli fil-mument 

tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 

(bħal prodotti mediċinali orfni jew 

awtorizzazzjonijiet kondizzjonali għat-

tqegħid fis-suq). Madankollu, kwalunkwe 

nuqqas ta' evidenza bħal dan ma 

jimpedixxix il-ġenerazzjoni ta' evidenza 

addizzjonali li hija meħtieġa li tkun 

immonitorjata suċċessivament u li tista' 

tirrikjedi postvalutazzjoni u m'għandux 

jaffettwa′s-sigurtà tal-pazjenti jew il-

kwalità xjentifika; 

 (d) il-komparaturi jkunu l-

komparaturi ta' referenza għall-entità 

klinika kkonċernata, u jkunu l-aqwa 

komparatur ta' tip teknoloġiku jew 

proċedurali u/jew l-aktar wieħed użat 

komunement; 

 (e) għall-prodotti mediċinali, l-

iżviluppaturi tat-teknoloġija, għall-fini 

tal-valutazzjoni klinika tagħhom, ikunu 

jipprovdu lill-Grupp ta' Koordinazzjoni d-

dossier sħiħ f'format eCTD sottomess lill-

Aġenzija Ewropea għall-Mediċini għal 

awtorizzazzjoni ċentralizzata. Dak id-

dossier għandu jinkludi r-rapport dwar l-

istudju kliniku; 

 (f) l-informazzjoni li għandha tkun 

ipprovduta mill-iżviluppatur tat-

teknoloġiji tas-saħħa tkun tirrigwarda d-

data l-aktar aġġornata u pubblika. In-

nuqqas ta' konformità ma' dak ir-rekwiżit 

jista' jiskatta mekkaniżmu ta' penali; 

 (g) il-provi kliniċi jkunu l-istudji per 

eċċellenza fil-qasam bijomediku, u b'hekk 

l-użu ta' tip ieħor ta' studju, pereżempju, 

studji epidemjoloġiċi, jista' jitwettaq 

f'każijiet eċċezzjonali u għandu jkun 

kompletament ġustifikat; 

 (h) il-metodi komuni, kif ukoll ir-

rekwiżiti tad-data u l-miżuri tal-eżitu 

jkunu jqisu l-ispeċifiċitajiet tal-apparati 

mediċi u l-apparati mediċi dinjajostiċi in 
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vitro; 

 (i) fir-rigward tal-vaċċini, il-

metodoloġija tkun tqis l-effett tul il-ħajja 

ta' vaċċin permezz ta' medda ta' żmien 

xierqa tal-analiżijiet; effetti indiretti 

bħall-immunità kollettiva; u elementi 

indipendenti mill-vaċċin bħal, 

pereżempju, ir-rati ta' kopertura marbuta 

mal-programmi; 

 (j) fejn prattikament fattibbli u 

etikament ġustifikabbli, l-iżviluppatur tat-

teknoloġiji tas-saħħa jwettaq mill-inqas 

prova klinika randomizzata waħda, li 

tikkumpara t-teknoloġija tas-saħħa tiegħu 

f'termini ta' eżiti klinikament rilevanti 

ma' komparatur attiv li jkun meqjus fost l-

aqwa interventi attwali ppruvati fiż-żmien 

meta titfassal il-prova (it-trattament 

standard), jew l-iktar intervent komuni 

meta ma jkun jeżisti l-ebda trattament 

standard. L-iżviluppatur tat-teknoloġija 

għandu jipprovdi d-data u r-riżultati tal-

provi komparattivi mwettqa fid-dossier 

tad-dokumentazzjoni mressaq għall-

valutazzjoni klinika konġunta. 

 Fil-każ ta' apparat mediku, il-

metodoloġija għandha tiġi adattata għall-

karatteristiċi u l-ispeċifiċitajiet tagħha, u 

għandha tieħu bħala bażi l-metodoloġija 

diġà żviluppata mill-EUnetHTA. 

 Il-Grupp ta' Koordinazzjoni għandu 

jippreżenta l-abbozz ta' regolament ta' 

implimentazzjoni lill-Kummissjoni għall-

approvazzjoni. 

 Fi żmien [tliet xhur] minn meta tirċievi l-

abbozz ta' miżura, il-Kummissjoni 

għandha tiddeċiedi jekk tapprovahx 

permezz ta' att ta' implimentazzjoni 

adottat f'konformità mal-proċedura ta' 

eżami msemmija fl-Artikolu 30(2). 

 Meta l-Kummissjoni jkollha l-intenzjoni li 

ma tapprovax abbozz ta' miżura jew li 

tapprovah parzjalment jew meta 

tipproponi emendi, hija għandha tibgħat 

l-abbozz lura lill-Grupp ta' 
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Koordinazzjoni, filwaqt li tispjega r-

raġunijiet. Fi żmien [sitt ġimgħat], il-

Grupp ta' Koordinazzjoni jista' jemenda l-

abbozz tal-miżura fuq il-bażi tal-

indikazzjonijiet u l-emendi proposti tal-

Kummissjoni, u jerġa' jippreżentah lill-

Kummissjoni. 

 Jekk, mal-iskadenza tal-[perjodu ta' 

sitt ġimgħat], il-Grupp ta' Koordinazzjoni 

ma jkunx ippreżenta abbozz ta' miżura 

emendat, jew ikun ippreżenta abbozz ta' 

miżura li ma jkunx emendat b'mod 

konsistenti mal-emendi proposti tal-

Kummissjoni, il-Kummissjoni tista' 

tadotta r-regolament ta' implimentazzjoni 

bl-emendi li hi tikkunsidra li jkunu 

rilevanti, jew tirrifjutah. 

 F'każ li l-Grupp ta' Koordinazzjoni ma 

jippreżentax abbozz ta' miżura lill-

Kummissjoni fil-limitu ta' żmien skont il-

[paragrafu 1], il-Kummissjoni tista' 

tadotta r-regolament ta' implimentazzjoni 

mingħajr ma jkun ġie ppreżentat abbozz 

mill-Grupp ta' Koordinazzjoni. 

Or. en 

 

 


