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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. W terminie [6 miesięcy] od daty 

wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia grupa koordynacyjna 

opracowuje projekt rozporządzenia 

wykonawczego dotyczącego metod 

konsekwentnie wykorzystywanych do 

przeprowadzania wspólnych ocen i 

konsultacji klinicznych, a także określenie 

zakresu tych ocen i konsultacji. Metody 

opracowuje się w oparciu o istniejące 

wytyczne metodyczne i szablony 

przeznaczone do przesyłania dowodów 

EUnetHTA. Metody spełniają w każdym 

przypadku następujące kryteria: 

 a) metody opierają się na wysokich 

standardach jakościowych, najlepszych 

dostępnych dowodach naukowych 

uzyskanych, jeżeli to praktycznie 

wykonalne i etycznie uzasadnione, w 

drodze randomizowanych badań 

klinicznych z podwójnie ślepą próbą, 

metaanalizy i systematycznych kontroli; 

 b) oceny względnej efektywności 

opierają się na punktach końcowych 

właściwych dla pacjenta, z zastosowaniem 

kryteriów przydatnych, właściwych, 

widocznych, konkretnych i dostosowanych 

do danej sytuacji klinicznej; 

 c) metody te uwzględniają specyfikę 

nowych procedur i określonych rodzajów 
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produktów leczniczych, w przypadku 

których w czasie wydawania pozwolenia 

na dopuszczenie do obrotu było mniej 

dostępnych dowodów klinicznych (takich 

jak sieroce produkty lecznicze lub 

warunkowe pozwolenia na dopuszczenie 

do obrotu); taki brak dowodów nie 

uniemożliwia jednak generowania 

dodatkowych dowodów, które wymagają 

kontroli ex post i które mogą wymagać 

oceny ex post, i nie ma wpływu na 

bezpieczeństwo pacjentów′ lub jakość 

naukową; 

 d) komparatory są komparatorami 

będącymi punktem odniesienia dla danej 

jednostki klinicznej i stanowią najlepszy 

lub najpowszechniejszy komparator 

wykorzystywany do oceny technologii lub 

procesu; 

 e) podmioty opracowujące 

technologie medyczne z myślą o 

produktach leczniczych zapewniają grupie 

koordynacyjnej do celów oceny klinicznej 

dokumentację w formacie eCTD 

przedłożoną Europejskiej Agencji Leków 

w celu przeprowadzenia scentralizowanej 

procedury wydania pozwolenia; 

przedmiotowa dokumentacja obejmuje 

sprawozdanie z badania klinicznego; 

 f) informacje przedstawione przez 

podmiot opracowujący technologię 

medyczną odpowiadają najnowszym i 

upublicznionym danym; niespełnienie 

tego wymogu może prowadzić do 

uruchomienia mechanizmu kary; 

 g) badania kliniczne są badaniami 

par excellence w dziedzinie biomedycznej, 

w związku z czym inne rodzaje badań, na 

przykład badania epidemiologiczne, mogą 

być przeprowadzane w wyjątkowych 

sytuacjach i wymagają pełnego 

uzasadnienia; 

 h) wspólne metody oraz wymogi 

dotyczące danych i wskaźniki wyników 

powinny uwzględniać specyfikę wyrobów 

medycznych i urządzeń do diagnostyki in 
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vitro; 

 i) w odniesieniu do szczepionek 

metoda uwzględnia długotrwałe działanie 

szczepionki w odpowiednim horyzoncie 

czasowym analiz, skutki pośrednie, takie 

jak odporność populacyjna, oraz elementy 

niezależne od samej szczepionki, np. 

wskaźniki objęcia związane z 

programami; 

 j) jeżeli to praktycznie wykonalne i 

etycznie uzasadnione, podmiot 

opracowujący technologię medyczną 

przeprowadza co najmniej jedno 

randomizowane kontrolowane badanie 

kliniczne porównujące technologię 

medyczną pod względem istotnych 

klinicznie wyników z aktywnym 

komparatorem uważanym za jedną z 

najlepszych form interwencji o 

udowodnionej skuteczności na etapie 

opracowania badania (leczenie 

standardowe) lub będącym najczęściej 

stosowaną formą interwencji w przypadku 

braku standardowego leczenia. Podmiot 

opracowujący technologię medyczną 

przekazuje dane i wyniki 

przeprowadzonych badań porównawczych 

w dokumentacji przedkładanej do 

wspólnej oceny klinicznej. 

 W przypadku wyrobu medycznego metoda 

jest dostosowana do jego charakterystyki i 

specyfiki, przyjmując jako podstawę 

metody już opracowane w ramach 

EUnetHTA. 

 Grupa koordynacyjna przedstawia 

Komisji projekt rozporządzenia 

wykonawczego do zatwierdzenia. 

 W terminie [3 miesięcy] od otrzymania 

projektu środka Komisja podejmuje 

decyzję w sprawie jego zatwierdzenia w 

drodze aktu wykonawczego przyjętego 

zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 

której mowa w art. 30 ust. 2. 

 W przypadku gdy Komisja nie zamierza 

zatwierdzić projektu środka lub go 
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zatwierdzić w części lub w przypadku gdy 

proponuje zmiany, przesyła projekt z 

powrotem grupie koordynacyjnej wraz z 

uzasadnieniem. W terminie [sześciu 

tygodni] grupa koordynacyjna może 

zmienić projekt środka na podstawie 

wskazań Komisji i proponowanych zmian 

oraz ponownie przedłożyć go Komisji. 

 Jeżeli po upływie [sześciu tygodni] grupa 

koordynacyjna nie przedłożyła 

zmienionego projektu środka lub 

przedłożyła projekt środka, który nie 

został zmieniony w sposób zgodny ze 

zmianami proponowanymi przez Komisję, 

Komisja może przyjąć rozporządzenie 

wykonawcze wraz z poprawkami, które 

uznaje za istotne, lub odrzucić go. 

 W przypadku gdy grupa koordynacyjna 

nie przedłoży Komisji projektu środka w 

terminie określonym w [ust. 1], Komisja 

może przyjąć rozporządzenie wykonawcze 

bez projektu grupy koordynacyjnej. 

Or. en 

 

 


