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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. În termen de [șase luni] de la data 

intrării în vigoare a prezentului 

regulament, grupul de coordonare 

elaborează un proiect de regulament de 

punere în aplicare privind metodologiile 

care urmează să fie folosite în mod 

consecvent pentru efectuarea evaluărilor 

și consultărilor clinice comune și 

stabilește conținutul acestor evaluări și 

consultări. Metodologiile sunt elaborate 

pe baza orientărilor metodologice și a 

formularelor de transmitere a dovezilor 

existente în cadrul EUnetHTA. În orice 

caz, metodologiile respectă următoarele 

criterii: 

 (a) metodologiile se întemeiază pe 

standarde ridicate de calitate, pe cele mai 

bune dovezi științifice disponibile, care 

provin, atunci când este fezabil și 

justificabil din punct de vedere etic, în 

principal, din trialuri clinice randomizate 

dublu-orb, metaanalize și evaluări 

sistematice; 

 (b) evaluările eficacității relative se 

bazează pe criterii finale de evaluare, 

relevante pentru pacient, cu criterii utile, 

pertinente, concrete și specifice, adaptate 

la starea clinică în cauză; 

 (c) metodologiile țin seama de 

particularitățile noilor proceduri și ale 
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anumitor tipuri de medicamente pentru 

care existau mai puține dovezi clinice 

disponibile în momentul emiterii 

autorizației de introducere pe piață (cum 

ar fi medicamentele orfane sau 

autorizațiile de introducere pe piață 

condiționate); cu toate acestea, orice 

astfel de lipsă de dovezi nu împiedică 

producerea de dovezi suplimentare care ar 

trebui să fie monitorizate ulterior și care 

ar putea necesita o evaluare ex-post și nu 

afectează securitatea pacienților′ sau 

calitatea științifică; 

 (d) elementele de comparație sunt cele 

utilizate ca referință pentru entitatea 

clinică în cauză și sunt cel mai bun și/sau 

cel mai folosit element de comparație 

tehnologic sau bazat pe procese; 

 (e) în cazul medicamentelor, 

dezvoltatorii de tehnologie prezintă 

grupului de coordonare, pentru evaluarea 

sa clinică, dosarul în format eDTC 

transmis Agenției Europene pentru 

Medicamente în vederea autorizării 

centralizate; acest dosar include raportul 

privind studiul clinic; 

 (f) informațiile care trebuie furnizate 

de dezvoltatorul tehnologiei medicale 

corespund celor mai recente date publice; 

nerespectarea acestei cerințe poate 

conduce la declanșarea unui mecanism de 

sancțiuni; 

 (g) trialurile clinice sunt studiile prin 

excelență în domeniul biomedical și, prin 

urmare, utilizarea altui tip de studiu, de 

exemplu, a studiilor epidemiologice, poate 

avea loc în cazuri excepționale și este pe 

deplin justificată; 

 (h) metodele comune, precum și 

cerințele privind datele și măsurile 

orientate spre rezultate țin seama de 

particularitățile dispozitivelor medicale și 

ale dispozitivelor medicale pentru 

diagnostic in vitro; 

 (i) în ceea ce privește vaccinurile, 
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metodologia ține seama de efectul unui 

vaccin pe tot parcursul vieții, prin 

prevederea unui orizont de timp 

corespunzător al analizelor, de efectele 

indirecte, cum ar fi imunitatea de grup și 

de elementele care nu depind de vaccin ca 

atare, de exemplu, ratele de acoperire 

legate de programe; 

 (j) atunci când este fezabil și 

justificabil din punct de vedere etic, 

dezvoltatorul de tehnologii medicale 

efectuează cel puțin un trial clinic 

randomizat controlat prin care își 

compară tehnologia medicală în ceea ce 

privește rezultatele relevante din punct de 

vedere clinic cu un element de comparație 

activ selectat dintre cele mai bune 

intervenții existente dovedite la momentul 

în care a fost conceput trialul 

(tratamentul standard) sau cu cea mai 

comună intervenție atunci când nu există 

niciun tratament standard. Dezvoltatorul 

tehnologiei furnizează datele și rezultatele 

trialurilor comparative efectuate în 

dosarul de documentație transmis pentru 

evaluarea clinică comună. 

 În cazul unui dispozitiv medical, 

metodologia este adaptată la 

caracteristicile și particularitățile sale, 

pornindu-se de la metodologia deja 

dezvoltată de EUnetHTA. 

 Grupul de coordonare înaintează 

Comisiei spre aprobare proiectul de 

regulament de punere în aplicare. 

 În termen de [trei luni] de la primirea 

proiectului de măsură, Comisia decide 

dacă îl aprobă prin intermediul unui act 

de punere în aplicare adoptat în 

conformitate cu procedura de examinare 

menționată la articolul 30 alineatul (2). 

 În cazul în care intenționează să nu 

aprobe un proiect de măsură sau să îl 

aprobe parțial sau în cazul în care 

propune modificări, Comisia transmite 

proiectul înapoi grupului de coordonare, 

precizând motivele. În termen de [șase 
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săptămâni], grupul de coordonare poate 

modifica proiectul de măsură pe baza 

indicațiilor și a propunerilor de 

modificare ale Comisiei și îl poate înainta 

din nou Comisiei. 

 Dacă, la expirarea [termenului de șase 

săptămâni], grupul de coordonare nu a 

prezentat un proiect de măsură modificat 

sau a prezentat un proiect de măsură care 

nu este modificat în conformitate cu 

modificările propuse de Comisie, Comisia 

poate adopta regulamentul de punere în 

aplicare cu modificările pe care le 

consideră relevante sau îl poate respinge. 

 În cazul în care grupul de coordonare nu 

prezintă Comisiei un proiect de măsură în 

termenul prevăzut la [alineatul (1)], 

Comisia poate adopta regulamentul de 

punere în aplicare fără a fi primit un 

proiect din partea grupului de 

coordonare. 

Or. en 

 

 


