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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. V [6 mesecih] od datuma začetka 

veljavnosti te uredbe Koordinacijska 

skupina pripravi osnutek izvedbene 

uredbe v zvezi z metodologijami, ki se 

dosledno uporabljajo za izvajanje skupnih 

kliničnih ocen in posvetovanj, ter za 

določitev vsebine teh ocen in posvetovanj. 

Metodologije se razvijejo na podlagi 

obstoječih metodoloških smernic 

EUnetHTA in predlog za predložitev 

dokazov. V vsakem primeru metodologije 

upoštevajo naslednja merila: 

 (a) metodologije temeljijo na visokih 

standardih kakovosti, najboljših 

razpoložljivih znanstvenih dokazih, ki 

izvirajo predvsem iz dvojno slepih 

primerjalnih kliničnih študij z naključnim 

vzorčenjem, metaanalize in sistematičnih 

pregledov, če je to praktično izvedljivo in 

etično upravičeno; 

 (b) ocene relativne učinkovitosti 

temeljijo na končnih točkah, ki so 

pomembne za pacienta, z uporabnimi, 

ustreznimi, oprijemljivimi in konkretnimi 

merili, ki so prilagojena zadevni klinični 

situaciji; 

 (c) metodologije upoštevajo 

posebnosti novih postopkov in nekaterih 

vrst zdravil, za katera je pri izdaji 

dovoljenja za promet na voljo manj 

kliničnih dokazov (kot so zdravila sirote 
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ali pogojna dovoljenja za promet). Vendar 

vsako takšno pomanjkanje dokazov ne 

preprečuje pridobivanja zahtevanih 

dodatnih dokazov, ki jih je treba 

naknadno spremljati in ki lahko zahtevajo 

naknadno oceno in ne vplivajo na varnost 

pacientov ali znanstveno kakovost; 

 (d) uporabljajo se primerjalne 

tehnologije, ki so referenčne za zadevno 

klinično sliko ter najboljše in/ali 

najobičajnejše za vrsto tehnologije ali 

postopek; 

 (e) glede zdravil razvijalci tehnologij 

koordinacijski skupini za klinično oceno 

zagotovijo dokumentacijo v formatu 

eCTD, ki so jo predložili Evropski agenciji 

za zdravila za centralizirano dovoljenje. 

Dokumentacija vključuje poročilo o 

klinični študiji; 

 (f) informacije, ki jih mora predložiti 

razvijalec zdravstvene tehnologije, se 

nanašajo na najnovejše in javne podatke. 

Zaradi neizpolnjevanja te zahteve se lahko 

uporabi kazenski mehanizem; 

 (g) klinični preskusi so 

najpomembnejše študije na biometričnem 

področju, zato se druge vrste študij, na 

primer epidemiološke študije, lahko 

izvajajo le v izjemnih primerih in se jih v 

celoti utemelji; 

 (h) skupne metode ter zahteve glede 

podatkov in merjenja rezultatov 

upoštevajo posebnosti medicinskih 

pripomočkov ter in vitro diagnostičnih 

medicinskih pripomočkov. 

 (i) pri cepivih metodologija upošteva 

vseživljenjski učinek cepiva prek 

ustreznega časovnega okvira analiz; 

posredne učinke, kot je skupinska 

imunost; in elemente, ki so neodvisni od 

cepiva, na primer stopnja pokritosti, 

povezana s programi. 

 (j) če je to izvedljivo v praksi in 

utemeljeno z etičnega vidika, razvijalec 

zdravstvene tehnologije izvede vsaj eno 
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randomizirano nadzorovano klinično 

preskušanje, v katerem glede na klinično 

pomembne izide primerja zdravstveno 

tehnologijo z dejavno primerjalno 

tehnologijo, ki je med najboljšimi 

trenutnimi dokazanimi posegi v času 

zasnove preskušanja (standardno 

zdravljenje) ali najpogostejši poseg, če ni 

standardnega zdravljenja. Razvijalec 

tehnologij podatke in rezultate 

opravljenih primerjalnih preskusov 

zagotovi v dokumentaciji, predloženi za 

skupno klinično oceno. 

 V primeru medicinskega pripomočka se 

metodologija prilagodi njegovim 

značilnostim in posebnostim, pri čemer se 

kot podlaga uporabi metodologija, ki jo je 

že razvila mreža EUnetHTA. 

 Koordinacijska skupina predloži osnutek 

izvedbene uredbe Komisiji v potrditev. 

 V [treh mesecih] od prejema osnutka 

ukrepa Komisija odloči, ali ga bo potrdila 

z izvedbenim aktom, sprejetim v skladu s 

postopkom pregleda iz člena 30(2). 

 Če Komisija ne namerava potrditi osnutka 

ukrepa ali ga namerava potrditi delno ali 

če predlaga spremembe, osnutek vrne 

koordinacijski skupini in navede razloge. 

V obdobju [šestih tednov] lahko 

koordinacijska skupina spremeni osnutek 

ukrepa na podlagi navedb Komisije in 

predlaganih sprememb ter ga ponovno 

predloži Komisiji. 

 Če Koordinacijska skupina ob izteku tega 

[šesttedenskega roka] ne predloži 

spremenjenega osnutka ukrepa ali 

predloži osnutek ukrepa, ki ni spremenjen 

v skladu s spremembami, ki jih je 

predlagala Komisija, lahko Komisija 

izvedbeno uredbo sprejme 

s spremembami, ki so po njenem mnenju 

pomembne, oziroma ga zavrne. 

 Če koordinacijska skupina Komisiji ne 

predloži osnutka ukrepa v roku v skladu z 

[odstavkom 1], lahko Komisija sprejme 
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izvedbeno uredbo, ne da bi koordinacijska 

skupina podala osnutek. 

Or. en 

 

 


