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ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Miljø, 

Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til 

følgende ændringsforslag: 

 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Udviklingen af medicinsk teknologi 

er en vigtig drivkraft for økonomisk vækst 

og innovation i EU. Den er en del af det 

samlede marked for sundhedsydelser, der 

tegner sig for 10 % af EU's 

bruttonationalprodukt. "Medicinske 

teknologier" omfatter lægemidler, 

medicinsk udstyr og medicinske 

procedurer samt foranstaltninger til 

sygdomsforebyggelse, diagnosticering eller 

behandling. 

(1) Udviklingen af medicinsk teknologi 

er en vigtig drivkraft for forbedring af 

sundhedspolitikkerne i kraft af adgang til 

mere progressive teknologier og dermed 

sikring af et højt niveau af beskyttelse af 
den offentlige sundhed. Medicinsk 

teknologi udgør desuden en innovativ 

økonomisk sektor, som er en del af det 

samlede marked for sundhedsydelser, der 

tegner sig for 10 % af EU's 

bruttonationalprodukt. "Medicinske 

teknologier" omfatter lægemidler, 

medicinsk udstyr og medicinske 

procedurer samt foranstaltninger til 

sygdomsforebyggelse, diagnosticering eller 

behandling. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Resultatet af MTV anvendes som 

grundlag for informerede beslutninger om 

fordeling af budgetmidler inden for 

sundhed, f.eks. ved fastsættelse af pris- 

eller godtgørelsesniveauer for medicinske 

teknologier. MTV kan derfor hjælpe 

medlemsstaterne med at skabe og bevare 

bæredygtige sundhedssystemer og fremme 

(4) Resultatet af MTV anvendes som 

grundlag for informerede beslutninger om 

fordeling af budgetmidler inden for 

sundhed, f.eks. ved fastsættelse af pris- 

eller godtgørelsesniveauer for medicinske 

teknologier. MTV kan derfor hjælpe 

medlemsstaterne med at skabe og bevare 

bæredygtige sundhedssystemer og fremme 
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innovation, som giver et bedre resultater 

for patienterne. 

innovation, som giver et bedre resultater 

for patienterne, idet patienterne samtidig 

har ret til beskyttelse af deres sundhed og 

sikring mod en sygdoms økonomiske, 

sociale og medicinske konsekvenser samt 

ubegrænset adgang til de allernyeste 

behandlingsformer – en ret, som bør 

sikres ved lov i alle medlemsstater. 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 12 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) For at sikre en bred anvendelse af 

harmoniserede bestemmelser om kliniske 

aspekter af MTV og muliggøre udveksling 

af ekspertise og ressourcer mellem MTV-

organer bør der foretages fælles kliniske 

vurderinger af alle lægemidler, der er 

omfattet af den centraliserede procedure 

for markedsføringstilladelse fastsat i 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 726/2004,11 og som indeholder et 

nyt virksomt stof, hvis disse lægemidler 

efterfølgende godkendes til en ny 

terapeutisk indikation. Der bør også 

foretages fælles kliniske vurderinger af 

visse former for medicinsk udstyr som 

defineret i Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2017/745,12 som er i den 

højeste risikoklasse, og for hvilke de 

relevante ekspertpaneler har afgivet 

udtalelser eller synspunkter. Der bør 

foretages en udvælgelse af medicinsk 

udstyr til fælles kliniske vurderinger på 

grundlag af særlige kriterier. 

(12) For at sikre en bred anvendelse af 

harmoniserede bestemmelser om kliniske 

aspekter af MTV og muliggøre udveksling 

af ekspertise og ressourcer mellem MTV-

organer bør der foretages fælles kliniske 

vurderinger af alle lægemidler, der er 

omfattet af den centraliserede procedure 

for markedsføringstilladelse fastsat i 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 726/200411, og som indeholder et 

nyt virksomt stof, hvis disse lægemidler 

efterfølgende godkendes til en ny 

terapeutisk indikation. Der bør også 

foretages fælles kliniske vurderinger af 

visse former for medicinsk udstyr, der er 

klassificeret som implantabelt udstyr i den 

høje risikoklasse IIb og udstyr i klasse III 

i henhold til artikel 51 i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

2017/74512, for hvilke de relevante 

ekspertpaneler har afgivet en 

videnskabelig udtalelse under proceduren 

for høring i forbindelse med klinisk 

evaluering i henhold til artikel 54 i samme 

forordning, og som allerede er blevet 

markedsført i mindst én medlemsstat. 

_________________ _________________ 

11 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 726/2004 af 31. marts 

2004 om fastlæggelse af 

fællesskabsprocedurer for godkendelse og 

11 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 726/2004 af 31. marts 

2004 om fastlæggelse af 

fællesskabsprocedurer for godkendelse og 
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overvågning af human- og 

veterinærmedicinske lægemidler og om 

oprettelse af et europæisk 

lægemiddelagentur (EUT L 136 af 

30.4.2004, s. 1). 

overvågning af human- og 

veterinærmedicinske lægemidler og om 

oprettelse af et europæisk 

lægemiddelagentur (EUT L 136 af 

30.4.2004, s. 1). 

12 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017 

om medicinsk udstyr, om ændring af 

direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 

178/2002 og forordning (EF) nr. 

1223/2009 og om ophævelse af Rådets 

direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF (EUT 

L 117 af 5.5.2017, s. 1). 

12 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017 

om medicinsk udstyr, om ændring af 

direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 

178/2002 og forordning (EF) nr. 

1223/2009 og om ophævelse af Rådets 

direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF (EUT 

L 117 af 5.5.2017, s. 1). 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) For at sikre, at fælles kliniske 

vurderinger af medicinske teknologier er 

nøjagtige og relevante, bør der fastlægges 

betingelser for ajourføring af vurderinger, 

navnlig når der efter den indledende 

vurdering foreligger yderligere data, der vil 

kunne forbedre vurderingens nøjagtighed. 

(13) For at sikre, at patienterne får 

adgang til medicinske teknologier i tide i 

hele EU, og at fælles kliniske vurderinger 

af medicinske teknologier er nøjagtige og 

relevante, og for at undgå dobbeltarbejde i 

forbindelse med Det Europæiske 

Lægemiddelagenturs reguleringsmæssige 

vurderinger og de fælles kliniske 

vurderinger bør der fastlægges synergier 

og betingelser for ajourføring af 

vurderinger, navnlig når der efter den 

indledende vurdering foreligger yderligere 

data, der vil kunne forbedre vurderingens 

nøjagtighed. 

 

Ændringsforslag  5 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (15 a) MTV-myndighedernes samarbejde 

bør baseres på principperne om god 

forvaltning, objektivitet, uafhængighed og 
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gennemsigtighed. 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) For at de harmoniserede procedurer 

kan opfylde deres mål med hensyn til det 

indre marked, bør medlemsstaterne være 

forpligtet til at tage fuldt ud hensyn til 

resultaterne af fælles kliniske vurderinger 

og ikke gentage disse vurderinger. 

Medlemsstaternes overholdelse af denne 

forpligtelse forhindrer dem ikke i at 

foretage ikkekliniske vurderinger af de 

samme medicinske teknologier eller i at 

drage konklusioner om merværdien af de 

pågældende teknologier som led i nationale 

vurderingsprocesser, som kan tage kliniske 

såvel som ikkekliniske data og kriterier i 

betragtning. Det forhindrer heller ikke 

medlemsstaterne i at udarbejde deres egne 

anbefalinger eller beslutninger om 

prisfastsættelse eller godtgørelse. 

(16) For at de harmoniserede procedurer 

kan opfylde deres mål med hensyn til det 

indre marked og samtidig lette adgangen 

til medicinske nyskabelser, bør 

medlemsstaterne være forpligtet til at tage 

fuldt ud hensyn til resultaterne af fælles 

kliniske vurderinger og ikke gentage disse 

vurderinger. Medlemsstaterne bør i 

overensstemmelse med de nationale behov 

have ret til at supplere den fælles kliniske 

vurdering med yderligere klinisk 

dokumentation. I øvrigt forhindrer dette 

dem ikke i at foretage ikkekliniske 

vurderinger af de samme medicinske 

teknologier eller i at drage konklusioner 

om den kliniske merværdi af de 

pågældende teknologier som led i nationale 

vurderingsprocesser, som kan tage kliniske 

såvel som ikkekliniske data og kriterier i 

betragtning. Det forhindrer heller ikke 

medlemsstaterne i at udarbejde deres egne 

anbefalinger eller beslutninger om 

prisfastsættelse eller godtgørelse. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Tidsrammen for fælles kliniske 

vurderinger af lægemidler bør så vidt 

muligt fastsættes under hensyntagen til den 

tidsramme for afslutningen af den 

centraliserede procedure for 

markedsføringstilladelse, der er fastsat i 

(17) Tidsrammen for fælles kliniske 

vurderinger af lægemidler bør så vidt 

muligt fastsættes under hensyntagen til den 

tidsramme for afslutningen af den 

centraliserede procedure for 

markedsføringstilladelse, der er fastsat i 
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forordning (EF) nr. 726/2004. En sådan 

koordinering bør sikre, at kliniske 

vurderinger på effektiv måde kan lette 

markedsadgangen og bidrage til, at 

patienter får rettidig adgang til innovative 

teknologier. Normalt bør processen være 

afsluttet senest på tidspunktet for 

offentliggørelsen af Kommissionens 

afgørelse om udstedelse af 

markedsføringstilladelse. 

forordning (EF) nr. 726/2004. En sådan 

koordinering bør sikre, at kliniske 

vurderinger på effektiv måde kan lette 

markedsadgangen og bidrage til, at 

patienter får rettidig adgang til innovative 

teknologier. I visse medlemsstater kan 

kliniske vurderinger påbegyndes allerede 

inden markedsføringstilladelsen er blevet 

udstedt af Kommissionen. For at støtte 

målene i denne forordning og for at 

undgå, at fælles kliniske vurderinger 

resulterer i forsinkelser i disse 

medlemsstater i forhold til status quo, bør 

processen normalt være afsluttet senest på 

tidspunktet for offentliggørelsen af 

Kommissionens afgørelse om udstedelse af 

markedsføringstilladelse. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) Ved fastsættelsen af en tidsramme 

for fælles klinisk vurdering af medicinsk 

udstyr bør der tages hensyn til de yderst 

decentraliserede markedsadgangsveje for 

medicinsk udstyr og tilgængeligheden af 

relevante dokumentationsdata, der kræves 

for at foretage en fælles klinisk vurdering. 

Da den krævede dokumentation kun kan 

blive tilgængelig, efter at medicinsk udstyr 

er bragt i omsætning, og for at gøre det 

muligt at udvælge medicinsk udstyr til 

fælles klinisk vurdering på et passende 

tidspunkt, bør vurderinger af sådant udstyr 

kunne finde sted efter lanceringen af det 

medicinske udstyr på markedet. 

(18) Ved fastsættelsen af en tidsramme 

for fælles klinisk vurdering af medicinsk 

udstyr bør der tages hensyn til de yderst 

decentraliserede markedsadgangsveje for 

medicinsk udstyr og tilgængeligheden af 

relevante dokumentationsdata, der kræves 

for at foretage en fælles klinisk vurdering. 

Da den krævede dokumentation kun kan 

blive tilgængelig, efter at medicinsk udstyr 

er bragt i omsætning, og for at gøre det 

muligt at udvælge medicinsk udstyr til 

fælles klinisk vurdering på et passende 

tidspunkt, bør vurderinger af sådant udstyr 

kunne finde sted efter lanceringen af det 

medicinske udstyr på markedet og om 

muligt under producenternes 

tilstedeværelse. 

 

Ændringsforslag  9 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 21 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) Fælles kliniske vurderinger og 

fælles videnskabelige samråd 

nødvendiggør udveksling af fortrolige 

oplysninger mellem udviklere af medicinsk 

teknologi og MTV-myndigheder og -

organer. For at sikre beskyttelsen af disse 

oplysninger bør oplysninger, som gives til 

koordinationsgruppen i forbindelse med 

vurderinger og samråd, først videregives til 

tredjemand, efter at der er indgået en 

fortrolighedsaftale. Desuden skal alle 

offentliggjorte oplysninger om resultaterne 

af fælles videnskabelige samråd 

fremlægges i anonymiseret form og efter 

redigering af eventuelle kommercielt 

følsomme oplysninger. 

(21) I betragtning af 

sundhedsoplysningers følsomme karakter 

og den fortrolige behandling af 

kommercielt følsomme data bør disse 

være sikret til enhver tid. Fælles kliniske 

vurderinger og fælles videnskabelige 

samråd nødvendiggør udveksling af 

fortrolige oplysninger mellem udviklere af 

medicinsk teknologi og MTV-myndigheder 

og -organer. For at sikre beskyttelsen af 

disse oplysninger bør oplysninger, som 

gives til koordinationsgruppen i 

forbindelse med vurderinger og samråd, 

først videregives til tredjemand, efter at der 

er indgået en fortrolighedsaftale med den 

teknologiudvikler, som har tilvejebragt 

oplysningerne. Desuden skal alle 

offentliggjorte oplysninger om resultaterne 

af fælles videnskabelige samråd 

fremlægges i anonymiseret form og efter 

redigering af eventuelle kommercielt 

følsomme oplysninger. Det bør præciseres, 

at bestemmelserne om beskyttelse af 

fortrolige oplysninger ikke på nogen måde 

forhindrer offentliggørelse af fælles 

videnskabelige høringer, der evalueres. 

De anvendte kliniske data, 

undersøgelserne, metoden og de anvendte 

kliniske resultater bør offentliggøres. Det 

højest mulige niveau af offentlig adgang 

til de videnskabelige data og vurderinger 

bør lette fremskridt inden for 

biomedicinsk forskning og sikre størst 

mulig tillid til systemet. 

 

Ændringsforslag  10 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 25 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(25) For at sikre en ensartet tilgang til 

det fælles arbejde, som er fastsat i denne 

forordning, bør Kommissionen tillægges 

(25) For at sikre en ensartet tilgang til 

det fælles arbejde, som er fastsat i denne 

forordning, bør Kommissionen efter 
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gennemførelsesbeføjelser til at etablere en 

fælles procedure- og metodemæssig ramme 

for kliniske vurderinger, procedurer for 

fælles kliniske vurderinger og procedurer 

for fælles videnskabelige samråd. Hvis det 

er relevant, bør der udarbejdes særskilte 

regler for lægemidler og medicinsk udstyr. 

Ved udarbejdelsen af disse regler bør 

Kommissionen tage hensyn til 

resultaterne af det arbejde, der allerede er 

udført i forbindelse med EUnetHTA's 

fælles aktioner. Den bør også tage hensyn 

til MTV-initiativer, der finansieres via 

forskningsprogrammet Horisont 2020, 

samt regionale MTV-initiativer såsom 

Beneluxa-initiativet og initiativer i 

forbindelse med Vallettaerklæringen. Disse 

beføjelser bør udøves i overensstemmelse 

med Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 182/2011.13 

høring af koordinationsgruppen tillægges 

gennemførelsesbeføjelser til at etablere en 

fælles procedure- og metodemæssig ramme 

for kliniske vurderinger, procedurer for 

fælles kliniske vurderinger og procedurer 

for fælles videnskabelige samråd. Hvis det 

er relevant, bør der udarbejdes særskilte 

regler for lægemidler og medicinsk udstyr. 

Ved udarbejdelsen af disse regler bør 

Kommissionen og koordinationsgruppen 

tage hensyn til resultaterne af det arbejde, 

der allerede er udført i forbindelse med 

EUnetHTA's fælles aktioner, og navnlig de 

metodologiske retningslinjer og skabelonen 

for indgivelse af dokumenter. Den bør også 

tage hensyn til MTV-initiativer, der 

finansieres via forskningsprogrammet 

Horisont 2020, samt regionale MTV-

initiativer såsom Beneluxa-initiativet og 

initiativer i forbindelse med 

Vallettaerklæringen. De 

proceduremæssige og metodologiske 

rammer bør ajourføres med den 

hyppighed, som Kommissionen og 

koordinationsgruppen skønner 

nødvendig, for at sikre, at disse 

rammebestemmelser tilpasses til den 

videnskabelige udvikling. Ved udviklingen 

af den metodologiske ramme bør 

Kommissionen i samarbejde med 

koordinationsgruppen tage hensyn til de 

særlige forhold og tilsvarende 

udfordringer, der er forbundet med visse 

typer af medicinsk teknologi, avancerede 

terapier eller livsforlængende terapier, 

hvor innovative kliniske forsøgsdesign 

kan være nødvendige. Disse kan føre til 

beviselig usikkerhed på tidspunktet for 

markedsføringstilladelsen. Eftersom disse 

innovative kliniske forsøgsdesign ofte 

godkendes med henblik på 

reguleringsmæssige vurderinger, bør 

metodologien for fælles kliniske 

vurderinger ikke forhindre disse 

medicinske teknologier i at nå frem til 

patienterne. Kommissionen og 

koordinationsgruppen bør derfor sikre, at 

der i metodologien sikres en høj standard 

af klinisk dokumentation, idet den 
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nødvendige fleksibilitet bevares, for at 

muliggøre en passende vurdering af disse 

medicinske teknologier. Denne kliniske 

dokumentation bør omfatte accept af den 

bedste tilgængelige videnskabelige 

dokumentation på tidspunktet for 

indgivelse af ansøgningen, herunder 

f.eks. data fra den virkelige verden med 

undersøgelser samt observationsdata samt 

godkendelse af indirekte 

sammenligningsgrundlag for 

behandlinger. De metodologiske 

bestemmelser, der skal udarbejdes, bør 

omfatte mulighederne for forbedring af 

den kliniske dokumentation i tilfælde, 

hvor der ikke desto mindre er behov for 

yderligere videnskabelig dokumentation. 
Disse beføjelser bør udøves i 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 182/201113.  

__________________ __________________ 

13 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 

februar 2011 om de generelle regler og 

principper for, hvordan medlemsstaterne 

skal kontrollere Kommissionens udøvelse 

af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 

28.2.2011, s. 13). 

13 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 

februar 2011 om de generelle regler og 

principper for, hvordan medlemsstaterne 

skal kontrollere Kommissionens udøvelse 

af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 

28.2.2011, s. 13). 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 25 a (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (25 a)  Kommissionen bør i samarbejde 

med medlemsstaterne tilpasse rammerne 

for de fælles kliniske vurderinger af 

vacciner for at tage hensyn til vacciners 

præventive karakter, som sikrer fordele 

for enkeltpersoner og befolkninger over 

en lang tidshorisont. Desuden bør 

passende nationale organer inddrages i 

fælles kliniske vurderinger af vacciner. 

Tilpasningen bør være gennemført ved 
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udgangen af gennemførelsesperioden for 

denne forordning for at sikre, at 

rammerne er klar til brug i 

overgangsperioden.  

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – indledning 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Ved denne forordning fastsættes: 1. Under hensyntagen til resultaterne 

af det arbejde, der allerede er udført af 

EUnetHTA's fælles aktioner fastsættes 

ved denne forordning: 

Begrundelse 

Dette forslag til ændring gennemfører betragtning 3 og 25. 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra e 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) "klinisk vurdering": indsamling og 

evaluering af tilgængelig videnskabelig 

dokumentation om en medicinsk teknologi 

i sammenligning med en eller flere andre 

medicinske teknologier baseret på følgende 

kliniske områder af medicinsk 

teknologivurdering: beskrivelse af det 

sundhedsproblem, som den medicinske 

teknologi skal afhjælpe, og hvilke andre 

medicinske teknologier der for øjeblikket 

anvendes til at afhjælpe dette 

sundhedsproblem, beskrivelse og teknisk 

karakterisering af den medicinske 

teknologi, den medicinske teknologis 

relative kliniske effektivitet og relative 

sikkerhed 

e) "klinisk vurdering": indsamling og 

analyse af tilgængelig videnskabelig 

dokumentation om en medicinsk teknologi 

i sammenligning med en eller flere andre 

medicinske teknologier baseret på følgende 

kliniske områder af medicinsk 

teknologivurdering: beskrivelse af det 

sundhedsproblem, som den medicinske 

teknologi skal afhjælpe, og hvilke andre 

medicinske teknologier der for øjeblikket 

anvendes til at afhjælpe dette 

sundhedsproblem, beskrivelse og teknisk 

karakterisering af den medicinske 

teknologi, den medicinske teknologis 

relative kliniske effektivitet og relative 

sikkerhed på tidspunktet for den 
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reguleringsmæssige godkendelse; 

Begrundelse 

Det er vigtigt klart at afgrænse anvendelsesområdet for fælles kliniske vurderinger for at 

præcisere, at de fokuserer på den faktiske gennemgang og analyse af tilgængelig 

dokumentation. Vurderingen omfatter ikke en værdiansættelse (dvs. fastsættelse af en værdi) 

af en vare, da dette trin kaldes bedømmelse og fortsat fuldt ud henhører under 

medlemsstaternes beføjelser. Tilføjelsen af "på tidspunktet for den reguleringsmæssige 

godkendelse" har til formål at præcisere, at vurderinger skal finde sted sideløbende med 

lovgivningsprocessen med henblik på at sikre tilgængeligheden af rapporten ved lanceringen, 

hvorved man undgår eventuelle forsinkelser i patienternes adgang til nationale procedurer. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra g a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 g a) "patientrelevante 

sundhedsresultater": data, der måler eller 

forudsiger dødelighed, sygelighed, 

sundhedsrelateret livskvalitet og 

utilsigtede hændelser. 

Begrundelse 

Denne artikel har til formål at skabe klarhed om et vigtigt begreb, der er omhandlet i udkastet 

til forordningen om MTV i artikel 6.5 (litra a)) i overensstemmelse med international praksis 

på MTV-agenturers niveau. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra g b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 g b) "bedømmelse": at drage 

konklusioner om merværdien af de 

pågældende teknologier som led i 

nationale bedømmelsesprocesser, hvor der 

kan tages hensyn til både kliniske og 
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ikkekliniske data og kriterier. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne udpeger de 

nationale myndigheder og organer, der som 

medlemmer af koordinationsgruppen og 

dens undergrupper har ansvaret for 

medicinsk teknologivurdering, og 

underretter Kommissionen herom og om 

eventuelle senere ændringer. 

Medlemsstaterne kan udpege mere end én 

myndighed eller ét organ, der som 

medlemmer af koordinationsgruppen og en 

eller flere af dens undergrupper har 

ansvaret for medicinsk teknologivurdering. 

2. Medlemsstaterne udpeger de 

nationale myndigheder og organer, der som 

medlemmer af koordinationsgruppen og 

dens undergrupper har ansvaret for 

medicinsk teknologivurdering og 

tilvejebringer grundlaget for 

beslutningstagningen på nationalt plan, 

og underretter Kommissionen herom og 

om eventuelle senere ændringer. 

Medlemsstaterne kan udpege mere end én 

myndighed eller ét organ, der som 

medlemmer af koordinationsgruppen og en 

eller flere af dens undergrupper har 

ansvaret for medicinsk teknologivurdering. 

Hver medlemsstat kan udpege mindst én 

ansvarlig myndighed eller ét ansvarligt 

organ med ekspertise på området for 

lægemidler som medlem af 

koordinationsgruppen. 

 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Koordinationsgruppen træffer 

afgørelse ved konsensus eller, om 

nødvendigt, ved afstemning med simpelt 

flertal. Hver medlemsstat har én stemme. 

3. Koordinationsgruppen træffer 

afgørelse ved konsensus eller, om 

nødvendigt, ved afstemning med et flertal 

bestående af to tredjedele. Hver 

medlemsstat har én stemme. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 
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Artikel 3 – stk. 4 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Koordinationsgruppens møder 

ledes i fællesskab af Kommissionen og en 

medformand, der vælges blandt gruppens 

medlemmer for en periode, der skal 

fastsættes i dens forretningsorden. 

4. Koordinationsgruppens møder 

ledes i fællesskab af Kommissionen, som 

ikke har stemmeret, og en medformand, 

der vælges blandt gruppens medlemmer for 

en periode, der skal fastsættes i dens 

forretningsorden. 

 

Ændringsforslag  19 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Koordinationsgruppens medlemmer 

og deres udpegede repræsentanter skal 

overholde principperne om uafhængighed, 

upartiskhed og fortrolighed. 

6. Koordinationsgruppens 

medlemmer, deres ansatte og deres 

udpegede repræsentanter skal overholde 

principperne om uafhængighed, 

upartiskhed og fortrolighed. De skal være 

omfattet af tavshedspligt i henhold til EU-

retten eller medlemsstatens lovgivning, 

både under og efter deres mandatperiode 

for så vidt angår alle fortrolige 

oplysninger, der er kommet til deres 

kendskab under udførelsen af deres 

opgaver eller udøvelsen af deres 

beføjelser. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 8 – litra a a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 a a) vedtager regler om 

interessekonflikter for så vidt angår, 

hvordan koordinationsgruppen skal 

fungere, og hvordan fælles kliniske 

vurderinger og fælles videnskabelige 

samråd skal gennemføres 
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Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 8 – litra d 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) sikrer passende inddragelse af 

interesserede parter i sit arbejde 

d) sikrer passende og regelmæssig 

inddragelse af interesserede parter i sit 

arbejde 

Begrundelse 

I overensstemmelse med retfærdig rettergang og erfaring med EUnetHTA's fælles aktioner er 

det vigtigt at sikre, at interessenterne modtager regelmæssige oplysninger om arbejdet i 

koordineringsgruppen. 

 

Ændringsforslag  22 

 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 8 – litra d a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 d a) sikrer størst mulig 

gennemsigtighed af de kliniske data, der 

evalueres. I tilfælde af oplysninger, der er 

kommercielt følsomme, skal 

fortroligheden defineres og begrundes, og 

de fortrolige oplysninger skal være 

veldefinerede. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Artikel 3 – stk. 3 – litra e – nr. iii 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

iii) identificering af fremspirende 

medicinske teknologier 

iii) identificering af fremspirende 

medicinske teknologier Efter udløbet af 

den overgangsperiode, der er omhandlet i 

artikel 33, stk. 1, for så vidt angår 
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lægemidler, skal identificeringen af 

fremspirende medicinske teknologier 

overholde EMA's krav om 

forhåndsanmeldelse af lægemidler forud 

for ansøgninger om 

markedsføringstilladelse. 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag afspejler, at der ikke vil være behov for en undergruppe til 

identificering af fremspirende medicinske teknologier efter udløbet af den overgangsperiode, 

der er omhandlet i artikel 33, stk. 1, da forbindelsen med den centraliserede 

markedsføringstilladelsesprocedure ovenfor samt betragtning (17) og (18) og adgang til 

fælles videnskabelige vurdering for disse produkter vil sikre, at koordinationsgruppen i god 

tid informeres om fremspirende medicinske teknologier. 

 

Ændringsforslag  24 

 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 c a) foretage høring af 

patientorganisationer, sundhedsarbejdere, 

kliniske eksperter og andre relevante 

interesserede parter 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 – litra c b (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 c b) tage hensyn til, at efter udløbet af 

den overgangsperiode, der er omhandlet i 

artikel 33, stk. 1, for så vidt angår 

lægemidler skal identificering af 

fremspirende medicinske teknologier 

afspejle EMA's forhåndsunderretning om 

lægemidler forud for ansøgninger om 

markedsføringstilladelse. 
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Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 5 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 5 Artikel 5 

Anvendelsesområdet for fælles kliniske 

vurderinger 

Anvendelsesområdet for fælles kliniske 

vurderinger 

1. Koordinationsgruppen foretager 

fælles kliniske vurderinger vedrørende: 

1. Koordinationsgruppen foretager 

fælles kliniske vurderinger vedrørende: 

a) lægemidler, der er omfattet af den 

godkendelsesprocedure, der er fastsat i 

forordning (EF) nr. 726/2004, herunder når 

der er foretaget en ændring i 

Kommissionens afgørelse om udstedelse af 

en markedsføringstilladelse på grundlag af 

en ændring i den eller de terapeutiske 

indikationer, for hvilken eller hvilke der 

oprindeligt blev udstedt tilladelse, bortset 

fra lægemidler, der er godkendt i henhold 

til artikel 10 og 10a i direktiv 2001/83/EF 

a) lægemidler, der er omfattet af den 

godkendelsesprocedure, der er fastsat i 

forordning (EF) nr. 726/2004, herunder når 

der er foretaget en ændring i 

Kommissionens afgørelse om udstedelse af 

en markedsføringstilladelse på grundlag af 

en ændring i den eller de terapeutiske 

indikationer, for hvilken eller hvilke der 

oprindeligt blev udstedt tilladelse, bortset 

fra lægemidler, der er godkendt i henhold 

til artikel 10 og 10a i direktiv 2001/83/EF, 

og lægemidler, der er godkendt i henhold 

til artikel 8, stk. 3, i direktiv 2001/83/EF, 

som ikke indeholder et nyt virksomt stof 

b) medicinsk udstyr klassificeret som 

klasse IIb og III i henhold til artikel 51 i 

forordning (EU) 2017/745, for hvilket de 

relevante ekspertpaneler har afgivet en 

videnskabelig udtalelse inden for 

rammerne af proceduren for høring i 

forbindelse med klinisk evaluering i 

henhold til artikel 54 i nævnte forordning 

b) medicinsk udstyr klassificeret som 

klasse IIb og III i henhold til artikel 51 i 

forordning (EU) 2017/745, for hvilket de 

relevante ekspertpaneler har afgivet en 

videnskabelig udtalelse inden for 

rammerne af proceduren for høring i 

forbindelse med klinisk evaluering i 

henhold til artikel 54 i nævnte forordning, 

og som anses for at være en væsentlig 

innovation med potentiel betydelig 

indvirkning på de nationale 

sundhedssystemer 

c) medicinsk udstyr til in vitro-

diagnostik klassificeret som klasse D i 

henhold til artikel 47 i forordning (EU) 

2017/74617, for hvilket de relevante 

ekspertpaneler har forelagt deres 

synspunkter inden for rammerne af 

proceduren i henhold til artikel 48, stk. 6, i 

c) medicinsk udstyr til in vitro-

diagnostik klassificeret som klasse D i 

henhold til artikel 47 i forordning (EU) 

2017/74617, for hvilket de relevante 

ekspertpaneler har afgivet en 

videnskabelig udtalelse inden for 

rammerne af proceduren for høring i 

forbindelse med klinisk evaluering i 
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nævnte forordning. henhold til artikel 48, stk. 6, i nævnte 

forordning, og som anses for at være en 

væsentlig innovation med potentiel 

betydelig indvirkning på de nationale 

sundhedssystemer 

2. Koordinationsgruppen udvælger det 

medicinske udstyr, der er nævnt i stk. 1, 

litra b) og c), med henblik på fælles klinisk 

vurdering på grundlag af følgende kriterier: 

2. Koordinationsgruppen udvælger det 

medicinske udstyr, der er nævnt i stk. 1, 

litra b) og c), med henblik på fælles klinisk 

vurdering på grundlag af følgende 

kumulative kriterier: 

a) uopfyldte medicinske behov a) uopfyldte medicinske behov 

b) potentiel virkning for patienter, 

folkesundhed eller sundhedssystemer 

b) potentiel virkning for patienter, 

folkesundhed eller sundhedssystemer 

c) betydelig grænseoverskridende 

dimension 

c) betydelig grænseoverskridende 

dimension 

d) væsentlig merværdi på EU-plan d) væsentlig merværdi på EU-plan 

e) de tilgængelige ressourcer. e) de tilgængelige ressourcer. 

 e a) frivillig fremlæggelse fra en 

udvikler af medicinsk teknologi 

 e b) identifikation foretaget af 

netværket af interesserede parter 

__________________ __________________ 

17Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2017/746 af 5. april 2017 

om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 

og om ophævelse af direktiv 98/79/EF og 

Kommissionens afgørelse 2010/227/EU 

(EUT L 117 af 5.5.2017, s. 176). 

17 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) 2017/746 af 5. april 2017 

om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 

og om ophævelse af direktiv 98/79/EF og 

Kommissionens afgørelse 2010/227/EU 

(EUT L 117 af 5.5.2017, s. 176). 

Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Koordinationsgruppen iværksætter fælles 

kliniske vurderinger af medicinske 

teknologier på grundlag af sit årlige 

arbejdsprogram ved at udpege en 

undergruppe, der skal overvåge 

udarbejdelsen af rapporten om fælles 

klinisk vurdering på vegne af 

Koordinationsgruppen iværksætter fælles 

kliniske vurderinger af medicinske 

teknologier på grundlag af sit årlige 

arbejdsprogram ved at udpege en 

undergruppe, der skal overvåge 

udarbejdelsen af rapporten om fælles 

klinisk vurdering på vegne af 
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koordinationsgruppen. koordinationsgruppen. For så vidt angår 

lægemidler skal koordinationsgruppen 

indlede fælles kliniske vurderinger i 

overensstemmelse med EMA's krav om 

forhåndsanmeldelse af lægemidler forud 

for ansøgning om 

markedsføringstilladelse. 

Begrundelse 

Forbindelsen med EMA's tidsramme indfører betragtning (17) og (18). 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Rapporten om fælles klinisk vurdering 

ledsages af en sammenfattende rapport, og 

rapporterne skal være udarbejdet i 

overensstemmelse med kravene i denne 

artikel og de krav, der er fastsat i henhold 

til artikel 11, 22 og 23. 

Rapporten om fælles klinisk vurdering 

ledsages af en sammenfattende rapport, og 

de skal være udarbejdet i 

overensstemmelse med kravene i denne 

artikel og de krav, der er fastsat i henhold 

til artikel 11, 22 og 23., under 

hensyntagen til resultaterne af det 

arbejde, der allerede er udført af 

EUnetHTA's fælles aktioner og 

EUnetHTA's procedurer for fælles 

kliniske vurderinger af lægemidler. 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag afspejler den praksis, der er fastlagt i EUnetHTA's fælles vurderinger. 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den udpegede undergruppe 

anmoder relevante udviklere af medicinsk 

2. Den udpegede undergruppe mødes 

med relevante udviklere af medicinsk 
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teknologi om at fremlægge 

dokumentationsmateriale, der indeholder 

de oplysninger og data samt den 

dokumentation, der er nødvendige for den 

fælles kliniske vurdering. 

teknologi for at drøfte omfanget af 

vurderingen og det 
dokumentationsmateriale, der indeholder 

de oplysninger og data samt den 

dokumentation, der er nødvendig for 

indsendelse af den fælles kliniske 

vurdering. Bedømmere og udviklere af 

medicinsk teknologi skal være uvildige og 

uafhængige af hinanden. Udviklerne af 

teknologi kan høres, men må aldrig 

medvirke aktivt ved evalueringen. 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2 a. Den udpegede undergruppe 

anmoder, ud over de oplysninger, der er 

omhandlet i stk. 2, om oplysninger fra 

relevante kilder, såsom patientregistre, 

databaser eller europæiske 

referencenetværk, hvis disse oplysninger 

findes nødvendige for at supplere de 

oplysninger, som udviklerne af 

sundhedsteknologi har fremskaffet, og for 

at foretage en mere nøjagtig klinisk 

vurdering af sundhedsteknologien. 

Begrundelse 

Bedømmeren anmoder om/bestiller/udbyder i underentreprise supplerende analyser fra andre 

kilder såsom databaser, patientregistre, lægejournaler, undersøgelser af lægemiddelbrugen, 

europæiske netværk af referencecentre og patientorganisationer. 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den udpegede undergruppe 3. Den udpegede undergruppe 
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udpeger blandt sine medlemmer en 

bedømmer og en medbedømmer, som skal 

foretage den fælles kliniske vurdering. Ved 

udpegelserne tages der hensyn til den 

videnskabelige ekspertise, der er 

nødvendig for vurderingen. 

udpeger blandt sine medlemmer en 

bedømmer og en medbedømmer fra en 

anden medlemsstat, som skal foretage den 

fælles kliniske vurdering. Ved 

udpegelserne tages der hensyn til den 

videnskabelige ekspertise, der er 

nødvendig for vurderingen, og de 

bedømmere med relevant videnskabelig 

ekspertise, der er nødvendige for en 

vurdering, prioriteres. 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 5 – litra a 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) en analyse af de relative effekter af 

den medicinske teknologi, der vurderes, for 

de patientrelevante sundhedsresultater, der 

er valgt til vurderingen 

a) en beskrivelse af de relative 

effekter af den medicinske teknologi, der 

vurderes, for de patientrelevante 

sundhedsresultater, der er aftalt til 

vurderingen 

Begrundelse 

Den fælles kliniske vurdering skal levere en konkret beskrivelse af de relative effekter af den 

medicinske teknologi. Omfanget af effekten skal ikke være genstand for bedømmelse og bør 

henhøre under den nationale vurderingsfase af processen. 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 5 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5 a. I rapporten om fælles kliniske 

vurderinger må der hverken henvises til 

områder, der ikke vedrører kliniske 

vurderinger, eller drages konklusioner om 

merværdien ved de pågældende 

teknologier, som stadig indgår i den 

nationale bedømmelsesproces. 
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Ændringsforslag  34 

Forslag til forordning 

Artikel 6, stk. 6 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Hvis bedømmeren på et hvilket som 

helst tidspunkt i udarbejdelsen af udkastet 

til rapporten om fælles klinisk vurdering 

mener, at det er nødvendigt med yderligere 

dokumentation fra den fremlæggende 

udvikler af medicinsk teknologi for at 

færdiggøre rapporten, kan bedømmeren 

anmode den udpegede undergruppe om at 

suspendere den frist, der er fastsat for 

udarbejdelsen af rapporten, og anmode 

udvikleren af medicinsk teknologi om 

yderligere dokumentation. Efter at have 

hørt udvikleren af medicinsk teknologi om, 

hvor lang tid der er brug for til at 

udarbejde den nødvendige yderligere 

dokumentation, angiver bedømmeren i sin 

anmodning, hvor mange arbejdsdage 

udarbejdelsen skal suspenderes. 

6. Hvis bedømmeren på et hvilket som 

helst tidspunkt i udarbejdelsen af udkastet 

til rapporten om fælles klinisk vurdering 

mener, at det er nødvendigt med yderligere 

dokumentation fra den fremlæggende 

udvikler af medicinsk teknologi for at 

færdiggøre rapporten, kan bedømmeren 

anmode den udpegede undergruppe om én 

gang at suspendere den frist, der er fastsat 

for udarbejdelsen af rapporten, og anmode 

udvikleren af medicinsk teknologi om 

yderligere dokumentation, forudsat at der 

foreligger dokumentation forud for 

markedsføringstilladelsen. Efter at have 

indgået aftale med udvikleren af 

medicinsk teknologi om den nødvendige 

yderligere dokumentation og den tid, der 

er brug for til at forberede den, angiver 

bedømmeren i sin anmodning, hvor mange 

arbejdsdage udarbejdelsen skal 

suspenderes. 

Begrundelse 

Selv om det er lovligt for medbedømmerne at have mulighed for at anmode om yderligere 

beviser, når indgivelsen er ufuldstændig, bør sådanne beviser begrænses til de oplysninger, 

der var tilgængelige på tidspunktet for indgivelse af markedsføringstilladelse. Disse 

bestemmelser bør ikke anvendes til uretmæssigt at forsinke kliniske vurderinger ved at kræve, 

at udvikleren af medicinsk teknologi ikke har eller kan have behov for urimelig lang tid til at 

levere. 

 

Ændringsforslag  35 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

9. Den udpegede undergruppe sikrer, 9. Den udpegede undergruppe sikrer, 
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at interesserede parter, herunder patienter 

og kliniske eksperter, får lejlighed til at 

fremsætte bemærkninger under 

udarbejdelsen af udkastet til rapporten om 

fælles klinisk vurdering og til den 

sammenfattende rapport, og fastsætter en 

frist, inden for hvilken de kan fremsætte 

bemærkninger. 

at alle relevante interesserede parter, 

herunder patientorganisationer, fagfolk i 

sundhedssektoren og kliniske eksperter, 

får lejlighed til at fremsætte bemærkninger 

under udarbejdelsen af udkastet til 

rapporten om fælles klinisk vurdering og til 

den sammenfattende rapport, og fastsætter 

en frist, inden for hvilken de kan fremsætte 

bemærkninger. 

 

Ændringsforslag  36 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

12. Koordinationsgruppen godkender 

den endelige rapport om fælles klinisk 

vurdering og den sammenfattende rapport, 

så vidt muligt ved konsensus eller, om 

nødvendigt, ved et simpelt flertal af 

medlemsstaterne. 

12. Koordinationsgruppen godkender 

den endelige rapport om fælles klinisk 

vurdering og den sammenfattende rapport, 

så vidt muligt ved konsensus eller, om 

nødvendigt, ved to tredjedeles flertal af 

medlemsstaterne. 

 

Ændringsforslag  37 

 

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 14 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 14 a. Ved modtagelsen af den godkendte 

rapport om en fælles klinisk evaluering og 

den sammenfattende rapport kan den 

fremlæggende udvikler af medicinsk 

teknologi modsætte sig skriftligt til 

koordinationsgruppen og Kommissionen 

inden for syv arbejdsdage og give en 

detaljeret begrundelse for 

indvendingerne. Koordinationsgruppen 

skal evaluere indvendinger inden for 30 

arbejdsdage og kan ændre rapporten, hvis 

og når det er nødvendigt. Den skal 

godkende og forelægge den endelige 

rapport om fælles klinisk vurdering, den 

sammenfattende rapport og et forklarende 
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dokument, der angiver, hvordan 

indvendingerne blev behandlet. 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 2 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2 a. Alle de nødvendige skridt forud for 

medtagelsen af navnet på den medicinske 

teknologi, der har været omfattet af den 

godkendte og den sammenfattende 

rapport, skal være afsluttet senest på 

tidspunktet for offentliggørelsen af 

Kommissionens afgørelse om udstedelse 

af markedsføringstilladelse. 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag indfører betragtning 17. Tidsrammen bør defineres tydeligere i 

forslaget til forordning for at sikre, at de fælles kliniske evalueringsrapporter er afsluttet på 

tidspunktet for offentliggørelsen af Kommissionens afgørelse om udstedelse af 

markedsføringstilladelse. Denne tidsramme foreslås for at undgå eventuelle forsinkelser i 

adgangen til lægemidler. 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) må ikke foretage en klinisk 

vurdering eller en tilsvarende vurdering 

af en medicinsk teknologi, der er opført 

på listen over vurderede medicinske 

teknologier, eller for hvilken der er 

iværksat en fælles klinisk vurdering 

udgår 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til forordning 
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Artikel 8 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1 a. Stk. 1, litra b), i er ikke til hinder 

for, at medlemsstaterne foretager deres 

vurderinger af den kliniske merværdi af 

de pågældende teknologier som led i 

nationale eller regionale 

vurderingsprocesser, der kan tage kliniske 

og ikkekliniske oplysninger samt klinisk 

og ikkeklinisk dokumentation i 

betragtning, som kan være af specifik 

karakter for den pågældende medlemsstat, 

der ikke var en del af den fælles kliniske 

vurdering, og som sammen er nødvendige 

for at afslutte den generelle vurdering af 

den medicinske teknologi. 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne underretter 

Kommissionen om resultatet af en 

medicinsk teknologivurdering af en 

medicinsk teknologi, som har været 

genstand for en fælles klinisk vurdering, 

senest 30 dage efter dens afslutning. 

Underretningen ledsages af oplysninger 

om, hvordan konklusionerne fra rapporten 

om fælles klinisk vurdering er blevet 

anvendt i den samlede medicinske 

teknologivurdering. Kommissionen 

fremmer udvekslingen af disse oplysninger 

mellem medlemsstater via den IT-platform, 

der er omhandlet i artikel 27. 

2. Medlemsstaterne underretter 

Kommissionen om resultatet af en 

medicinsk teknologivurdering af en 

medicinsk teknologi, som har været 

genstand for en fælles klinisk vurdering, 

senest 30 dage efter dens afslutning. 

Underretningen ledsages af oplysninger 

om, hvordan konklusionerne fra rapporten 

om fælles klinisk vurdering er blevet 

anvendt i den samlede medicinske 

teknologivurdering. Den endelige rapport 

bør gøres offentligt tilgængelig. 

Kommissionen fremmer udvekslingen af 

disse oplysninger mellem medlemsstater 

via den IT-platform, der er omhandlet i 

artikel 27. 
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Ændringsforslag  42 

Forslag til forordning 

Artikel 9 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 9 Artikel 9 

Ajourføringer af fælles kliniske 

vurderinger 

Ajourføringer af fælles kliniske 

vurderinger 

1. Koordinationsgruppen foretager 

ajourføringer af de fælles kliniske 

vurderinger, hvis:  

1. Koordinationsgruppen foretager 

ajourføringer af de fælles kliniske 

vurderinger, hvis:  

a) Kommissionens afgørelse om 

udstedelse af en markedsføringstilladelse 

for et lægemiddel, der er omhandlet i 

artikel 5, stk. 1, litra a), var betinget af 

opfyldelsen af yderligere krav efter 

udstedelse af markedsføringstilladelse  

a) Kommissionens afgørelse om 

udstedelse af en markedsføringstilladelse 

for et lægemiddel, der er omhandlet i 

artikel 5, stk. 1, litra a), var betinget af 

opfyldelsen af yderligere krav efter 

udstedelse af markedsføringstilladelse  

b) den oprindelige rapport om fælles 

klinisk vurdering fastslog behovet for en 

ajourføring, så snart der foreligger 

supplerende dokumentation for yderligere 

vurdering.  

b) den oprindelige rapport om fælles 

klinisk vurdering fastslog behovet for en 

ajourføring, så snart der foreligger 

supplerende dokumentation for yderligere 

vurdering. 

 b a) udvikleren af medicinsk teknologi 

anmoder om en ajourføring, på grund af 

at der er supplerende dokumentation 

tilgængelig, som koordinationsgruppen 

skal bruge til at genoverveje 

konklusionerne fra den indledende 

vurdering. 

2. Koordinationsgruppen kan foretage 

ajourføringer af de fælles kliniske 

vurderinger, hvis en eller flere af dens 

medlemmer anmoder herom. 

2. Koordinationsgruppen kan foretage 

ajourføringer af de fælles kliniske 

vurderinger, hvis flere end ét af dens 

medlemmer anmoder herom. 

 2 a. Koordinationsgruppen kan 

foretage ajourføringer af fælles kliniske 

vurderinger, hvis der foreligger yderligere 

vigtig dokumentation, inden fornyelsen af 

markedsføringstilladelsen. 

3. Ajourføringerne foretages i 

overensstemmelse med de procedureregler, 

der er fastsat i henhold til artikel 11, stk. 1, 

litra d). 

3. Ajourføringerne foretages i 

overensstemmelse med de procedureregler, 

der er fastsat i henhold til artikel 6 og 

artikel 11, stk. 1, litra d). 
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Ændringsforslag  43 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 – litra a – nr. ii 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii) udvælge de lægemidler, der er 

omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a), til 

fælles klinisk vurdering på grundlag af de 

udvælgelseskriterier, der er nævnt i artikel 

5, stk. 2 

ii) udvælge de lægemidler, der er 

omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra a), til 

fælles klinisk vurdering på grundlag af 

følgende udvælgelseskriterier: 

 - uopfyldte medicinske behov, hvor hvilke 

der ikke findes nogen behandling eller 

kun en utilfredsstillende behandling 

 - potentiel virkning for patienter og 

folkesundhed, idet der tages hensyn til 

bl.a. sygdomsbyrden målt på dødelighed 

og sygelighed samt de livstruende eller 

kronisk invaliderende egenskaber ved den 

sygdom, som den medicinske teknologi 

målrettes mod 

 - en betydelig grænseoverskridende 

dimension 

 - de ressourcer, som 

koordinationsgruppen har til rådighed. 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) fremlæggelser af oplysninger, data 

og dokumentation fra udviklere af 

medicinsk teknologi 

a) fremlæggelser af oplysninger, data 

og dokumentation fra udviklere af 

medicinsk teknologi, herunder beskyttelse 

af udviklernes fortrolige oplysninger 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 – litra a a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 a a) anvendelse af de 

udvælgelseskriterier, som er omhandlet i 

artikel 5, stk. 2; 

Begrundelse 

Kriterierne for udvælgelse af medicinsk udstyr og centralt godkendte lægemidler i 

overgangsfasen, der er omhandlet i artikel 33, stk. 1, og artikel 10, er for øjeblikket 

forholdsvis vage. Det er vigtigt, at kriterierne og koordineringsgruppens anvendelse af dem er 

gennemsigtige for alle interessenter, herunder udviklere af medicinsk teknologi. 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 – litra c 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) fastlæggelse af detaljerede 

proceduremæssige skridt og tidsplanen 

herfor samt den samlede varighed af fælles 

kliniske vurderinger 

c) fastlæggelse af detaljerede 

proceduremæssige skridt og tidsplanen 

herfor samt den samlede varighed af fælles 

kliniske vurderinger, herunder for 

klagemekanismer for udviklere af 

medicinsk teknologi 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag supplerer medtagelsen af en revisionsordning, således at 

Kommissionen vil vedtage passende proceduremæssige bestemmelser (tidsfrister osv.). 

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til forordning 

Artikel 11 – stk. 1 – litra f 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) samarbejde med de bemyndigede 

organer og ekspertpanelerne om 

udarbejdelse og ajourføring af fælles 

kliniske vurderinger af medicinsk udstyr. 

f) samarbejde mellem Det 

Europæiske Lægemiddelagentur og 

koordinationsgruppen om udarbejdelse og 

ajourføring af fælles kliniske vurderinger 

af lægemidler. Ved dette samarbejde skal 
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der tages hensyn til, at 

koordinationsgruppen i kraft af sine 

kompetencer med hensyn til kliniske 

aspekter er det kompetente organ, der 

registrerer og prioriterer de nye 

teknologier på basis af deres indvirkning 

på sundheden. 

 

Ændringsforslag  48 

Forslag til forordning 

Artikel 12 – stk. 3 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3 a. Denne artikels stk. 2 og 3 finder 

ikke anvendelse på lægemidler. 

Begrundelse 

Denne ændring sikrer, at alle lægemidler, som er underlagt obligatorisk fælles klinisk 

vurdering efter overgangsperioden, har mulighed for at få adgang til et fælles videnskabeligt 

samråd. I kraft af lægemidlers udviklingsfrister er det vigtigt at sikre, at der ikke sættes nogen 

begrænsning for lægemidlers adgang til videnskabelige samråd. 

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den udpegede undergruppe 

anmoder udvikleren af medicinsk teknologi 

om at fremlægge dokumentationsmateriale, 

der indeholder de oplysninger og data samt 

den dokumentation, der er nødvendige for 

det fælles videnskabelige samråd. 

2. Den udpegede undergruppe 

anmoder udvikleren af medicinsk teknologi 

om at fremlægge dokumentationsmateriale, 

der indeholder de oplysninger og data samt 

den dokumentation, der er nødvendige for 

det fælles videnskabelige samråd. Alle 

relevante data og oplysninger gøres 

offentligt tilgængelige. 

 

Ændringsforslag  50 

Forslag til forordning 
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Artikel 13 – stk. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den udpegede undergruppe 

udpeger blandt sine medlemmer en 

bedømmer og en medbedømmer, som skal 

være ansvarlige for at gennemføre det 

fælles videnskabelige samråd. Ved 

udpegelserne tages der hensyn til den 

videnskabelige ekspertise, der er 

nødvendig for vurderingen. 

3. Den udpegede undergruppe 

udpeger blandt sine medlemmer en 

bedømmer og en medbedømmer fra 

forskellige medlemsstater, som skal være 

ansvarlige for at gennemføre det fælles 

videnskabelige samråd. Ved udpegelserne 

tages der hensyn til den videnskabelige 

ekspertise, der er nødvendig for 

vurderingen. 

 

Ændringsforslag  51 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. Den udpegede undergruppe sikrer, 

at interesserede parter, herunder patienter, 

forbrugere og kliniske eksperter, får 

lejlighed til at fremsætte bemærkninger 

under udarbejdelsen af udkastet til 

rapporten om fælles videnskabeligt samråd, 

og fastsætter en frist, inden for hvilken de 

kan fremsætte bemærkninger. 

8. Den udpegede undergruppe sikrer, 

at alle relevante interesserede parter, 

herunder patientorganisationer, fagfolk i 

sundhedssektoren og kliniske eksperter, 

får lejlighed til at fremsætte bemærkninger 

under udarbejdelsen af udkastet til 

rapporten om fælles videnskabeligt samråd, 

og fastsætter en frist, inden for hvilken de 

kan fremsætte bemærkninger. 

 

Ændringsforslag  52 

 

Forslag til forordning 

Artikel 13 – stk. 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

12. Koordinationsgruppen godkender 

den endelige rapport om fælles 

videnskabeligt samråd, så vidt muligt ved 

konsensus eller, om nødvendigt, ved et 

simpelt flertal af medlemsstaterne, senest 

100 dage efter påbegyndelsen af 

udarbejdelsen af den rapport, der er 

12. Koordinationsgruppen godkender 

den endelige rapport om fælles 

videnskabeligt samråd, så vidt muligt ved 

konsensus eller, om nødvendigt, ved et 

flertal på to tredjedele af medlemsstaterne, 

senest 100 dage efter påbegyndelsen af 

udarbejdelsen af den rapport, der er 
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omhandlet i stk. 4. omhandlet i stk. 4. 

 

Ændringsforslag  53 

 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) høring af patienter, kliniske 

eksperter og andre relevante interesserede 

parter 

d) høring af patientorganisationer, 

fagfolk i sundhedssektoren, kliniske 

eksperter og andre relevante interesserede 

parter 

 

Ændringsforslag  54 

 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) reglerne for fastlæggelse af, hvilke 

interesserede parter der skal høres med 

henblik på denne afdeling. 

b) reglerne for fastlæggelse af, hvilke 

interesserede parter der skal høres med 

henblik på denne afdeling, herunder om 

forebyggelse af interessekonflikter. 

 

Ændringsforslag  55 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Koordinationsgruppen udarbejder 

hvert år en undersøgelse af fremspirende 

medicinske teknologier, der forventes at få 

stor betydning for patienter, folkesundhed 

og sundhedssystemer. 

1. Koordinationsgruppen udarbejder 

hvert år en undersøgelse af fremspirende 

medicinske teknologier, der forventes at få 

stor betydning for patienter, folkesundhed 

og sundhedssystemer. Efter udløbet af den 

overgangsperiode, der er omhandlet i 

artikel 33, stk. 1, for så vidt angår 

lægemidler, skal identificeringen af 

fremspirende medicinske teknologier 

overholde EMA's krav om 

forhåndsanmeldelse af lægemidler forud 
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for ansøgninger om 

markedsføringstilladelse. 

Begrundelse 

Denne ændring sikrer, at alle lægemidler, som er underlagt obligatorisk fælles klinisk 

vurdering efter overgangsperioden, har mulighed for at få adgang til et fælles videnskabeligt 

samråd. I kraft af lægemidlers udviklingsfrister er det vigtigt at sikre, at der ikke sættes nogen 

begrænsning for lægemidlers adgang til videnskabelige samråd. 

 

Ændringsforslag  56 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. I forbindelse med udarbejdelsen af 

undersøgelsen hører koordinationsgruppen: 

2. I forbindelse med udarbejdelsen af 

undersøgelsen hører koordinationsgruppen 

alle relevante interesserede parter, 

herunder: 

 

Ændringsforslag  57 

 

Forslag til forordning 

Artikel 18 – stk. 2 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 b a) fagfolk i sundhedssektoren 

 

Ændringsforslag  58 

 

Forslag til forordning 

Artikel 22 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 22 Artikel 22 

Fælles procedureregler og metoder Fælles procedureregler og metoder 

1. Kommissionen vedtager 

gennemførelsesretsakter vedrørende: 

1. Kommissionen tillægges beføjelse 

til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 31 
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vedrørende: 

a) procedureregler for: a) procedureregler for: 

i) sikring af, at myndigheder og 

organer med ansvar for medicinsk 

teknologi foretager kliniske vurderinger på 

en uafhængig og gennemsigtig måde og 

uden interessekonflikter  

i) sikring af, at myndigheder og 

organer med ansvar for medicinsk 

teknologi foretager kliniske vurderinger på 

en uafhængig og gennemsigtig måde og 

uden interessekonflikter  

ii) mekanismer for interaktionen 

mellem organer med ansvar for medicinsk 

teknologi og udviklere af medicinsk 

teknologi i forbindelse med kliniske 

vurderinger  

ii) mekanismer for interaktionen 

mellem organer med ansvar for medicinsk 

teknologi og udviklere af medicinsk 

teknologi i forbindelse med kliniske 

vurderinger  

iii) høring af patienter, kliniske 

eksperter og andre interesserede parter på 

området kliniske vurderinger 

iii) høring af patientorganisationer, 

fagfolk i sundhedssektoren, kliniske 

eksperter og andre relevante interesserede 

parter i forbindelse med kliniske 

vurderinger, herunder regler om undgåelse 

af interessekonflikter 

b) metoder anvendt til at fastlægge 

kliniske vurderingers indhold og 

udformning. 

b) metoder anvendt til at fastlægge 

kliniske vurderingers indhold og 

udformning, som er baseret på de fælles 

værktøjer og metodologier for samarbejde, 

der er udviklet efter mange års samarbejde 

gennem EUnetHTA's fælles aktioner, 

Beneluxa og Valletta. Disse metoder skal 

udvikles efter høring af 

koordinationsgruppen og alle relevante 

interesserede parter, herunder 

patientorganisationer, fagfolk i 

sundhedssektoren og kliniske eksperter, 

på en gennemsigtig måde; de ajourføres 

regelmæssigt for at afspejle den 

videnskabelige udvikling og gøres 

offentligt tilgængelige. 

 For så vidt angår lægemidler omhandlet i 

artikel 5, stk. 1, litra a), og artikel 32, stk. 

2, tager Kommissionen hensyn til de 

særlige karakteristika, der gør sig 

gældende for sektorerne for lægemidler 

og medicinsk udstyr. Metoden skal sikre 

en tilstrækkelig grad af fleksibilitet, 

forudsat at det højest mulige niveau i 

klinisk dokumentation bibeholdes, således 

at usikker dokumentation kan håndteres 

hensigtsmæssigt i særlige tilfælde, 

herunder, men ikke udelukkende: 
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 i) lægemidler til sjældne sygdomme, 

hvor begrænsede patientgrupper kan have 

betydning for, om en randomiseret klinisk 

undersøgelse kan gennemføres eller den 

statistiske relevans af data 

 ii) lægemidler, for hvilke Det 

Europæiske Lægemiddelagentur har 

udstedt en tilladelse til markedsføring på 

særlige vilkår i henhold til artikel 14, 

stk. 7, i forordning (EF) nr. 726/2004, 

eller for hvilke agenturet har indrømmet 

en PRIME-betegnelse 

 iii) lægemidler, der godkendes på 

basis af klinisk dokumentation af kliniske 

forsøg med særlige forsøgsdesigns, som 

gør rede for den medicinske teknologis 

natur eller andre overvejelser. 

 Metoden skal ligeledes: 

 i) fastsætte en passende mekanisme 

til at identificere det patientrelevante 

sundhedsresultat, med behørigt hensyn til 

relevante interessenters præferencer, 

inklusive patientorganisationer, kliniske 

eksperter, tilsynsmyndigheder, MTV-

organer og udviklere af medicinsk 

teknologi, 

 ii) tage hensyn til potentielle 

ændringer vedrørende det relevante 

sammenligningsgrundlag på nationalt 

niveau på grund af den rivende udvikling 

i plejestandarder. 

2. De gennemførelsesretsakter, der er 

omhandlet i stk. 1, vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 30, stk. 

2. 

 

 

Ændringsforslag  59 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 1 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 De oplysninger og den dokumentation, 
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der er omhandlet i litra a), nr. (i), 

begrænses til den bedste tilgængelige 

dokumentation på tidspunktet for 

indgivelsen til kliniske vurdering og kan 

omfatte data fra andre kilder end 

randomiserede kliniske forsøg. 

Begrundelse 

Under udarbejdelsen af den delegerede retsakt bør Kommissionen sætte begrænsninger for de 

data og den dokumentation, som udvikleren af medicinsk teknologi kan anmodes om, til den 

dokumentation, der er tilgængelig på ansøgningstidspunktet. En tilstrækkelig grad af 

fleksibilitet bør udvises ved at sikre, at udviklerne kan indsende den bedste foreliggende 

dokumentation, inklusive data fra observationsundersøgelser (casekontrolundersøgelser, 

observationsstudier fra den virkelige verden etc.). 

 

Ændringsforslag  60 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Unionen sikrer finansieringen af 

arbejdet i koordinationsgruppen og dens 

undergrupper samt af de aktiviteter til 

støtte for dette arbejde, der involverer 

samarbejde med Kommissionen, Det 

Europæiske Lægemiddelagentur og det 

netværk af interesserede parter, der er 

omhandlet i artikel 26. Unionens 

finansielle støtte til aktiviteter i henhold til 

denne forordning gennemføres i 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU, 

Euratom) nr. 966/201218 

1. Unionen sikrer finansieringen af 

arbejdet i koordinationsgruppen og dens 

undergrupper samt af de aktiviteter til 

støtte for dette arbejde, der involverer 

samarbejde med Kommissionen, Det 

Europæiske Lægemiddelagentur og det 

netværk af interesserede parter, der er 

omhandlet i artikel 26. EU garanterer 

tilstrækkelig, stabil og løbende offentlig 

finansiering af koordinationsgruppen. 

Denne offentlige finansiering sikres uden 

direkte eller indirekte inddragelse af 

MTV-udviklere. Unionens finansielle 

støtte til aktiviteter i henhold til denne 

forordning gennemføres i 

overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU, 

Euratom) nr. 966/2012.18 

___________________ ____________________ 

18Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 

25. oktober 2012 om de finansielle regler 

vedrørende Unionens almindelige budget 

18Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 

25. oktober 2012 om de finansielle regler 

vedrørende Unionens almindelige budget 
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og om ophævelse af Rådets forordning 

(EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 

af 26.10.2012, s. 1).  

og om ophævelse af Rådets forordning 

(EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 

af 26.10.2012, s. 1).  
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Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den finansiering, der er omhandlet 

i stk. 1, omfatter finansiering vedrørende 

deltagelsen af medlemsstaternes udpegede 

myndigheder og organer med ansvar for 

medicinsk teknologi i arbejdet med fælles 

kliniske vurderinger og fælles 

videnskabelige samråd. Bedømmer og 

medbedømmere er berettigede til en særlig 

godtgørelse for deres arbejde med fælles 

kliniske vurderinger og fælles 

videnskabelige samråd i overensstemmelse 

med Kommissionens interne regler. 

2. Den finansiering, der er omhandlet 

i stk. 1, omfatter finansiering vedrørende 

deltagelsen af medlemsstaternes udpegede 

myndigheder og organer med ansvar for 

medicinsk teknologi i arbejdet med fælles 

kliniske vurderinger og fælles 

videnskabelige samråd. Bedømmer og 

medbedømmere er berettigede til en særlig 

godtgørelse, der godkendes af 

Kommissionen, for deres arbejde med 

fælles kliniske vurderinger og fælles 

videnskabelige samråd i overensstemmelse 

med Kommissionens interne regler. 

 

Ændringsforslag  62 

 

Forslag til forordning 

Artikel 26 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen opretter et netværk 

af interesserede parter gennem en åben 

indkaldelse af ansøgninger og udvælger 

egnede interesseorganisationer på grundlag 

af udvælgelseskriterier, der er fastsat i den 

åbne indkaldelse af ansøgninger. 

1. Kommissionen opretter et netværk 

af interesserede parter gennem en åben 

indkaldelse af ansøgninger og udvælger 

egnede interesseorganisationer på grundlag 

af udvælgelseskriterier, der er fastsat i den 

åbne indkaldelse af ansøgninger. 

Netværket af interesserede parter skal 

omfatte mindst patientorganisationer, 

fagfolk i sundhedssektoren og kliniske 

eksperter. Udvælgelseskriterierne skal 

tage sigte på at forebygge 

interessekonflikter. 
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Ændringsforslag  63 

Forslag til forordning 

Artikel 26 – stk. 1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1 a. Netværket af interesserede parter 

skal også omfatte en kvalificeret 

repræsentant for Europa-Parlamentet. 

Denne repræsentant rapporterer 

regelmæssigt til Europa-Parlamentet om 

den seneste udvikling i netværket. 

 

Ændringsforslag  64 

Forslag til forordning 

Artikel 26 – stk. 3 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Kommissionen organiserer ad hoc-

møder mellem netværket af interesserede 

parter og koordinationsgruppen for at: 

3. Kommissionen organiserer 

regelmæssigt møder mellem netværket af 

interesserede parter og 

koordinationsgruppen for at: 

 

Ændringsforslag  65 

Forslag til forordning 

Artikel 26 – stk. 3 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) ajourføre interesserede parter om 

gruppens arbejde 

a) ajourføre interesserede parter om 

gruppens arbejde alle medlemmer af 

netværket af interesserede parter skal 

have adgang til alle relevante data og 

oplysninger 

 

Ændringsforslag  66 

Forslag til forordning 

Artikel 26 – stk. 3 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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b) udveksle oplysninger om arbejdet i 

koordinationsgruppen. 

b) udveksle oplysninger mellem 

koordinationsgruppen og netværket af 

interesserede parter. 

 

Ændringsforslag  67 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 1 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1 a. Efter udløbet af den 

overgangsperiode, der er omhandlet i 

artikel 33, stk. 1, for så vidt angår 

lægemidler, skal identificeringen af 

fremspirende medicinske teknologier 

overholde EMA's krav om 

forhåndsanmeldelse af lægemidler forud 

for ansøgninger om 

markedsføringstilladelse. 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag afspejler, at der ikke vil være behov for en sådan undersøgelse efter 

udløbet af overgangsperioden, da forbindelsen med den centraliserede 

markedsføringstilladelsesprocedure vil sikre, at koordinationsgruppen informeres i god tid 

om fremspirende medicinske teknologier. 

 

Ændringsforslag  68 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 2 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2 a. Alle fortrolige data, der er 

indsendt af en fabrikant, skal være 

omfattet af en klar aftale om fortrolighed. 

Kommissionen skal også sikre beskyttelse 

af fortrolige oplysninger mod uautoriseret 

adgang eller videregivelse og sikre 

integriteten af lagrede data mod hændelig 

eller ulovlig tilintetgørelse, hændeligt tab 

eller ændring. 
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Ændringsforslag  69 

 

Forslag til forordning 

Artikel 27 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 27 a 

 Fælles regler om data 

 1. Kommissionen tillægges beføjelse 

til at vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 31 

vedrørende indsamling, interoperabilitet 

og sammenlignelighed af data.  

 2. Bedømmere og medbedømmere 

skal have fuld adgang til de data, der 

anvendes af de myndigheder, som står for 

udstedelsen af markedsføringstilladelsen 

for et lægemiddel, samt muligheden for at 

anvende eller generere yderligere 

relevante data med henblik på 

vurderingen af et lægemiddel i forbindelse 

med et fælles MTV.  

 3. Den fortrolige behandling af 

kommercielt følsomme data skal til enhver 

tid garanteres.  

Ændringsforslag  70 

Forslag til forordning 

Artikel 29 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Senest fem år efter 

offentliggørelsen af den rapport, der er 

omhandlet i artikel 28, foretager 

Kommissionen en evaluering af denne 

forordning og aflægger rapport om sine 

konklusioner. 

1. Senest fire år efter 

offentliggørelsen af den rapport, der er 

omhandlet i artikel 28, foretager 

Kommissionen en evaluering af denne 

forordning og aflægger rapport om sine 

konklusioner. 

 

Ændringsforslag  71 
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Forslag til forordning 

Artikel 31 – stk. 3 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den i artikel 17 og 23 omhandlede 

delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 

Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 

bringer delegationen af de beføjelser, der er 

angivet i den pågældende afgørelse, til 

ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 

Den berører ikke gyldigheden af 

delegerede retsakter, der allerede er i kraft. 

3. Den i artikel 17, 22, 23 og 27a 

omhandlede delegation af beføjelser kan til 

enhver tid tilbagekaldes af Europa-

Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de 

beføjelser, der er angivet i den pågældende 

afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 

efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 

Den berører ikke gyldigheden af 

delegerede retsakter, der allerede er i kraft. 

 

Ændringsforslag  72 

Forslag til forordning 

Artikel 32 – stk. 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kommissionen bør i forbindelse 

med forberedelsen af disse 

gennemførelsesretsakter og delegerede 

retsakter tage hensyn til de særlige 

karakteristika, der gør sig gældende for 

sektorerne for lægemidler og medicinsk 

udstyr. 

2. Kommissionen bør i forbindelse 

med forberedelsen af disse 

gennemførelsesretsakter og delegerede 

retsakter tage hensyn til de særlige 

karakteristika, der gør sig gældende for 

sektorerne for lægemidler og medicinsk 

udstyr og skal tage hensyn til det arbejde, 

der allerede er blevet udført inden for 

rammerne af EUnetHTA's fælles 

aktioner. 

Begrundelse 

Dette forslag til ændring gennemfører betragtning 3 og 25. 
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Ændringsforslag  73 

Forslag til forordning 

Artikel 32 – stk. 2 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2 a. I forbindelse med udarbejdelsen af 

gennemførelsesretsakter og delegerede 

retsakter indhenter Kommissionen input 

fra netværket af aktører og den brede 

offentlighed. 

 

Ændringsforslag  74 

Forslag til forordning 

Artikel 34 – stk. 1 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Medlemsstaterne kan foretage en 

klinisk vurdering på anden måde end ved 

hjælp af de bestemmelser, der er fastsat i 

kapitel III i denne forordning, af grunde, 

der vedrører behovet for at beskytte 

folkesundheden i den pågældende 

medlemsstat, og forudsat at de pågældende 

foranstaltninger er begrundede, nødvendige 

og forholdsmæssige med hensyn til at nå 

dette mål. 

1. Medlemsstaterne kan foretage en 

klinisk vurdering som en foreløbig 

foranstaltning på anden måde end ved 

hjælp af de bestemmelser, der er fastsat i 

kapitel III i denne forordning, navnlig af 

grunde, der vedrører behovet for at 

beskytte folkesundheden i den pågældende 

medlemsstat, og forudsat at de pågældende 

foranstaltninger er begrundede, nødvendige 

og forholdsmæssige med hensyn til at nå 

dette mål. 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag afspejler artikel 114, stk. 10, i TEUF, der finder anvendelse på MTV-

forslag, da det er baseret på artikel 114 i TEUF som retsgrundlag. Artikel 114, stk. 10, i 

TEUF fastsætter, at: "10. De ovennævnte harmoniseringsforanstaltninger indeholder i de 

relevante tilfælde en beskyttelsesklausul, der bemyndiger medlemsstaterne til med en eller 

flere af de ikke-økonomiske begrundelser, der er nævnt i artikel 36, at træffe foreløbige 

foranstaltninger, der er undergivet en EU-kontrolprocedure." 
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