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 ET 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 

komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Tervishoiutehnoloogiate areng on 

üks majanduskasvu ja innovatsiooni 

soodustavatest kesksetest teguritest liidus. 

See on osa tervishoiukulutuste koguturust 

ning moodustab ELi sisemajanduse 

koguproduktist 10 %. Tervisetehnoloogiad 

hõlmavad ravimeid, meditsiiniseadmeid ja 

-protseduure, samuti haiguste ennetuse, 

diagnostika ja ravi vahendeid. 

(1) Tervisetehnoloogiate arengul on 

tervisepoliitika täiustamises keskne 

tähtsus, kuna see tagab juurdepääsu 

progressiivsematele tervisetehnoloogiatele 
ja aitab seeläbi saavutada tervise 

kõrgetasemelist kaitset. Samal ajal on 

tervisetehnoloogiate puhul tegemist 

uuendusliku majandussektoriga, mis on 

osa tervishoiukulutuste koguturust ning 

moodustab ELi sisemajanduse 

koguproduktist 10 %. Tervisetehnoloogiad 

hõlmavad ravimeid, meditsiiniseadmeid ja 

-protseduure, samuti haiguste ennetuse, 

diagnostika ja ravi vahendeid. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) Tervisetehnoloogia hindamise 

tulemusi kasutatakse, et teha otsuseid 

eelarvevahendite jaotamise kohta 

tervisevaldkonnas, näiteks seoses 

tervisetehnoloogia hinnakujunduse või 

hüvitamise määra kehtestamisega. 

Tervisetehnoloogia hindamine võib 

seepärast aidata liikmesriikidel luua ja 

säilitada kestlikke tervishoiusüsteeme ning 

edendada innovatsiooni, millel on paremad 

tulemused on patsientide jaoks. 

(4) Tervisetehnoloogia hindamise 

tulemusi kasutatakse, et teha otsuseid 

eelarvevahendite jaotamise kohta 

tervisevaldkonnas, näiteks seoses 

tervisetehnoloogia hinnakujunduse või 

hüvitamise määra kehtestamisega. 

Tervisetehnoloogia hindamine võib 

seepärast aidata liikmesriikidel luua ja 

säilitada kestlikke tervishoiusüsteeme ning 

edendada innovatsiooni, millel on paremad 

tulemused patsientide jaoks, samal ajal 

kui patsientidel on õigus tervisekaitsele 

ning kaitsele haiguse rahaliste, 
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sotsiaalsete ja meditsiiniliste tagajärgede 

eest, aga ka piiramatule juurdepääsule 

uusimatele avastustele ravi valdkonnas, 

ning see peaks olema kõigis 

liikmesriikides seadusega tagatud. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Selleks et tagada tervisetehnoloogia 

hindamise kliiniliste aspektide puhul 

ühtlustatud eeskirjade laiaulatuslik 

kasutamine ning võimaldada koondada 

oskusteave ja ressursid tervisetehnoloogia 

hindamise asutuste vahel, on asjakohane 

nõuda, et kliinilised ühishindamised 

tehtaks kõigi nende ravimite puhul, mille 

kohta on käimas Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EÜ) nr 726/200411 

alusel ette nähtud tsentraliseeritud 

müügiloa andmise menetlus, mis hõlmab 

uusi toimeaineid, ning juhul, kui neid 

ravimeid lubatakse hiljem kasutada uue 

näidustuse jaoks. Kliinilised 

ühishindamised tuleks teha ka teatavate 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses 

(EL) 2017/74512 esitatud määratlusele 

vastavate meditsiiniseadmete puhul, mis 

kuuluvad suurimasse riskiklassi ja mille 

puhul on asjakohased eksperdirühmad 

andnud oma arvamuse või seisukoha. 

Kliinilise ühishindamise jaoks tuleks 

meditsiiniseadmed valida konkreetsete 

kriteeriumide alusel. 

(12) Selleks et tagada tervisetehnoloogia 

hindamise kliiniliste aspektide puhul 

ühtlustatud eeskirjade laiaulatuslik 

kasutamine ning võimaldada koondada 

oskusteave ja ressursid tervisetehnoloogia 

hindamise asutuste vahel, on asjakohane 

nõuda, et kliinilised ühishindamised 

tehtaks kõigi nende ravimite puhul, mille 

kohta on käimas Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EÜ) nr 726/200411 

alusel ette nähtud tsentraliseeritud 

müügiloa andmise menetlus, mis hõlmab 

uusi toimeaineid, ning juhul, kui neid 

ravimeid lubatakse hiljem kasutada uue 

näidustuse jaoks. Kliinilised 

ühishindamised tuleks teha ka teatavate 

meditsiiniseadmete puhul, mis on 

liigitatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määruse (EL) 2017/74512 

artiklile 51 klassi IIb suure riskiteguriga 

siiratavate meditsiiniseadmete ja III klassi 

meditsiiniseadmete hulka ning mille 

kohta asjakohased eksperdirühmad on 

esitanud teadusliku arvamuse kliinilise 

hindamise konsulteerimismenetluse 

raames vastavalt kõnealuse määruse 

artiklile 54 ja mida on vähemalt ühes 

liikmesriigis juba turustatud. 

_________________ _________________ 

11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. 

märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 

726/2004, milles sätestatakse ühenduse 

kord inim- ja veterinaarravimite lubade 

andmise ja järelevalve kohta ning millega 

11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. 

märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 

726/2004, milles sätestatakse ühenduse 

kord inim- ja veterinaarravimite lubade 

andmise ja järelevalve kohta ning millega 



 

AD\1159697ET.docx 5/41 PE622.139v03-00 

 ET 

asutatakse Euroopa Ravimiamet (ELT L 

136, 30.4.2004, lk 1). 

asutatakse Euroopa Ravimiamet (ELT L 

136, 30.4.2004, lk 1). 

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 

2017. aasta määrus (EL) 2017/745, milles 

käsitletakse meditsiiniseadmeid, millega 

muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, 

määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) 

nr 1223/2009 ning millega tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu direktiivid 

90/385/EMÜ ja 93/42/EMÜ (ELT L 117, 

5.5.2017, lk 1). 

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 

2017. aasta määrus (EL) 2017/745, milles 

käsitletakse meditsiiniseadmeid, millega 

muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, 

määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) 

nr 1223/2009 ning millega tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu direktiivid 

90/385/EMÜ ja 93/42/EMÜ (ELT L 117, 

5.5.2017, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Selleks et tagada, et 

tervisetehnoloogiate kohta tehtud 

kliinilised ühishindamised oleksid ka 

edaspidi täpsed ja olulised, on asjakohane 

kehtestada hindamiste ajakohastamise 

tingimused, eriti juhul, kui pärast esialgset 

hindamist kättesaadavad lisaandmed 

võivad suurendada hinnangu täpsust. 

(13) Selleks et tagada kogu liidus 

patsientide õigeaegne juurdepääs 

tervisetehnoloogiatele, et 

tervisetehnoloogiate kohta tehtud 

kliinilised ühishindamised oleksid ka 

edaspidi täpsed ja olulised ning et vältida 

dubleerimist Euroopa Ravimiameti 

regulatiivsete hindamiste ja kliiniliste 

ühishindamiste vahel, on asjakohane luua 

koostoime ja kehtestada hindamiste 

ajakohastamise tingimused, eriti juhul, kui 

pärast esialgset hindamist kättesaadavad 

lisaandmed võivad suurendada hinnangu 

täpsust. 

 

Muudatusettepanek  5 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 15 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (15 a) Tervisetehnoloogia hindamise 

ametiasutuste koostöö peaks tuginema 

hea valitsemistava, objektiivsuse, 

sõltumatuse ja läbipaistvuse põhimõtetele. 
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Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 16 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) Selleks et ühtlustatud eeskirjad 

täidaksid siseturuga seotud eesmärki, 

tuleks liikmesriikidelt nõuda, et nad 

võtaksid täielikult arvesse kliiniliste 

ühishindamiste tulemusi ega teeks neid 

hindamisi uuesti. Selle kohustuse täitmine 

ei takista liikmesriikidel teha sama 

tervisetehnoloogia mittekliinilisi hindamisi 

ega järelduste tegemist nende 

tehnoloogiate lisaväärtuse kohta, mida 

käsitletakse riikliku hindamisprotsessi 

osana, mis võib hõlmata nii kliinilisi kui ka 

mittekliinilisi andmeid ja kriteeriume. See 

ei takista ka liikmesriikidel koostada omi 

soovitusi ega teha otsuseid hinnakujunduse 

või hüvitamise kohta. 

(16) Selleks et ühtlustatud eeskirjad 

täidaksid siseturuga seotud eesmärki ja 

toetaksid samal ajal juurdepääsu 

meditsiinilistele uuendustele, tuleks 

liikmesriikidelt nõuda, et nad võtaksid 

täielikult arvesse kliiniliste ühishindamiste 

tulemusi ega teeks neid hindamisi uuesti. 

Liikmesriikidel peaks olema õigus 

täiendada kliinilisi ühishindamisi 

kliiniliste lisatõenditega, lähtudes 

riiklikest vajadustest. Lisaks ei takista see 

liikmesriikidel teha sama 

tervisetehnoloogia mittekliinilisi hindamisi 

ega järelduste tegemist nende 

tehnoloogiate kliinilise lisaväärtuse kohta, 

mida käsitletakse riikliku 

hindamisprotsessi osana, mis võib hõlmata 

nii kliinilisi kui ka mittekliinilisi andmeid 

ja kriteeriume. See ei takista ka 

liikmesriikidel koostada omi soovitusi ega 

teha otsuseid hinnakujunduse või 

hüvitamise kohta. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 17 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(17) Ravimite kliiniliste ühishindamiste 

ajakava tuleks, nii palju kui võimalik, 

määrata selle ajakava alusel, mida 

rakendatakse kuni tsentraliseeritud 

müügiloa andmise menetluse 

lõpuleviimiseni vastavalt määrusele (EÜ) 

nr 726/2004. Selline kooskõlastamine 

peaks tagama, et kliiniliste hindamistega 

lihtsustatakse tõhusalt turulepääsu ning 

aidatakse kaasa uuenduslike tehnoloogiate 

(17) Ravimite kliiniliste ühishindamiste 

ajakava tuleks, nii palju kui võimalik, 

määrata selle ajakava alusel, mida 

rakendatakse kuni tsentraliseeritud 

müügiloa andmise menetluse 

lõpuleviimiseni vastavalt määrusele (EÜ) 

nr 726/2004. Selline kooskõlastamine 

peaks tagama, et kliiniliste hindamistega 

lihtsustatakse tõhusalt turulepääsu ning 

aidatakse kaasa uuenduslike tehnoloogiate 
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õigeaegsele patsientideni jõudmisele. 

Üldjuhul peaks asjaomane protsess olema 

lõppenud hiljemalt selleks ajaks, kui 

komisjon avaldab müügiloa andmise 

otsuse. 

õigeaegsele patsientideni jõudmisele. 

Teatavates liikmesriikides võivad 

kliinilised hindamised alata isegi enne 

seda, kui komisjon on müügiloa andnud. 

Et toetada käesoleva määruse eesmärke ja 

vältida seda, et kliinilised ühishindamised 

põhjustavad nendes liikmesriikides 

praeguse olukorraga võrreldes viivitusi, 
peaks üldjuhul asjaomane protsess olema 

lõppenud hiljemalt selleks ajaks, kui 

komisjon avaldab müügiloa andmise 

otsuse. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 18 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(18) Meditsiiniseadmete kliiniliste 

ühishindamiste ajakava koostamisel tuleks 

arvesse võtta meditsiiniseadmete äärmiselt 

detsentraliseeritud turulepääsu ning 

kliinilise ühishindamise jaoks asjakohase 

tõendusmaterjali kättesaadavust. Kuna 

nõutud tõendusmaterjal võib muutuda 

kättesaadavaks alles pärast 

meditsiiniseadme turule laskmist ja selleks, 

et kliiniliseks ühishindamiseks oleks 

võimalik valida meditsiiniseadmeid sobival 

ajal, peaks olema võimalik hinnata selliseid 

seadmeid pärast nende turustamise algust. 

(18) Meditsiiniseadmete kliiniliste 

ühishindamiste ajakava koostamisel tuleks 

arvesse võtta meditsiiniseadmete äärmiselt 

detsentraliseeritud turulepääsu ning 

kliinilise ühishindamise jaoks asjakohase 

tõendusmaterjali kättesaadavust. Kuna 

nõutud tõendusmaterjal võib muutuda 

kättesaadavaks alles pärast 

meditsiiniseadme turule laskmist ja selleks, 

et kliiniliseks ühishindamiseks oleks 

võimalik valida meditsiiniseadmeid sobival 

ajal, peaks olema võimalik hinnata selliseid 

seadmeid pärast nende turustamise algust 

ja võimaluse korral tootjate juuresolekul. 

 

Muudatusettepanek  9 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Kliiniliste ühishindamiste ja 

teaduslike ühiskonsultatsioonidega kaasneb 

vajadus jagada konfidentsiaalset teavet 

tehnoloogia arendajate ja 

tervisetehnoloogia hindamise ametiasutuste 

(21) Arvestades tervisealase teabe 

tundlikku laadi ja vajadust käsitleda 

tundlikku äriteavet konfidentsiaalselt, 

peavad need olema alati tagatud. 
Kliiniliste ühishindamiste ja teaduslike 
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ja asutuste vahel. Selleks et tagada sellise 

teabe kaitse, tohiks koordineerimisrühmale 

hindamiste ja konsultatsioonide raames 

esitatud teavet avaldada kolmandatele 

isikutele üksnes pärast 

konfidentsiaalsuslepingu sõlmimist. Lisaks 

nõutakse iga teaduslike 

ühiskonsultatsioonide tulemuste kohta 

avaldatava teabe puhul, et see tuleb esitada 

anonüümses vormis nii, et sellest on 

kõrvaldatud kogu tundlik äriteave. 

ühiskonsultatsioonidega kaasneb vajadus 

jagada konfidentsiaalset teavet tehnoloogia 

arendajate ja tervisetehnoloogia hindamise 

ametiasutuste ja asutuste vahel. Selleks et 

tagada sellise teabe kaitse, tohiks 

koordineerimisrühmale hindamiste ja 

konsultatsioonide raames esitatud teavet 

avaldada kolmandatele isikutele üksnes 

pärast konfidentsiaalsuslepingu sõlmimist 

teabe esitanud tehnoloogia arendajaga. 

Lisaks nõutakse iga teaduslike 

ühiskonsultatsioonide tulemuste kohta 

avaldatava teabe puhul, et see tuleb esitada 

anonüümses vormis nii, et sellest on 

kõrvaldatud kogu tundlik äriteave. Tuleks 

täpsustada, et konfidentsiaalse teabe 

kaitset käsitlevad sätted ei takista 

teaduslike ühiskonsultatsioonide 

avalikustamise hindamist. Kasutatud 

kliinilised andmed, uuringud, metoodika 

ja kasutatud kliinilised tulemused tuleks 

avalikustada. Teaduslike andmete ja 

hindamiste võimalikult suur üldsusele 

avatus peaks aitama biomeditsiini 

uuringutes edasi liikuda ning tagada 

võimalikult suure usalduse süsteemi 

vastu. 

 

Muudatusettepanek  10 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25) Selleks et tagada ühtlustatud 

lähenemisviis käesoleva määrusega ette 

nähtud ühistööle, tuleks komisjonile anda 

rakendamisvolitused, et kehtestada 

kliinilise ühishindamise menetluste ja 

metoodikate ühisraamistik, kliiniliste 

ühishindamiste kord ja teaduslike 

ühiskonsultatsioonide kord. Vajaduse 

korral tuleks ravimite ja 

meditsiiniseadmete jaoks välja töötada eri 

eeskirjad. Selliste eeskirjade koostamisel 

tuleks komisjonil võtta arvesse EUnetHTA 

ühismeetmete raames juba tehtud töö 

(25) Selleks et tagada ühtlustatud 

lähenemisviis käesoleva määrusega ette 

nähtud ühistööle, tuleks komisjonile anda 

rakendamisvolitused, et kehtestada pärast 

koordineerimisrühmaga konsulteerimist 

kliinilise hindamise menetluste ja 

metoodikate ühisraamistik, kliiniliste 

ühishindamiste kord ja teaduslike 

ühiskonsultatsioonide kord. Vajaduse 

korral tuleks ravimite ja 

meditsiiniseadmete jaoks välja töötada eri 

eeskirjad. Selliste eeskirjade koostamisel 

tuleks komisjonil ja koordineerimisrühmal 
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tulemusi. Samuti tuleks komisjonil arvesse 

võtta teadusuuringute programmist 

„Horisont 2020“ rahastatavaid 

tervisetehnoloogia hindamise algatusi ning 

ka piirkondlikke tervisetehnoloogia 

hindamise algatusi, näiteks algatused 

Beneluxa ja Valletta deklaratsioon. Neid 

volitusi tuleks kasutada kooskõlas Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 

182/201113. 

võtta arvesse EUnetHTA ühismeetmete 

raames juba tehtud töö tulemusi ning 

eelkõige metoodilisi suuniseid ja tõendite 

esitamise vormi. Samuti tuleks komisjonil 

arvesse võtta teadusuuringute programmist 

„Horisont 2020“ rahastatavaid 

tervisetehnoloogia hindamise algatusi ning 

ka piirkondlikke tervisetehnoloogia 

hindamise algatusi, näiteks algatused 

Beneluxa ja Valletta deklaratsioon. 

Menetluste ja metoodikate raamistikke 

tuleks ajakohastada nii tihti kui komisjon 

ja koordineerimisrühm seda vajalikuks 

peavad, tagamaks et need raamistikud 

vastavad teaduse arengule. Metoodikate 

raamistiku väljatöötamisel peaks 

komisjon arvestama koostöös 

koordineerimisrühmaga teatud tüüpi 

tervisetehnoloogiate, täiustatud raviviiside 

või elu pikendavate ravimeetodite eripära 

ja vastavaid probleeme, kui vaja võib olla 

uuendusliku ülesehitusega kliinilisi 

uuringuid. Need võivad põhjustada 

müügiloa väljastamise ajal ebakindlust 

tõendite suhtes. Kuna sellist kliiniliste 

uuringute uuenduslikku ülesehitust 

peetakse õiguslike hindamiste tegemiseks 

sageli vastuvõetavaks, ei tohiks kliiniliste 

ühishindamiste metoodika takistada 

selliste tervisetehnoloogiate patsientideni 

jõudmist. Komisjon ja 

koordineerimisrühm peaksid seepärast 

tagama, et metoodika tagab 

kõrgetasemelised kliinilised tõendid ja 

samal ajal vajaliku paindlikkuse, mis 

võimaldab selliseid tervisetehnoloogiaid 

asjakohaselt hinnata. Sellised kliinilised 

tõendid peaksid hõlmama teabe esitamise 

ajal parimate kättesaadavate teaduslike 

tõendite, sealhulgas näiteks 

juhtkontrolluuringute andmete ja 

tegelikes tingimustes saadud 

vaatlusandmete aktsepteerimist, aga ka 

kaudsete võrdlusravimite aktsepteerimist. 

Väljatöötatavad metoodikat käsitlevad 

eeskirjad peaksid hõlmama kliiniliste 

tõendite parandamise võimalusi juhtudel, 

mil on vaja siiski täiendavaid teaduslikke 

tõendeid. Kõnealuseid volitusi tuleks 
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kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrusega (EL) nr 182/201113.  

__________________ __________________ 

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 

veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 

182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 

ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 

liikmesriikide läbiviidava kontrolli 

mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 

rakendamisvolituste teostamise suhtes 

(ELT L 55, 28.2.2011, lk 13). 

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 

veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 

182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad 

ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 

liikmesriikide läbiviidava kontrolli 

mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 

rakendamisvolituste teostamise suhtes 

(ELT L 55, 28.2.2011, lk 13). 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (25 a)  Komisjon peaks koos 

liikmesriikidega vaktsiinide kliiniliste 

ühishindamiste raamistikku kohandama, 

et võtta arvesse vaktsiinide ennetavat 

iseloomu, mis on üksikisikutele ja 

elanikkonnale kasulik pikas perspektiivis, 

ning kaasama vaktsiinide kliinilistesse 

ühishindamistesse asjakohased riiklikud 

asutused. Raamistiku kohandamine tuleks 

lõpule viia enne käesoleva määruse 

rakendamisperioodi lõppu, et tagada selle 

kasutatavus üleminekuperioodil.  

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – sissejuhatav osa 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesoleva määrusega 

kehtestatakse: 

1. Võttes arvesse EUnetHTA 

ühismeetmete raames tehtud töö tulemusi, 
kehtestatakse käesoleva määrusega: 
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 ET 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga rakendatakse põhjendusi 3 ja 25. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt e 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) „kliiniline hindamine“ – 

tervisetehnoloogia kohta olemasoleva 

tõendusmaterjali kogumine ja hindamine, 

võrreldes seda ühe või mitme muu 

olemasoleva tervisetehnoloogiaga 

järgmiste tervisetehnoloogia hindamise 

kliiniliste valdkondade põhjal: 

tervisetehnoloogia abil lahendatava 

terviseprobleemi kirjeldus ning muude 

selle terviseprobleemi lahendamisele 

suunatud tervisetehnoloogiate praeguse 

kasutuse kirjeldus, tervisetehnoloogia 

kirjeldus ja selle tehniline kirjeldus, 

tervisetehnoloogia suhteline kliiniline 

tõhusus ning suhteline ohutus; 

e) „kliiniline hindamine“ – 

tervisetehnoloogia kohta olemasoleva 

teadusliku tõendusmaterjali kogumine ja 

analüüs, võrreldes seda ühe või mitme 

muu olemasoleva tervisetehnoloogiaga 

järgmiste tervisetehnoloogia hindamise 

kliiniliste valdkondade põhjal: 

tervisetehnoloogia abil lahendatava 

terviseprobleemi kirjeldus ning muude 

selle terviseprobleemi lahendamisele 

suunatud tervisetehnoloogiate praeguse 

kasutuse kirjeldus, tervisetehnoloogia 

kirjeldus ja selle tehniline kirjeldus, 

tervisetehnoloogia suhteline kliiniline 

tõhusus ning suhteline ohutus regulatiivse 

heakskiitmise ajal; 

Selgitus 

Kliiniliste ühishindamiste kohaldamisala on oluline selgelt piiritleda, täpsustamaks et nendes 

keskendutakse olemasolevate tõendite faktilisele läbivaatamisele ja analüüsile. Hindamisest 

jäetakse kõrvale igasugune toote väärtuse hindamine (st väärtuse kindlaksmääramine), sest 

seda etappi nimetatakse (riiklikuks) hindamisprotsessiks (inglise keeles appraisal) ja see on 

ka edaspidi täielikult liikmesriikide pädevuses. Väljendi „regulatiivse heakskiitmise ajal“ 

lisamise eesmärk on täpsustada, et hindamine toimub regulatiivse protsessiga paralleelselt, 

selleks et turustamise alguses oleks aruanne olemas ja vältida seeläbi viivitusi patsientidele 

juurdepääsu andmise menetlustes liikmesriikides. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt g a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 g a) „patsiendi suhtes olulised 

tervisenäitajad“ – andmed, mis näitavad 

või prognoosivad suremust, haigestumust, 

tervisega seotud elukvaliteeti ja 

kõrvalnähte; 

Selgitus 

Selle punkti eesmärk on selgitada ühte olulist tervisetehnoloogia hindamise määruse eelnõu 

artikli 6 lõike 5 punktis a osutatud mõistet vastavalt tervisetehnoloogia hindamise 

ametiasutuste tasandi rahvusvahelisele tavale. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt g b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 g b) „hindamine“ – järelduste tegemine 

asjaomaste tehnoloogiate lisaväärtuse 

kohta riikliku hindamisprotsessi raames; 

see võib hõlmata nii kliinilisi kui ka 

mittekliinilisi andmeid ja kriteeriumeid. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid nimetavad oma 

riiklikud ametiasutused ja asutused, kes 

vastutavad koordineerimisrühma ja selle 

alarühmade liikmetena 

tervisetehnoloogiate hindamise eest, ning 

teatavad sellest ning kõigist hilisematest 

muudatustest komisjonile. Liikmesriigid 

võivad nimetada rohkem kui ühe 

ametiasutuse või asutuse, kes vastutavad 

koordineerimisrühma ja selle alarühmade 

liikmetena tervisetehnoloogiate hindamise 

2. Liikmesriigid nimetavad oma 

riiklikud ametiasutused ja asutused, kes 

vastutavad koordineerimisrühma ja selle 

alarühmade liikmetena 

tervisetehnoloogiate hindamise eest ja 

annavad teavet otsuste tegemiseks 

riiklikul tasandil, ning teatavad sellest 

ning kõigist hilisematest muudatustest 

komisjonile. Liikmesriigid võivad 

nimetada rohkem kui ühe ametiasutuse või 

asutuse, kes vastutavad 

koordineerimisrühma ja selle alarühmade 
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eest. liikmetena tervisetehnoloogiate hindamise 

eest. Iga liikmesriik võib nimetada 

koordineerimisrühma vähemalt ühe 

vastutava ametiasutuse või asutuse, kellel 

on pädevus ravimite valdkonnas. 

 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Koordineerimisrühm tegutseb 

konsensuse või vajaduse korral 

lihthäälteenamuse alusel. Igal liikmesriigil 

on üks hääl. 

3. Koordineerimisrühm tegutseb 

konsensuse või vajaduse korral 

kahekolmandikulise häälteenamuse 
alusel. Igal liikmesriigil on üks hääl. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 4 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Koordineerimisrühma koosolekuid 

juhivad kaaseesistujatena komisjon ja 

kaaseesistuja, kes on valitud rühma 

liikmete seast ajavahemikuks, mis 

määratakse rühma kodukorras. 

4. Koordineerimisrühma koosolekuid 

juhivad kaaseesistujatena komisjon, kellel 

ei ole hääleõigust, ja kaaseesistuja, kes on 

valitud rühma liikmete seast 

ajavahemikuks, mis määratakse rühma 

kodukorras. 

 

Muudatusettepanek  19 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Koordineerimisrühma liikmed ja 

nende nimetatud esindajad järgivad 

sõltumatuse, erapooletuse ja 

konfidentsiaalsuse põhimõtteid. 

6. Koordineerimisrühma liikmed, 

nende töötajad ja nende nimetatud 

esindajad järgivad sõltumatuse, 

erapooletuse ja konfidentsiaalsuse 

põhimõtteid. Neile kehtib liidu või 

liikmesriigi õigusaktide kohaselt 
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ametisaladuse hoidmise kohustus nii 

nende ametiajal kui ka pärast ametiaja 

lõppu kogu konfidentsiaalse teabe suhtes, 

millest nad said teada oma ülesannete 

täitmisel või volituste kasutamisel. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 8 – punkt a a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 a a) võtab vastu huvide konflikte 

käsitlevad eeskirjad koordineerimisrühma 

toimimiseks ning kliiniliste 

ühishindamiste ja teaduslike 

ühiskonsultatsioonide läbiviimiseks; 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 8 – punkt d 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) tagab sidusrühmade asjakohase 

kaasamise oma töösse; 

d) tagab sidusrühmade asjakohase ja 

korrapärase kaasamise oma töösse; 

Selgitus 

Vastavalt nõuetekohasele menetlusele ja EUnetHTA ühismeetmete raames saadud 

kogemustele on oluline tagada, et sidusrühmad saavad koordineerimisrühma tegevuse kohta 

korrapäraselt teavet. 

 

Muudatusettepanek  22 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 8 – punkt d a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 d a) tagab hinnatavate kliiniliste 



 

AD\1159697ET.docx 15/41 PE622.139v03-00 

 ET 

andmete võimalikult suure läbipaistvuse. 

Tundliku äriteabe korral peab 

konfidentsiaalsus olema rangelt piiritletud 

ja põhjendatud ning konfidentsiaalne 

teave peab olema selgelt kindlaks 

määratud; 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 8 – punkt e – alapunkt iii 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

iii) uudsete tervisetehnoloogiate 

kindlakstegemine; 

iii) uudsete tervisetehnoloogiate 

kindlakstegemine; Pärast artikli 33 lõikes 

1 osutatud üleminekuperioodi lõppu 

järgitakse ravimite puhul enne müügiloa 

taotlemist uudsete tervisetehnoloogiate 

kindlakstegemisel Euroopa Ravimiametile 

ravimitest eelteatamise korda. 

Selgitus 

Muudatusettepanek peegeldab asjaolu, et pärast artikli 33 lõikes 1 sätestatud 

üleminekuperioodi lõppu ei ole vaja alarühma uudsete tervisetehnoloogiate 

kindlakstegemiseks, sest seos eespool osutatud tsentraliseeritud müügiloa menetlusega, 

põhjendused 17 ja 18 ning juurdepääs nende toodete teaduslikule ühishindamisele tagavad, et 

koordineerimisrühma teavitatakse aegsasti uudsetest tervisetehnoloogiatest. 

 

Muudatusettepanek  24 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c a) konsulteerib 

patsiendiorganisatsioonide, 

tervishoiutöötajate, kliiniliste ekspertide ja 

muude asjakohaste sidusrühmadega; 
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Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõige 3 – punkt c b (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (c b) võtab arvesse, et pärast artikli 33 

lõikes 1 osutatud üleminekuperioodi 

lõppu järgitakse ravimite puhul enne 

müügiloa taotlemist uudsete 

tervisetehnoloogiate kindlakstegemisel 

Euroopa Ravimiametile ravimitest 

eelteatamise korda. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 5 Artikkel 5 

Kliinilise ühishindamise kohaldamisala Kliinilise ühishindamise kohaldamisala 

1. Koordineerimisrühm teeb kliinilisi 

ühishindamisi järgmistes valdkondades: 

1. Koordineerimisrühm teeb kliinilisi 

ühishindamisi järgmistes valdkondades: 

(a) ravimid, mille puhul kehtib loa 

andmise kord, mis on sätestatud määruses 

(EÜ) nr 726/2004, sealhulgas juhul, kui 

komisjoni otsust anda müügiluba on 

muudetud algselt loa saanud ravinäidustuse 

või -näidustuste muudatuse tõttu, välja 

arvatud ravimid, mis on lubatud vastavalt 

direktiivi 2001/83/EÜ artiklitele 10 ja 10a; 

(a) ravimid, mille puhul kehtib loa 

andmise kord, mis on sätestatud määruses 

(EÜ) nr 726/2004, sealhulgas juhul, kui 

komisjoni otsust anda müügiluba on 

muudetud algselt loa saanud ravinäidustuse 

või -näidustuste muudatuse tõttu, välja 

arvatud ravimid, mis on lubatud vastavalt 

direktiivi 2001/83/EÜ artiklitele 10 ja 10a, 

ning ravimid, mis on lubatud vastavalt 

direktiivi 2001/83/EÜ artikli 8 lõikele 3 ja 

mis ei sisalda uut toimeainet; 

(b) meditsiiniseadmed, mis on 

liigitatud vastavalt määruse (EL) 2017/745 

artiklile 51 klassi IIb ja III ja mille kohta 

asjaomased eksperdirühmad on esitanud 

teadusliku arvamuse kliinilise hindamise 

konsulteerimismenetluse raames vastavalt 

kõnealuse määruse artiklile 54; 

(b) meditsiiniseadmed, mis on 

liigitatud vastavalt määruse (EL) 2017/745 

artiklile 51 klassi IIb ja III ja mille kohta 

asjaomased eksperdirühmad on esitanud 

teadusliku arvamuse kliinilise hindamise 

konsulteerimismenetluse raames vastavalt 

kõnealuse määruse artiklile 54 ning mida 
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peetakse oluliseks uuenduseks ja millel 

võib olla märkimisväärne mõju riiklikele 

tervishoiusüsteemidele; 

(c) in vitro diagnostika 

meditsiiniseadmed, mis on liigitatud 

vastavalt määruse (EL) 2017/74617 artiklile 

47 klassi D ja mille kohta asjaomased 

eksperdirühmad on esitanud teadusliku 

arvamuse kõnealuse määruse artikli 48 

lõike 6 kohase menetluse raames; 

(c) in vitro diagnostika 

meditsiiniseadmed, mis on liigitatud 

vastavalt määruse (EL) 2017/74617 artiklile 

47 klassi D ja mille kohta asjaomased 

eksperdirühmad on esitanud teadusliku 

arvamuse kõnealuse määruse artikli 48 

lõike 6 kohase menetluse raames ning 

mida peetakse oluliseks uuenduseks ja 

millel võib olla märkimisväärne mõju 

riiklikele tervishoiusüsteemidele; 

2. Koordineerimisrühm valib lõike 1 

punktides b ja c osutatud 

meditsiiniseadmed kliiniliseks 

ühishindamiseks järgmiste kriteeriumide 

alusel: 

2. Koordineerimisrühm valib lõike 1 

punktides b ja c osutatud 

meditsiiniseadmed kliiniliseks 

ühishindamiseks järgmiste kumulatiivsete 

kriteeriumide alusel: 

(a) täitmata ravivajadus; (a) täitmata ravivajadus; 

(b) võimalik mõju patsientidele, 

rahvatervisele või tervishoiusüsteemidele; 

(b) võimalik mõju patsientidele, 

rahvatervisele või tervishoiusüsteemidele; 

(c) oluline piiriülene mõõde; (c) oluline piiriülene mõõde; 

(d) suur lisaväärtus kogu ELis; (d) suur lisaväärtus kogu ELis; 

(e) olemasolevad ressursid. (e) olemasolevad ressursid; 

 (e a) teabe vabatahtlik esitamine 

tervisetehnoloogia arendaja poolt; 

 (e b) kindlakstegemine sidusrühmade 

võrgustiku poolt. 

__________________ __________________ 

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 

2017. aasta määrus (EL) 2017/746 in vitro 

diagnostika meditsiiniseadmete kohta ning 

millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 

98/79/EÜ ja komisjoni otsus 2010/227/EL 

(ELT L 117, 5.5.2017, lk 176). 

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 

2017. aasta määrus (EL) 2017/746 in vitro 

diagnostika meditsiiniseadmete kohta ning 

millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 

98/79/EÜ ja komisjoni otsus 2010/227/EL 

(ELT L 117, 5.5.2017, lk 176). 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 1 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Koordineerimisrühm algatab aasta töökava 

alusel tervisetehnoloogiate kliinilise 

ühishindamise, määrates alarühma, kes 

koordineerimisrühma nimel teostab 

järelevalvet kliinilise ühishindamise 

aruande koostamise üle. 

Koordineerimisrühm algatab aasta töökava 

alusel tervisetehnoloogiate kliinilise 

ühishindamise, määrates alarühma, kes 

koordineerimisrühma nimel teostab 

järelevalvet kliinilise ühishindamise 

aruande koostamise üle. 

Koordineerimisrühm algatab ravimite 

kliinilise ühishindamise kooskõlas 

Euroopa Ravimiametile ravimitest 

eelteatamise korraga enne müügiloa 

taotlemist. 

Selgitus 

Muudatusettepanek on seotud Euroopa Ravimiameti ajakavaga ja sellega rakendatakse 

põhjendusi 17 ja 18. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kliinilise ühishindamise aruandele 

lisatakse koondaruanne ja need aruanded 

koostatakse vastavalt käesoleva artikliga 

ning artiklitega 11, 22 ja 23 kehtestatud 

nõuetele. 

Kliinilise ühishindamise aruandele 

lisatakse koondaruanne ja need aruanded 

koostatakse vastavalt käesoleva artikliga 

ning artiklitega 11, 22 ja 23 kehtestatud 

nõuetele, võttes arvesse EUnetHTA 

ühismeetmete raames tehtud töö tulemusi 

ja EUnetHTA ravimite kliinilise 

ühishindamise menetlusi. 

Selgitus 

Muudatusettepanek peegeldab EUnetHTA ühishindamistes välja kujunenud tavasid. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Määratud alarühm palub asjaomase 

tervisetehnoloogia arendajatel esitada 

kliinilise ühishindamise jaoks vajalikku 

teavet, andmeid ja tõendusmaterjali 

sisaldavad dokumendid. 

2. Määratud alarühm kohtub 

asjaomase tervisetehnoloogia 

arendajatega, et määrata kindlaks 

hindamise ulatus ning kliinilise 

ühishindamise jaoks vajalikku teavet, 

andmeid ja tõendusmaterjali sisaldavad 

esitatavad dokumendid. Hindajad peavad 

olema tervisetehnoloogia arendajate 

suhtes sõltumatud ja erapooletud. 

Tervisetehnoloogia arendajatega võib 

konsulteerida, kuid nad ei tohi 

hindamisprotsessis aktiivselt osaleda. 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Määratud alarühm taotleb lisaks 

lõikes 2 osutatud andmetele andmeid 

asjakohastest allikatest, nagu 

patsiendiregistrid, andmebaasid või 

Euroopa tugivõrgustikud, kui neid 

andmeid peetakse vajalikuks 

tervisetehnoloogia arendajate esitatud 

teabe täiendamiseks ning 

tervisetehnoloogia täpsemaks kliiniliseks 

hindamiseks. 

Selgitus 

Hindajad võivad taotleda/nõuda/tellida täiendavaid analüüse teistest allikatest, nagu 

andmebaasid, patsiendiregistrid, tervisekaardid, ravimite kasutamise uuringud, Euroopa 

tugivõrgustikud ja patsiendiorganisatsioonid. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 3 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Määratud alarühm nimetab oma 

liikmete seast kliinilise ühishindamise 

läbiviimiseks hindaja ja kaashindaja. 

Nimetamisel võetakse arvesse hindamiseks 

vajalikku teaduslikku pädevust. 

3. Määratud alarühm nimetab oma 

liikmete seast kliinilise ühishindamise 

läbiviimiseks hindaja ja teisest 

liikmesriigist pärit kaashindaja. 

Nimetamisel võetakse arvesse hindamiseks 

vajalikku teaduslikku pädevust ning 

eelistatakse neid hindajaid, kellel on 

hindamiseks vajalikud asjakohased 

teaduslikud eriteadmised. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 5 – punkt a 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) tervisetehnoloogia suhtelise mõju 

analüüs patsientide suhtes oluliste 

hindamiseks valitud tervisenäitajate põhjal; 

(a) tervisetehnoloogia suhtelise mõju 

kirjeldus patsientide suhtes oluliste 

hindamiseks kokkulepitud tervisenäitajate 

põhjal; 

Selgitus 

Kliinilises ühishindamises kirjeldatakse tervisetehnoloogia suhtelist mõju faktiliselt. Otsuseid 

ei tohiks teha mõju ulatuse kohta, see peaks jääma protsessi riikliku hindamise etappi. 

 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 5 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Kliinilise ühishindamise aruandes 

ei osutata mittekliinilistele 

hindamisvaldkondadele ega tehta 

järeldusi asjaomase tehnoloogia 

lisaväärtuse kohta, sest neid käsitletakse 

riikliku hindamisprotsessi raames. 
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Muudatusettepanek  34 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 6 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Kui hindaja leiab kliinilise 

ühishindamise aruande kavandi koostamise 

mis tahes etapis, et aruande lõpuni 

koostamiseks on vaja teabeesitajaks olevalt 

tervisetehnoloogia arendajalt saada 

lisatõendusmaterjali, võib hindaja 

määratud alarühmalt taotleda, et see 

peataks aruande koostamiseks ette nähtud 

ajavahemiku ning nõuaks 

tervisetehnoloogia arendajalt 

lisatõendusmaterjali. Pärast 

konsulteerimist tervisetehnoloogia 

arendajaga lisatõendusmaterjali 

kogumiseks vajaliku aja suhtes, määratakse 

hindaja taotluses nende tööpäevade arv, 

mille ajaks aruande koostamine peatatakse. 

6. Kui hindaja leiab kliinilise 

ühishindamise aruande kavandi koostamise 

mis tahes etapis, et aruande lõpuni 

koostamiseks on vaja teabeesitajaks olevalt 

tervisetehnoloogia arendajalt saada 

lisatõendusmaterjali, võib hindaja 

määratud alarühmalt taotleda, et see 

peataks aruande koostamiseks ette nähtud 

ajavahemiku ühe korra ning nõuaks 

tervisetehnoloogia arendajalt 

lisatõendusmaterjali, juhul kui sellised 

tõendid on enne müügiloa andmist 

kättesaadavad. Pärast tervisetehnoloogia 

arendajaga lisatõendusmaterjali ja 

kogumiseks vajaliku aja suhtes kokku 

leppimist määratakse hindaja taotluses 

nende tööpäevade arv, mille ajaks aruande 

koostamine peatatakse. 

Selgitus 

Kuigi kaashindajate võimalus lisatõendeid taotleda on õiguspärane, kui esitatud teave pole 

täielik, peaksid sellised tõendid piirduma müügiloa taotlemisel teabe esitamise etapis 

kättesaadavate andmetega. Neid sätteid ei tohiks kasutada kliiniliste hindamiste 

põhjendamatuks viivitamiseks, nõudes andmeid, mida tervisetehnoloogia arendajal ei ole või 

mille koostamine võib võtta ebamõistlikult kaua aega. 

 

Muudatusettepanek  35 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

9. Määratud alarühm tagab, et 

sidusrühmadele, sealhulgas patsiendid ja 

kliinilised eksperdid, antakse võimalus 

kliinilise ühishindamise aruande ja 

koondaruande kavandite koostamise 

9. Määratud alarühm tagab, et kõigile 

asjaomastele sidusrühmadele, sealhulgas 

patsiendiorganisatsioonid, 

tervishoiutöötajad ja kliinilised eksperdid, 

antakse võimalus kliinilise ühishindamise 
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jooksul esitada märkusi, ning määrab 

ajavahemiku, mille jooksul sidusrühmad 

võivad esitada märkusi. 

aruande ja koondaruande kavandite 

koostamise jooksul esitada märkusi, ning 

määrab ajavahemiku, mille jooksul 

sidusrühmad võivad esitada märkusi. 

 

Muudatusettepanek  36 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

12. Võimaluse korral kiidab 

koordineerimisrühm lõplikud kliinilise 

ühishindamise aruande ja koondaruande 

heaks konsensuse alusel või vajaduse 

korral liikmesriikide lihthäälteenamusega. 

12. Võimaluse korral kiidab 

koordineerimisrühm lõplikud kliinilise 

ühishindamise aruande ja koondaruande 

heaks konsensuse alusel või vajaduse 

korral liikmesriikide kahekolmandikulise 

häälteenamusega. 

 

Muudatusettepanek  37 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõige 14 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 14 a. Pärast kliinilise ühishindamise 

heakskiidetud aruande ja koondaruande 

kättesaamist võib teabeesitajaks olev 

tervisetehnoloogia arendaja esitada 

seitsme tööpäeva jooksul 

koordineerimisrühmale ja komisjonile 

kirjaliku vastuväite, kus on esitatud selle 

üksikasjalikud põhjendused. 

Koordineerimisrühm hindab vastuväidet 

30 tööpäeva jooksul ning võib aruannet 

vajaduse korral vajalikus ulatuses muuta. 

Koordineerimisrühm kiidab lõpliku 

kliinilise ühishindamise aruande, 

koondaruande ja vastuväidete 

lahendamist selgitava dokumendi heaks ja 

esitab need. 
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Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõige 2 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Kõik meetmed, mis on vajalikud 

sellise tervisetehnoloogia nime lisamiseks, 

mille kohta on koostatud heakskiidetud 

aruanne ja koondaruanne, on lõppenud 

hiljemalt komisjoni müügiloa andmise 

otsuse avaldamise ajaks. 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga rakendatakse põhjendust 17. Ajakava peaks olema määruse 

ettepanekus selgemalt kindlaks määratud, tagamaks et kliinilise ühishindamise aruanded on 

komisjoni müügiloa andmise otsuse avaldamise ajaks lõpetatud. Esitatud ajakavaga 

soovitakse vältida võimalikke viivitusi ravimite kättesaadavuses. 

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) ei vii läbi kliinilist hindamist ega 

samaväärset hindamisprotsessi 

tervisetehnoloogia puhul, mis on kantud 

hinnatud tervisetehnoloogiate loetellu või 

mille suhtes on algatatud kliiniline 

ühishindamine; 

välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Lõike 1 punktis b sätestatu ei 

takista liikmesriike hindamast asjaomase 

tehnoloogia kliinilist lisaväärtust riiklike 

või piirkondlike hindamisprotsesside 
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raames, kus võidakse arvestada 

asjaomasele liikmesriigile eriomaseid 

kliinilisi ja mittekliinilisi andmeid ja 

tõendeid, mida kliinilise ühishindamise 

raames arvesse ei võetud ning mis on 

vajalikud tervisetehnoloogia üldise 

hindamise lõpuleviimiseks. 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid teatavad komisjonile 

kliinilises ühishindamises käsitletud 

tervisetehnoloogia hindamise tulemuse 30 

päeva jooksul pärast hindamise lõpetamist. 

Kõnealusele teatele lisatakse teave, kuidas 

on tervisetehnoloogia üldhindamisel 

kohaldatud kliinilise ühishindamise 

järeldusi. Komisjon hõlbustab selle teabe 

vahetamist liikmesriikide vahel artiklis 27 

osutatud IT-platvormi kaudu. 

2. Liikmesriigid teatavad komisjonile 

kliinilises ühishindamises käsitletud 

tervisetehnoloogia hindamise tulemuse 30 

päeva jooksul pärast hindamise lõpetamist. 

Kõnealusele teatele lisatakse teave, kuidas 

on tervisetehnoloogia üldhindamisel 

kohaldatud kliinilise ühishindamise 

järeldusi. Lõpparuanne tuleb teha 

üldsusele kättesaadavaks. Komisjon 

hõlbustab selle teabe vahetamist 

liikmesriikide vahel artiklis 27 osutatud IT-

platvormi kaudu. 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 9 Artikkel 9 

Kliinilise ühishindamise ajakohastamine Kliinilise ühishindamise ajakohastamine 

1. Koordineerimisrühm ajakohastab 

kliinilist ühishindamist, kui:  

1. Koordineerimisrühm ajakohastab 

kliinilist ühishindamist, kui:  

(a) komisjoni otsus anda artikli 5 lõike 

1 punktis a osutatud ravimile müügiluba on 

tingimuslik ning sõltub loa saamise 

järgsete nõuete täitmisest;  

(a) komisjoni otsus anda artikli 5 lõike 

1 punktis a osutatud ravimile müügiluba on 

tingimuslik ning sõltub loa saamise 

järgsete nõuete täitmisest;  

(b) kliinilise ühishindamise esialgses (b) kliinilise ühishindamise esialgses 
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aruandes juhiti tähelepanu vajadusele 

ajakohastada ühishindamine kohe, kui on 

olemas lisatõendusmaterjal edasiseks 

hindamiseks.  

aruandes juhiti tähelepanu vajadusele 

ajakohastada ühishindamine kohe, kui on 

olemas lisatõendusmaterjal edasiseks 

hindamiseks; 

 (b a) tervisetehnoloogia arendaja palub 

ajakohastamist, sest kättesaadavaks on 

tehtud lisatõendid, mille tõttu 

koordineerimisrühm peaks esialgse 

hindamise järeldused läbi vaatama. 

2. Koordineerimisrühm võib kliinilise 

ühishindamise ajakohastamise läbi viia, kui 

seda taotlevad üks või mitu selle rühma 

liiget. 

2. Koordineerimisrühm võib kliinilise 

ühishindamise ajakohastamise läbi viia, kui 

seda taotleb mitu selle rühma liiget. 

 2 a. Koordineerimisrühm võib kliinilise 

ühishindamise ajakohastamise läbi viia, 

kui märgatavalt varem enne müügiloa 

uuendamist saadakse olulisi lisatõendeid. 

3. Ajakohastamine viiakse läbi 

vastavalt artikli 11 lõike 1 punktile d 

kehtestatud menetluseeskirjadele. 

3. Ajakohastamine viiakse läbi 

vastavalt artiklile 6 ja artikli 11 lõike 1 

punktile d kehtestatud 

menetluseeskirjadele. 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 10 – lõik 1 – punkt a – alapunkt ii 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ii) valib artikli 5 lõike 1 punktis a 

osutatud ravimite seast kliinilise 

ühishindamise jaoks ravimid artikli 5 

lõikes 2 osutatud valikukriteeriumide 

põhjal; 

ii) valib artikli 5 lõike 1 punktis a 

osutatud ravimite seast kliinilise 

ühishindamise jaoks ravimid järgmiste 

valikukriteeriumide põhjal: 

 – täitmata ravivajadused, kui ravi 

puudub või kui ravi ei ole rahuldav; 

 – võimalik mõju patsientidele ja 

rahvatervisele, võttes muu hulgas arvesse 

haigestumuse ja suremuse alusel 

mõõdetavat haiguskoormust ning 

kõnealuse tervisetehnoloogia abil ravitava 

haiguse eluohtlikku või kroonilist, 

invaliidsust põhjustavat iseloomu; 

 – oluline piiriülene mõõde; 

 – koordineerimisrühmale eraldatud 
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vahendid; 

 

Muudatusettepanek  44 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) teabe, andmete ja tõendusmaterjali 

esitamine tervisetehnoloogia arendajate 

poolt; 

(a) teabe, andmete ja tõendusmaterjali 

esitamine tervisetehnoloogia arendajate 

poolt, sealhulgas arendajate 

konfidentsiaalse teabe kaitse; 

 

Muudatusettepanek  45 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 – punkt a a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) artikli 5 lõikes 2 osutatud 

valikukriteeriumide kohaldamine; 

Selgitus 

Meditsiiniseadmete ja tsentraliseeritud heakskiidu saanud ravimite valikukriteeriumid on 

artikli 33 lõikes 1 ja artiklis 10 nimetatud üleminekuetapis praegu üsna hägusad. On oluline, 

et kriteeriumid ja nende kohaldamine koordineerimisrühma poolt oleksid läbipaistvad kõigi 

sidusrühmade, sealhulgas tervisetehnoloogia arendajate jaoks. 

 

Muudatusettepanek  46 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 – punkt c 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) üksikasjalike menetlusetappide ja 

nende ajakava ning kogu kliiniliste 

ühishindamiste kestuse määramine; 

(c) üksikasjalike menetlusetappide ja 

nende ajakava ning kogu kliiniliste 

ühishindamiste kestuse määramine, 

sealhulgas tervisetehnoloogia 

arendajatele ette nähtud edasikaebamise 
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mehhanismide kohta; 

Selgitus 

Muudatusettepanek täiendab läbivaatamise mehhanismi lisamist, nii et komisjon võtaks vastu 

asjakohased menetlussätted (tähtajad jms). 

 

Muudatusettepanek  47 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 11 – lõige 1 – punkt f 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) koostöö teavitatud asutuste ja 

eksperdirühmadega meditsiiniseadmete 
kliinilise ühishindamise ettevalmistamisel 

ja ajakohastamisel. 

(f) Euroopa Ravimiameti ja 

koordineerimisrühma koostöö ravimite 
kliinilise ühishindamise ettevalmistamisel 

ja ajakohastamisel. Koostöös võetakse 

arvesse, et tänu kliiniliste aspektide 

tundmisele on koordineerimisrühm pädev 

uudseid tehnoloogiaid kindlaks tegema ja 

neid tervisemõju alusel prioriseerima. 

 

Muudatusettepanek  48 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 12 – lõige 3 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Käesoleva artikli lõikeid 2 ja 3 ei 

kohaldata ravimite suhtes. 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga tagatakse, et kõiki ravimeid, mille suhtes kohaldatakse pärast 

üleminekuperioodi kohustuslikku kliinilist ühishindamist, on võimalik käsitleda teaduslike 

ühiskonsultatsioonide raames. Ravimite väljatöötamise ajakava tõttu on oluline tagada, et 

ravimite teaduslikke ühiskonsultatsioone ei piirata kuidagi. 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu määrus 
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Artikkel 13 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Määratud alarühm palub 

tervisetehnoloogia arendajat esitada 

teadusliku ühiskonsultatsiooni jaoks 

vajalikku teavet, andmeid ja 

tõendusmaterjali sisaldavad dokumendid. 

2. Määratud alarühm palub 

tervisetehnoloogia arendajat esitada 

teadusliku ühiskonsultatsiooni jaoks 

vajalikku teavet, andmeid ja 

tõendusmaterjali sisaldavad dokumendid. 

Kõik asjakohased andmed ja kogu 

asjakohane teave tehakse üldsusele 

kättesaadavaks. 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Määratud alarühm nimetab oma 

liikmete seast hindaja ja kaashindaja, kelle 

ülesanne on teaduslik ühiskonsultatsioon 

läbi viia. Nimetamisel võetakse arvesse 

hindamiseks vajalikku teaduslikku 

pädevust. 

3. Määratud alarühm nimetab oma 

liikmete seast hindaja ja kaashindaja, kes 

on pärit eri liikmesriikidest ja kelle 

ülesanne on teaduslik ühiskonsultatsioon 

läbi viia. Nimetamisel võetakse arvesse 

hindamiseks vajalikku teaduslikku 

pädevust. 

 

Muudatusettepanek  51 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8. Määratud alarühm tagab, et 

sidusrühmadele, sealhulgas patsiendid ja 

kliinilised eksperdid, antakse võimalus 

teadusliku ühiskonsultatsiooni aruande 

kavandi koostamise jooksul esitada 

märkusi, ning määrab ajavahemiku, mille 

jooksul sidusrühmad võivad esitada 

märkusi. 

8. Määratud alarühm tagab, et kõigile 

asjaomastele sidusrühmadele, sealhulgas 

patsiendiorganisatsioonid, 

tervishoiutöötajad ja kliinilised eksperdid, 

antakse võimalus teadusliku 

ühiskonsultatsiooni aruande kavandi 

koostamise jooksul esitada märkusi, ning 

määrab ajavahemiku, mille jooksul 

sidusrühmad võivad esitada märkusi. 
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Muudatusettepanek  52 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 13 – lõige 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

12. Võimaluse korral kiidab 

koordineerimisrühm teadusliku 

ühiskonsultatsiooni lõpparuande heaks 

konsensuse alusel või vajaduse korral 

liikmesriikide lihthäälteenamusega 

hiljemalt 100 päeva pärast lõikes 4 

osutatud aruande koostamise algust. 

12. Võimaluse korral kiidab 

koordineerimisrühm teadusliku 

ühiskonsultatsiooni lõpparuande heaks 

konsensuse alusel või vajaduse korral 

liikmesriikide kahekolmandikulise 

häälteenamusega hiljemalt 100 päeva 

pärast lõikes 4 osutatud aruande 

koostamise algust. 

 

Muudatusettepanek  53 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 16 – lõige 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) patsientide, kliiniliste ekspertide ja 

muude asjakohaste sidusrühmadega 

konsulteerimine; 

(d) patsiendiorganisatsioonide, 

tervishoiutöötajate, kliiniliste ekspertide ja 

muude asjakohaste sidusrühmadega 

konsulteerimine; 

 

Muudatusettepanek  54 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 17 – lõik 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) eeskirju, millega määratakse 

sidusrühmad, kellega tuleb käesolevas jaos 

esitatud eesmärkidel konsulteerida. 

(b) eeskirju, millega määratakse 

sidusrühmad, kellega tuleb käesolevas jaos 

esitatud eesmärkidel, kaasa arvatud 

huvide konflikti ennetamise küsimuses 
konsulteerida. 
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Muudatusettepanek  55 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Koordineerimisrühm teeb igal 

aastal uuringu nende uudsete 

tervisetehnoloogiate kohta, mille puhul 

eeldatakse suurt mõju patsientidele, 

rahvatervisele või tervishoiusüsteemidele. 

1. Koordineerimisrühm teeb igal 

aastal uuringu nende uudsete 

tervisetehnoloogiate kohta, mille puhul 

eeldatakse suurt mõju patsientidele, 

rahvatervisele või tervishoiusüsteemidele. 

Pärast artikli 33 lõikes 1 osutatud 

üleminekuperioodi lõppu järgitakse 

ravimite puhul enne müügiloa taotlemist 

uudsete tervisetehnoloogiate 

kindlakstegemisel Euroopa Ravimiametile 

ravimitest eelteatamise korda. 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga tagatakse, et kõiki ravimeid, mille suhtes kohaldatakse pärast 

üleminekuperioodi kohustuslikku kliinilist ühishindamist, on võimalik käsitleda teaduslike 

ühiskonsultatsioonide raames. Ravimite väljatöötamise ajakava tõttu on oluline tagada, et 

ravimite teaduslikke ühiskonsultatsioone ei piirata kuidagi. 

 

Muudatusettepanek  56 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Uuringu tegemisel konsulteerib 

koordineerimisrühm: 

2. Uuringu tegemisel konsulteerib 

koordineerimisrühm kõigi asjaomaste 

sidusrühmadega, sealhulgas: 

 

Muudatusettepanek  57 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 18 – lõige 2 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) tervishoiutöötajatega; 
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Muudatusettepanek  58 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 22 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 22 Artikkel 22 

Ühised menetluseeskirjad ja metoodika Ühised menetluseeskirjad ja metoodika 

1. Komisjon võtab vastu 

rakendusaktid, milles käsitletakse: 

1. Komisjonil on õigus võtta 

kooskõlas artikliga 31 vastu delegeeritud 

õigusakte, milles käsitletakse: 

(a) järgmisi menetluseeskirju: (a) järgmisi menetluseeskirju: 

i) tervisetehnoloogia ametiasutuste ja 

asutuste kliiniliste hindamiste sõltumatu ja 

läbipaistva, ilma huvide konfliktita 

tegemise viisi tagamine;  

i) tervisetehnoloogia ametiasutuste ja 

asutuste kliiniliste hindamiste sõltumatu ja 

läbipaistva, ilma huvide konfliktita 

tegemise viisi tagamine;  

ii) kliinilise hindamise käigus toimuva 

tervisetehnoloogia asutuste ja 

tervisetehnoloogia arendajate vahelise 

koostöö mehhanismid;  

ii) kliinilise hindamise käigus toimuva 

tervisetehnoloogia asutuste ja 

tervisetehnoloogia arendajate vahelise 

koostöö mehhanismid;  

iii) kliinilise hindamise käigus 

patsientide, kliiniliste ekspertide ja muude 

sidusrühmadega konsulteerimine; 

iii) kliinilise hindamise käigus 

patsiendiorganisatsioonide, 

tervishoiutöötajate, kliiniliste ekspertide ja 

muude asjaomaste sidusrühmadega 

konsulteerimine, kaasa arvatud huvide 

konfliktide vältimise eeskirjad; 

(b) metoodikaid, mida kasutatakse 

kliiniliste hindamiste sisu ja kava 

koostamiseks. 

(b) metoodikaid, mida kasutatakse 

kliiniliste hindamiste sisu ja kava 

koostamiseks, tuginedes ühistele 

vahenditele ja koostöömeetoditele, mis on 

töötatud välja EUnetHTA ühismeetmete 

ning algatuste Beneluxa ja Valletta 

deklaratsioon kaudu palju aastaid 

kestnud koostöö raames. Need meetodid 

töötatakse välja läbipaistval viisil pärast 

konsulteerimist koordineerimisrühma ja 

kõigi asjaomaste sidusrühmadega, 

sealhulgas patsiendiorganisatsioonide, 

tervishoiutöötajate ja kliiniliste 

ekspertidega, neid ajakohastatakse 

korrapäraselt, et need kajastaksid teaduse 

arengut, ning need tehakse üldsusele 

kättesaadavaks. 
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 Artikli 5 lõike 1 punktis a ja artikli 32 

lõikes 2 osutatud ravimite puhul võtab 

komisjon arvesse ravimite ja 

meditsiiniseadmete sektorite eripära. 

Metoodika tagab piisava paindlikkuse, 

tingimusel et sellega säilitatakse kliiniliste 

tõendite võimalikult kõrge tase, mis 

võimaldab usaldusväärselt hallata 

ebakindlust tõendite suhtes teatavatel 

juhtudel, sealhulgas: 

 i) harvikravimid, mille piiratud 

patsientide rühm võib mõjutada 

juhuslikustatud kliinilise uuringu 

teostatavust või andmete statistilist 

asjakohasust; 

 ii) ravimid, millele Euroopa 

Ravimiamet on andnud tingimusliku 

müügiloa kooskõlas määruse (EÜ) nr 

726/2004 artikli 14 lõikega 7 või millele 

amet on andnud PRIME-nimetuse; 

 iii) ravimid, millele on antud luba 

tervisetehnoloogia iseloomu või muude 

kaalutluste arvesse võtmiseks konkreetse 

ülesehitusega kliinilistest uuringutest 

saadud kliiniliste tõendite alusel. 

 Metoodikas 

 i) nähakse ette ka sobiv mehhanism 

patsiendi suhtes oluliste tervisenäitajate 

kindlaksmääramiseks, võttes 

nõuetekohaselt arvesse asjaomaste 

sidusrühmade, sealhulgas 

patsiendiorganisatsioonide, 

tervishoiutöötajate, kliiniliste ekspertide, 

reguleerivate asutuste, tervisetehnoloogia 

hindamise asutuste ning 

tervisetehnoloogia arendajate rolle ja 

eelistusi; 

 ii) võetakse arvesse võimalikke 

ravistandardite kiirest arengust tingitud 

riigi tasandi muudatusi asjaomase 

võrdlusravimi suhtes. 

2. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 

rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 

artikli 30 lõikes 2 osutatud 

kontrollimenetlusega. 
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Muudatusettepanek  59 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 23 – lõik 1 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Punkti a alapunktis i osutatud andmed ja 

tõendid piirduvad parimate tõenditega, 

mis on nende kliinilise hinnangu jaoks 

esitamise ajal kättesaadavad, ning võivad 

hõlmata andmeid, mis pärinevad muudest 

allikatest kui juhuslikustatud kliinilised 

uuringud. 

Selgitus 

Komisjon peaks delegeeritud õigusakti väljatöötamisel piirama andmeid ja tõendeid, mida 

tervisetehnoloogia arendajalt nõuda võib, nii, et nõuda tohiks ainult nende esitamise ajal 

kättesaadavaid andmeid. Tagada tuleks piisav paindlikkus, et arendajatel oleks võimalik 

esitada parimad kättesaadavad tõendid, sealhulgas vaatlusuuringute (juhtkontrolluuringute, 

tegelikes tingimustes läbiviidud vaatlusuuringute jms) andmed. 

 

Muudatusettepanek  60 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liit tagab koordineerimisrühma ja 

selle alarühmade ning nende tegevuse 

rahastamise, et toetada nende tööd, mis 

hõlmab koostööd komisjoni, Euroopa 

Ravimiameti ja artiklis 26 osutatud 

sidusrühmade võrgustikuga. Vastavalt 

käesolevale määrusele rakendatakse liidu 

finantsabi kooskõlas Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu määrusega (EL, Euratom) nr 

966/201218 

1. Liit tagab koordineerimisrühma ja 

selle alarühmade ning nende tegevuse 

rahastamise, et toetada nende tööd, mis 

hõlmab koostööd komisjoni, Euroopa 

Ravimiameti ja artiklis 26 osutatud 

sidusrühmade võrgustikuga. Liit tagab 

koordineerimisrühma piisava, stabiilse ja 

jätkuva avaliku rahastamise. Avalik 

rahastamine tagatakse ilma 

tervisetehnoloogia arendajate otsese või 

kaudse osaluseta. Vastavalt käesolevale 

määrusele rakendatakse liidu finantsabi 

kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusega (EL, Euratom) nr 966/201218 
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___________________ ____________________ 

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 

oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) 

nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu 

üldeelarve suhtes kohaldatavaid 

finantseeskirju ning millega tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) 

nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 

1).  

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. 

oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) 

nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu 

üldeelarve suhtes kohaldatavaid 

finantseeskirju ning millega tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) 

nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 

1).  

 

Muudatusettepanek  61 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 24 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõikes 1 osutatud rahastus sisaldab 

rahastust liikmesriikide määratud 

tervisetehnoloogia ametiasutuste ja 

asutuste osalemisele kliinilisi 

ühishindamisi ja teaduslikke 

ühiskonsultatsioone toetavas töös. Hindajal 

ja kaashindajal on õigus saada erihüvitist, 

millega hüvitatakse nende töö kliinilistes 

ühishindamistes ja teaduslikes 

ühiskonsultatsioonides vastavalt komisjoni 

sise-eeskirjadele. 

2. Lõikes 1 osutatud rahastus sisaldab 

rahastust liikmesriikide määratud 

tervisetehnoloogia ametiasutuste ja 

asutuste osalemisele kliinilisi 

ühishindamisi ja teaduslikke 

ühiskonsultatsioone toetavas töös. Hindajal 

ja kaashindajal on õigus saada komisjoni 

heakskiidetud erihüvitist, millega 

hüvitatakse nende töö kliinilistes 

ühishindamistes ja teaduslikes 

ühiskonsultatsioonides vastavalt komisjoni 

sise-eeskirjadele. 

 

Muudatusettepanek  62 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon rajab sidusrühmade 

võrgustiku avaliku kandideerimiskutse ja 

sidusrühmadeks sobivate organisatsioonide 

valimise kaudu, tuginedes avalikus 

kandideerimiskutses kehtestatud 

valikukriteeriumidele. 

1. Komisjon rajab sidusrühmade 

võrgustiku avaliku kandideerimiskutse ja 

sidusrühmadeks sobivate organisatsioonide 

valimise kaudu, tuginedes avalikus 

kandideerimiskutses kehtestatud 

valikukriteeriumidele. Sidusrühmade 

võrgustik hõlmab vähemalt 

patsiendiorganisatsioone, 

tervishoiutöötajaid ja kliinilisi eksperte. 
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Valikukriteeriumide eesmärk on hoida 

ära huvide konflikte. 

 

Muudatusettepanek  63 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Sidusrühmade võrgustikku kuulub 

ka Euroopa Parlamendi kvalifitseeritud 

esindaja. Esindaja annab Euroopa 

Parlamendile sidusrühmade võrgustikus 

toimuvast korrapäraselt teavet. 

 

Muudatusettepanek  64 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 3 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Komisjon korraldab sidusrühmade 

võrgustiku ja koordineerimisrühma 

erikoosolekuid, et: 

3. Komisjon korraldab korrapäraselt 

sidusrühmade võrgustiku ja 

koordineerimisrühma koosolekuid, et: 

 

Muudatusettepanek  65 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 3 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) anda sidusrühmadele ajakohastatud 

teavet rühma tööst; 

(a) anda sidusrühmadele ajakohastatud 

teavet rühma tööst; kõigil sidusrühmade 

võrgustiku liikmetel on juurdepääs kõigile 

asjakohastele andmetele ja kogu 

asjakohasele teabele; 

 

Muudatusettepanek  66 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 26 – lõige 3 – punkt b 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) tagada teabevahetus seoses 

koordineerimisrühma tööga. 

(b) tagada teabevahetus 

koordineerimisrühma ja sidusrühmade 

võrgustiku vahel. 

 

Muudatusettepanek  67 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 – lõige 1 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Pärast artikli 33 lõikes 1 osutatud 

üleminekuperioodi lõppu järgitakse 

ravimite puhul enne müügiloa taotlemist 

uudsete tervisetehnoloogiate 

kindlakstegemisel Euroopa Ravimiametile 

ravimitest eelteatamise korda. 

Selgitus 

Muudatusettepanek peegeldab asjaolu, et pärast üleminekuperioodi lõppu ei ole sellist 

uuringut vaja, sest seos tsentraliseeritud müügiloa menetlusega tagab, et 

koordineerimisrühma teavitatakse uudsetest tervisetehnoloogiatest aegsasti. 

 

Muudatusettepanek  68 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 – lõige 2 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Kogu tootja esitatud 

konfidentsiaalset teavet reguleeritakse 

selgelt sõnastatud 

konfidentsiaalsuslepinguga. Komisjon 

tagab ka konfidentsiaalse teabe kaitse 

loata juurdepääsu ja avaldamise eest ning 

et salvestatud andmed on kaitstud 

juhusliku või loata hävitamise, juhusliku 

kadumise või muutmise eest. 
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Muudatusettepanek  69 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 27 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 27 a  

 Ühiseeskirjad andmete kohta 

 1. Komisjonil on õigus võtta 

kooskõlas artikliga 31 vastu delegeeritud 

õigusakte andmete kogumise, 

koostalitluse ja võrreldavuse kohta.  

 2. Hindajatel ja kaashindajatel on 

täielik juurdepääs andmetele, mida 

vastutavad asutused kasutavad ravimile 

müügiloa andmiseks, ning võimalus 

kasutada või luua täiendavaid 

asjakohaseid andmeid ravimi hindamiseks 

tervisetehnoloogia ühishindamise 

kontekstis.  

 3. Tundliku äriteabe 

konfidentsiaalne käsitlemine peab olema 

alati tagatud.  

Muudatusettepanek  70 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 29 – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Hiljemalt viis aastat pärast artiklis 

28 osutatud aruande avaldamist hindab 

komisjon käesolevat määrust ning esitab 

aruande oma järelduste kohta. 

1. Hiljemalt neli aastat pärast artiklis 

28 osutatud aruande avaldamist hindab 

komisjon käesolevat määrust ning esitab 

aruande oma järelduste kohta. 

 

Muudatusettepanek  71 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 31 – lõige 3 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu 3. Euroopa Parlament ja nõukogu 
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võivad artiklites 17 ja 23 osutatud volituste 

delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 

Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 

nimetatud õiguste delegeerimine. Otsus 

jõustub järgmisel päeval pärast selle 

avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 

otsuses kindlaksmääratud hilisemal 

kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 

delegeeritud õigusaktide kehtivust. 

võivad artiklites 17, 22, 23 ja 27a osutatud 

volituste delegeerimise igal ajal tagasi 

võtta Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 

otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 

Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 

avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 

otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. 

See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 

õigusaktide kehtivust. 

 

Muudatusettepanek  72 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 32 – lõige 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Kõnealuste rakendusaktide ja 

delegeeritud aktide koostamisel võtab 

komisjon arvesse ravimite ja 

meditsiiniseadmete sektorite eripära. 

2. Kõnealuste rakendusaktide ja 

delegeeritud aktide koostamisel võtab 

komisjon arvesse ravimite ja 

meditsiiniseadmete sektorite eripära ning 

EUnetHTA ühismeetmete raames tehtud 

töö tulemusi. 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga rakendatakse põhjendusi 3 ja 25. 

 

Muudatusettepanek  73 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 32 – lõige 2 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Komisjon küsib rakendusaktide ja 

delegeeritud õigusaktide koostamisel 

teavet sidusrühmade võrgustikult ja 

üldsuselt. 
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Muudatusettepanek  74 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 34 – lõige 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid võivad teha kliinilist 

hindamist, kasutades muid meetmeid kui 

käesoleva määruse III peatükis esitatud 

eeskirjad, asjaomases liikmesriigis 

rahvatervise kaitse vajaduse korral ning 

tingimusel, et meede on selle eesmärgi 

saavutamiseks põhjendatud, vajalik ja 

proportsionaalne. 

1. Liikmesriigid võivad teha kliinilist 

hindamist ajutise meetmena, kasutades 

muid meetmeid kui käesoleva määruse III 

peatükis esitatud eeskirjad, nimelt 

asjaomases liikmesriigis rahvatervise kaitse 

vajaduse korral ning tingimusel, et meede 

on selle eesmärgi saavutamiseks 

põhjendatud, vajalik ja proportsionaalne. 

Selgitus 

Muudatusettepanek kajastab Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 114 lõiget 10, mida 

tervisetehnoloogia hindamise ettepaneku suhtes kohaldatakse, sest selle õiguslik alus on 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 114. ELi toimimise lepingu artikli 114 lõikes 10 on 

sätestatud: „10. Asjakohastel juhtudel on eespool märgitud ühtlustamismeetmetes 

kaitseklausel, mis volitab liikmesriike ühel või mitmel artiklis 36 osutatud majandusvälisel 

põhjusel võtma liidu kontrollimenetlusele alluvaid ajutisi meetmeid.“ 
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