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MÓDOSÍTÁSOK 

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 

és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az 

alábbi módosításokat: 

 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az egészségügyi technológiák 

fejlesztése az Unión belüli gazdasági 

növekedés és innováció egyik fő 

hajtóereje; az egészségügyi kiadások 

átfogó piacának részét képezi, amely az 

Unió bruttó hazai termékének 10%-át teszi 

ki. Az egészségügyi technológiák közé 

tartoznak a gyógyszerek, az orvostechnikai 

eszközök és a gyógyászati eljárások, 

valamint a betegségek megelőzését, 

diagnosztizálását vagy kezelését szolgáló 

intézkedések. 

(1) Az egészségügyi technológiák 

fejlesztése kulcsfontosságú az 

egészségügyi szakpolitikák fejlett 

egészségügyi technológiák révén történő 

javítása, ezáltal a magas színvonalú 

egészségvédelem elérése szempontjából. 

Az egészségügyi technológiák emellett 

olyan innovatív gazdasági ágazatot 

alkotnak, amely az egészségügyi kiadások 

átfogó piacának részét képezi, amely az 

Unió bruttó hazai termékének 10%-át teszi 

ki. Az egészségügyi technológiák közé 

tartoznak a gyógyszerek, az orvostechnikai 

eszközök és a gyógyászati eljárások, 

valamint a betegségek megelőzését, 

diagnosztizálását vagy kezelését szolgáló 

intézkedések. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az egészségügyi 

technológiaértékelés eredményei lehetővé 

teszik, hogy az egészségügyi területen 

tájékozott döntéseket hozzanak a 

költségvetési erőforrások elosztását 

illetően, például az egészségügyi 

technológiák ármegállapításával vagy 

visszatérítésével kapcsolatban. Az 

(4) Az egészségügyi 

technológiaértékelés eredményei lehetővé 

teszik, hogy az egészségügyi területen 

tájékozott döntéseket hozzanak a 

költségvetési erőforrások elosztását 

illetően, például az egészségügyi 

technológiák ármegállapításával vagy 

visszatérítésével kapcsolatban. Az 
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egészségügyi technológiaértékelés így 

segítséget nyújthat a tagállamok számára a 

fenntartható egészségügyi rendszerek 

létrehozásában és fenntartásában, illetve a 

betegek számára jobb eredményeket 

biztosító innováció ösztönzésében. 

egészségügyi technológiaértékelés így 

segítséget nyújthat a tagállamok számára a 

fenntartható egészségügyi rendszerek 

létrehozásában és fenntartásában, illetve a 

betegek számára jobb eredményeket 

biztosító innováció ösztönzésében, míg a 

betegeknek joguk van az 

egészségvédelemre, valamint a betegség 

pénzügyi, szociális és orvosi 

következményeivel szembeni védelemre, 

továbbá korlátlan hozzáféréssel 

rendelkeznek a legújabb terápiás 

felfedezésekhez, amit törvényben kell 

garantálni minden tagállamban. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Az egészségügyi 

technológiaértékelés klinikai szempontjaira 

vonatkozó összehangolt szabályok széles 

körű alkalmazásának biztosítása, illetve az 

egészségügyi technológiaértékelésért 

felelős szerveknél rendelkezésre álló 

szakértelem és erőforrások összevonásának 

lehetővé tétele érdekében helyénvaló 

előírni, hogy közös klinikai értékeléseket 

kell elvégezni minden olyan gyógyszer 

esetében, amely a 726/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet11 szerinti 

központi forgalomba hozatali 

engedélyezési eljárás tárgyát képezi, és 

amely új hatóanyagot tartalmaz, illetve 

amelynek esetében ennek nyomán új 

terápiás javallat engedélyezésére kerül sor. 

Közös klinikai értékeléseket kell végezni 

továbbá az (EU) 2017/745 európai 

parlamenti és tanácsi rendelet12 szerinti 

bizonyos olyan orvostechnikai eszközök 

esetében is, amelyek a legmagasabb 

kockázati osztályba tartoznak, és 

amelyekre vonatkozóan a megfelelő 

szakértői bizottságok véleményt 

nyilvánítottak vagy amelyekkel 

(12) Az egészségügyi 

technológiaértékelés klinikai szempontjaira 

vonatkozó összehangolt szabályok széles 

körű alkalmazásának biztosítása, illetve az 

egészségügyi technológiaértékelésért 

felelős szerveknél rendelkezésre álló 

szakértelem és erőforrások összevonásának 

lehetővé tétele érdekében helyénvaló 

előírni, hogy közös klinikai értékeléseket 

kell elvégezni minden olyan gyógyszer 

esetében, amely a 726/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet11 szerinti 

központi forgalomba hozatali 

engedélyezési eljárás tárgyát képezi, és 

amely új hatóanyagot tartalmaz, illetve 

amelynek esetében ennek nyomán új 

terápiás javallat engedélyezésére kerül sor. 

Közös klinikai értékeléseket kell végezni 

továbbá az (EU) 2017/745 európai 

parlamenti és tanácsi rendelet12 51. cikke 

szerint egyes magas kockázatú IIb. 

osztályba sorolt beültethető orvostechnikai 

eszközök vagy III. osztályba sorolt 

eszközök esetében is, amelyekre 

vonatkozóan a megfelelő szakértői 

bizottságok tudományos véleményt 
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kapcsolatban ezek a bizottságot állást 

foglaltak. A közös klinikai értékelés 

tárgyát képező orvostechnikai eszközök 

kiválasztása meghatározott kritériumok 

alapján történik. 

fogalmaztak meg az említett rendelet 54. 

cikke szerinti klinikai értékelés esetén 

alkalmazandó konzultációs eljárás 

keretében, és amelyeket már legalább egy 

tagállamban forgalomba hoztak. 

_________________ _________________ 

11 Az Európai Parlament és a Tanács 

726/2004/EK rendelete (2004. március 31.) 

az emberi, illetve állatgyógyászati 

felhasználásra szánt gyógyszerek 

engedélyezésére és felügyeletére 

vonatkozó közösségi eljárások 

meghatározásáról és az Európai 

Gyógyszerügynökség létrehozásáról (HL L 

136., 2004.4.30., 1. o.). 

11 Az Európai Parlament és a Tanács 

726/2004/EK rendelete (2004. március 31.) 

az emberi, illetve állatgyógyászati 

felhasználásra szánt gyógyszerek 

engedélyezésére és felügyeletére 

vonatkozó közösségi eljárások 

meghatározásáról és az Európai 

Gyógyszerügynökség létrehozásáról (HL L 

136., 2004.4.30., 1. o.). 

12 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2017/745 rendelete (2017. április 5.) az 

orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK 

irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 

1223/2009/EK rendelet módosításáról, 

valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK 

tanácsi irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 117., 2017.5.5., 1. o.). 

12 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2017/745 rendelete (2017. április 5.) az 

orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK 

irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 

1223/2009/EK rendelet módosításáról, 

valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK 

tanácsi irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 117., 2017.5.5., 1. o.). 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Az egészségügyi technológiákkal 

kapcsolatban végzett közös klinikai 

értékelések pontosságának és 

helytállóságának biztosítása érdekében 

helyénvaló az értékelések aktualizálására 

vonatkozó feltételek meghatározása, 

különösen abban az esetben, ha a kezdeti 

értékelés után elérhetővé váló kiegészítő 

adatok az értékelés pontosságának 

javulását eredményezhetik. 

(13) A betegeknek az egészségügyi 

technológiákhoz való, időben történő 

hozzáférésének az Unió egészében történő 

biztosítására az egészségügyi 

technológiákkal kapcsolatban végzett 

közös klinikai értékelések pontosságának 

és helytállóságának biztosítása, valamint 

az Európai Gyógyszerügynökség által 

végzett szabályozói értékelések és a közös 

klinikai értékelések közötti átfedések 

elkerülése érdekében helyénvaló a 

szinergiák kialakítása, valamint az 

értékelések aktualizálására vonatkozó 

feltételek meghatározása, különösen abban 

az esetben, ha a kezdeti értékelés után 

elérhetővé váló kiegészítő adatok az 
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értékelés pontosságának javulását 

eredményezhetik. 

 

Módosítás  5 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (15a) Az egészségügyi 

technológiaértékelésért felelős hatóságok 

együttműködésének a jó kormányzáson, 

az objektivitáson, a függetlenségen és az 

átláthatóságon kell alapulnia. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Annak érdekében, hogy az 

összehangolt eljárások elérjék a belső 

piaccal kapcsolatos célkitűzésüket, a 

tagállamok számára elő kell írni, hogy 

teljes mértékben vegyék figyelembe a 

közös klinikai értékelések eredményeit, és 

ne ismételjék meg ezeket az értékeléseket. 

Ez a kötelezettség nem akadályozza a 

tagállamokat abban, hogy ugyanarra az 

egészségügyi technológiára vonatkozóan 

nem klinikai értékeléseket végezzenek, 

vagy a klinikai és nem klinikai adatok és 

kritériumok alkalmazását egyaránt lehetővé 

tevő nemzeti értékelési folyamat részeként 

következtetéseket vonjanak le az érintett 

technológiák által képviselt hozzáadott 

értéket illetően. Emellett abban sem 

akadályozza a tagállamokat, hogy saját 

ajánlásokat fogalmazzanak meg vagy saját 

döntéseket hozzanak az ármegállapításra 

vagy ártámogatásra vonatkozóan. 

(16) Annak érdekében, hogy az 

összehangolt eljárások elérjék a belső 

piaccal kapcsolatos célkitűzésüket, és 

egyidejűleg támogassák az egészségügyi 

innovációkhoz való hozzáférést, a 

tagállamok számára elő kell írni, hogy 

teljes mértékben vegyék figyelembe a 

közös klinikai értékelések eredményeit, és 

ne ismételjék meg ezeket az értékeléseket. 

A nemzeti igények szerint a tagállamok 

számára biztosítani kell a jogot, hogy 

további klinikai bizonyítékkal egészítsék ki 

a közös klinikai értékelést. Továbbá ez 
nem akadályozza a tagállamokat abban, 

hogy ugyanarra az egészségügyi 

technológiára vonatkozóan nem klinikai 

értékeléseket végezzenek, vagy a klinikai 

és nem klinikai adatok és kritériumok 

alkalmazását egyaránt lehetővé tevő 

nemzeti értékelési folyamat részeként 

következtetéseket vonjanak le az érintett 

technológiák által képviselt klinikai 

hozzáadott értéket illetően. Emellett abban 

sem akadályozza a tagállamokat, hogy 
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saját ajánlásokat fogalmazzanak meg vagy 

saját döntéseket hozzanak az 

ármegállapításra vagy ártámogatásra 

vonatkozóan. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) A gyógyszerekkel kapcsolatban 

végzett közös klinikai értékelések idejét 

lehetőség szerint a 726/2004/EU rendelet 

szerinti központi forgalomba hozatali 

engedélyezési eljárás ütemezéséhez 

viszonyítva kell meghatározni. Ez az 

egymáshoz igazítás biztosítja, hogy a 

klinikai értékelések hatékonyan 

megkönnyítik a piacra jutást, illetve 

hozzájárulnak, hogy az innovatív 

technológiák időben a betegek 

rendelkezésére álljanak. Általános 

szabályként az eljárásnak le kell zárulnia a 

forgalomba hozatal engedélyezésére 

vonatkozó bizottsági döntés közzétételének 

pillanatáig. 

(17) A gyógyszerekkel kapcsolatban 

végzett közös klinikai értékelések idejét 

lehetőség szerint a 726/2004/EU rendelet 

szerinti központi forgalomba hozatali 

engedélyezési eljárás ütemezéséhez 

viszonyítva kell meghatározni. Ez az 

egymáshoz igazítás biztosítja, hogy a 

klinikai értékelések hatékonyan 

megkönnyítik a piacra jutást, illetve 

hozzájárulnak, hogy az innovatív 

technológiák időben a betegek 

rendelkezésére álljanak. Egyes 

tagállamokban a klinikai vizsgálatok már 

azelőtt megkezdődhetnek, hogy a 

Bizottság megadta volna a 

forgalombahozatali engedélyt. E rendelet 

célkitűzéseinek támogatása és annak 

elkerülése érdekében, hogy a közös 

klinikai vizsgálatok a jelenlegi helyzethez 

képest késedelmet okozzanak ezekben a 

tagállamokban, általános szabályként az 

eljárásnak le kell zárulnia a forgalomba 

hozatal engedélyezésére vonatkozó 

bizottsági döntés közzétételének 

pillanatáig. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(18) Az orvostechnikai eszközökkel (18) Az orvostechnikai eszközökkel 
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kapcsolatban végzett közös klinikai 

értékelések ütemezésének 

meghatározásakor figyelembe kell venni az 

orvostechnikai eszközökre jellemző 

fokozottan decentralizált piacra jutási utat, 

valamint a közös klinikai értékelés 

elvégzéséhez szükséges megfelelő 

bizonyítékok rendelkezésre állását. Mivel 

előfordulhat, hogy a szükséges 

bizonyítékok csak az orvostechnikai eszköz 

forgalomba hozatalát követően válnak 

elérhetővé, illetve a közös klinikai 

értékelés tárgyát képező orvostechnikai 

eszközök megfelelő időben való 

kiválasztásának lehetővé tétele érdekében 

az ilyen eszközök esetében lehetőséget kell 

biztosítani arra, hogy az értékelésekre a 

piaci bevezetés után kerüljön sor. 

kapcsolatban végzett közös klinikai 

értékelések ütemezésének 

meghatározásakor figyelembe kell venni az 

orvostechnikai eszközökre jellemző 

fokozottan decentralizált piacra jutási utat, 

valamint a közös klinikai értékelés 

elvégzéséhez szükséges megfelelő 

bizonyítékok rendelkezésre állását. Az 

orvostechnikai eszközökkel kapcsolatban 

végzett közös klinikai értékelések 

ütemezésének meghatározásakor 

figyelembe kell venni az orvostechnikai 

eszközökre jellemző fokozottan 

decentralizált piacra jutási utat, valamint 

a közös klinikai értékelés elvégzéséhez 

szükséges megfelelő bizonyítékok 

rendelkezésre állását, továbbá lehetőség 

szerint a gyártók jelenlétét. 

 

Módosítás  9 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) A közös klinikai értékelések és a 

közös tudományos konzultációk bizalmas 

információk megosztását teszik 

szükségessé az egészségügyi technológiák 

fejlesztői, illetve az egészségügyi 

technológiaértékelésért felelős hatóságok 

és szervek között. Az ilyen információk 

védelmének biztosítása érdekében az 

értékelések és konzultációk keretében a 

koordinációs csoportnak átadott 

információk csak titoktartási megállapodás 

aláírását követően adhatók át harmadik 

félnek. Emellett a közös tudományos 

konzultációk eredményeire vonatkozó 

bármilyen információt anonimizált 

formában kell közzétenni, a kereskedelmi 

szempontból érzékeny információk 

törlésével. 

(21) Az egészségi állapotra vonatkozó 

adatok érzékeny természetére és a 

kereskedelmi szempontból érzékeny 

adatok bizalmas kezelésére tekintettel, 

ezeket mindenkor fenn kell tartani. A 

közös klinikai értékelések és a közös 

tudományos konzultációk bizalmas 

információk megosztását teszik 

szükségessé az egészségügyi technológiák 

fejlesztői, illetve az egészségügyi 

technológiaértékelésért felelős hatóságok 

és szervek között. Az ilyen információk 

védelmének biztosítása érdekében az 

értékelések és konzultációk keretében a 

koordinációs csoportnak átadott 

információk csak az információt 

szolgáltató technológiafejlesztővel kötött 

titoktartási megállapodás aláírását 

követően adhatók át harmadik félnek. 

Emellett a közös tudományos konzultációk 

eredményeire vonatkozó bármilyen 

információt anonimizált formában kell 
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közzétenni, a kereskedelmi szempontból 

érzékeny információk törlésével. 

Egyértelművé kell tenni, hogy a bizalmas 

információk védelmére vonatkozó 

rendelkezések nem akadályozzák meg az 

értékelés tárgyát képező közös 

tudományos konzultációk nyilvánosságra 

hozatalát. A felhasznált klinikai adatokat, 

tanulmányokat, módszertant és klinikai 

eredményeket nyilvánosságra kell hozni. 

A tudományos adatok és értékelések 

lehető legnagyobb fokú nyilvánosságra 

hozatalának elő kell segítenie az 

orvosbiológiai kutatásban való 

előrelépést, valamint erősítenie kell a 

rendszerrel kapcsolatos bizalmat. 

 

Módosítás  10 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(25) Az e rendelet által előírt közös 

munka során alkalmazott egységes 

megközelítés biztosítása érdekében a 

Bizottságot végrehajtási hatáskörrel kell 

felruházni, hogy meghatározza a klinikai 

értékelések közös eljárási és módszertani 

keretét, a közös klinikai értékelési 

eljárásokat, illetve a közös tudományos 

konzultációkkal kapcsolatos eljárásokat. 

Szükség esetén a gyógyszerekre és az 

orvostechnikai eszközökre vonatkozó 

külön szabályokat kell kidolgozni. E 

szabályok kidolgozásakor a Bizottságnak 

figyelembe kell vennie az EUnetHTA 

együttes fellépésekben már elvégzett 

munka eredményeit. Emellett szem előtt 

kell tartania a Horizont 2020 kutatási 

program keretében finanszírozott 

egészségügyi technológiaértékeléssel 

kapcsolatos kezdeményezéseket, csakúgy 

mint az egészségügyi 

technológiaértékeléssel kapcsolatos olyan 

regionális kezdeményezéseket, mint a 

Beneluxa és a Valletta Declaration. E 

(25) Az e rendelet által előírt közös 

munka során alkalmazott egységes 

megközelítés biztosítása érdekében a 

Bizottságot végrehajtási hatáskörrel kell 

felruházni, hogy a koordinációs csoporttal 

folytatott konzultációt követően 

meghatározza a klinikai értékelések közös 

eljárási és módszertani keretét, a közös 

klinikai értékelési eljárásokat, illetve a 

közös tudományos konzultációkkal 

kapcsolatos eljárásokat. Szükség esetén a 

gyógyszerekre és az orvostechnikai 

eszközökre vonatkozó külön szabályokat 

kell kidolgozni. E szabályok 

kidolgozásakor a Bizottságnak és a 

koordinációs csoportnak figyelembe kell 

vennie az EUnetHTA együttes 

fellépésekben már elvégzett munka 

eredményeit, különösen a módszertani 

iránymutatásokat és a bizonyítékok 

benyújtására szolgáló sablont. Emellett 

szem előtt kell tartania a Horizont 2020 

kutatási program keretében finanszírozott 

egészségügyi technológiaértékeléssel 
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hatásköröket a 182/2011/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendeletnek13 

megfelelően kell gyakorolni. 

kapcsolatos kezdeményezéseket, csakúgy 

mint az egészségügyi 

technológiaértékeléssel kapcsolatos olyan 

regionális kezdeményezéseket, mint a 

Beneluxa és a Valletta Declaration. Az 

eljárási és módszertani keretet olyan 

gyakorisággal kell frissíteni, amelyet a 

Bizottság és a koordinációs csoport 

szükségesnek ítél annak biztosításához, 

hogy ezek a keretek kövessék a tudomány 

fejlődését. A módszertani keret 

kidolgozása során a Bizottságnak a 

koordinációs csoporttal együttműködve 

figyelembe kell vennie azon egészségügyi 

technológiák, fejlett vagy életet 

meghosszabbító terápiák egyes típusainak 

sajátosságait és a kapcsolódó kihívásokat, 

amelyek esetében innovatív klinikai 

vizsgálati tervekre lehet szükség. Ezek 

következménye a bizonyítékok 

tekintetében fennálló bizonytalanság lehet 

a forgalombahozatali engedély 

kibocsátása idején. Az ilyen innovatív 

klinikai vizsgálatokat gyakran elfogadják 

a szabályozási értékelés céljaira is, a közös 

klinikai értékelésre vonatkozó módszertan 

tehát nem gátolhatja, hogy ezen 

egészségügyi technológiák eljussanak a 

betegekhez. A Bizottságnak és a 

koordinációs csoportnak ezért az ilyen 

egészségügyi technológiák megfelelő 

értékelésének lehetővé tétele érdekében, a 

szükséges rugalmasság megőrzése mellett, 

biztosítania kell, hogy a módszertan 

magas szintű klinikai bizonyítékot 

nyújtson. E klinikai bizonyítéknak ki kell 

terjednie egyrészt a benyújtás 

időpontjában rendelkezésre álló legjobb 

tudományos bizonyítékok, többek között 

esetkontroll-vizsgálatokból és valós 

megfigyeléses vizsgálatokból származó 

adatok elfogadására, valamint közvetett 

kezelési komparátorok elfogadására. A 

kialakítandó módszertani szabályoknak le 

kell fedniük a klinikai bizonyítékok 

javításának lehetőségeit azokban az 

esetekben, ahol mégis további tudományos 

bizonyítékra van szükség. E hatásköröket a 

182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
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rendeletnek13 megfelelően kell gyakorolni.  

__________________ __________________ 

13 Az Európai Parlament és a Tanács 

182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 

a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 

és általános elveinek megállapításáról (HL 

L 55., 2011.2.28., 13. o.). 

13 Az Európai Parlament és a Tanács 

182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) 

a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 

és általános elveinek megállapításáról (HL 

L 55., 2011.2.28., 13. o.). 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (25a)  A Bizottságnak a tagállamokkal 

közösen ki kell igazítaniuk a vakcinák 

közös klinikai értékelésének keretét, hogy 

figyelembe vegyék a vakcinák preventív 

jellegét, amely hosszú távon előnyös az 

egyének és a lakosság számára, és be kell 

vonniuk a megfelelő nemzeti szerveket a 

vakcinák közös klinikai értékelésébe. A 

keret kiigazítását ezen rendelet 

végrehajtási időszakának végéig be kell 

fejezni annak biztosítása érdekében, hogy 

az az átmeneti időszak során alkalmazásra 

kész legyen.  

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Ez a rendelet: (1) Az EUnetHTA együttes fellépések 

keretében már elvégzett munka 

eredményeit figyelembe véve ez a rendelet: 

Indokolás 

Ez a javasolt módosítás a (3) és a (25) preambulumbekezdés végrehajtásához szükséges. 
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Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) „klinikai értékelés”: az adott 

egészségügyi technológiára vonatkozóan 

rendelkezésre álló tudományos 

bizonyítékok összesítése és értékelése egy 

vagy több másik egészségügyi 

technológiával összehasonlításban, az 

egészségügyi technológiaértékelés alábbi 

klinikai területeinek alapján: annak az 

egészségügyi problémának a leírása, 

amelyre az egészségügyi technológia 

megoldást nyújt, illetve az adott 

egészségügyi probléma kezelésére szolgáló 

egyéb jelenleg használatos egészségügyi 

technológiák, az egészségügyi technológia 

leírása és technikai jellemzői, az 

egészségügyi technológia viszonylagos 

klinikai hatékonysága és viszonylagos 

biztonsága; 

e) „klinikai értékelés”: az adott 

egészségügyi technológiára vonatkozóan 

rendelkezésre álló tudományos 

bizonyítékok összesítése és elemzése egy 

vagy több másik egészségügyi 

technológiával összehasonlításban, az 

egészségügyi technológiaértékelés alábbi 

klinikai területeinek alapján: annak az 

egészségügyi problémának a leírása, 

amelyre az egészségügyi technológia 

megoldást nyújt, illetve az adott 

egészségügyi probléma kezelésére szolgáló 

egyéb jelenleg használatos egészségügyi 

technológiák, az egészségügyi technológia 

leírása és technikai jellemzői, az 

egészségügyi technológia viszonylagos 

klinikai hatékonysága és viszonylagos 

biztonsága a szabályozási jóváhagyás 

időpontjában; 

Indokolás 

Fontos egyértelműen meghatározni a közös klinikai értékelések hatókörét annak tisztázása 

érdekében, hogy azok a rendelkezésre álló bizonyítékok tényszerű felülvizsgálatára és 

elemzésére összpontosítsanak. Az értékelés kizárja a termékértékelést (azaz az 

értékmeghatározást), mivel ezt a lépést értékbecslésnek hívják, és ennek elvégzése továbbra is 

a tagállamok kizárólagos előjoga. A „szabályozási jóváhagyás időpontjában” kifejezés 

beillesztésének célja annak tisztázása, hogy az értékeléseket a szabályozási folyamattal 

párhuzamosan kell elvégezni annak érdekében, hogy a jelentés már kezdetben is 

rendelkezésre álljon, és ezáltal elkerülhető legyen a nemzeti beteghozzáférési eljárások 

késedelme. 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ga) „a betegek szempontjából lényeges 

egészségügyi eredmények”: mortalitást, 

morbiditást, egészséggel kapcsolatos 

életminőségi vonatkozásokat és 

nemkívánatos eseményeket megállapító 

vagy előre jelző adatok. 

Indokolás 

E cikk célja az egészségügyi technológiaértékelésről szóló rendelettervezet 6. cikke (5) 

bekezdésének a) pontjában szereplő fogalom tisztázása az egészségügyi technológiaértékelési 

ügynökségek szintjén alkalmazott nemzetközi gyakorlattal összhangban. 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – g b pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 gb) „értékelés”: az adott technológiák 

hozzáadott értékével kapcsolatos 

következtetések levonása a klinikai és nem 

klinikai adatok és kritériumok 

alkalmazását egyaránt lehetővé tevő 

nemzeti értékelési folyamat részeként. 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok kijelölik a 

koordinációs csoportban és annak 

alcsoportjaiban részt vevő egészségügyi 

technológiaértékelésért felelős hatóságaikat 

és szerveiket, és erről, illetve az utólagos 

változásokról tájékoztatják a Bizottságot. 

A tagállamok egynél több egészségügyi 

technológiaértékelésért felelős hatóságot 

vagy szervet is kinevezhetnek, hogy tagja 

legyen a koordinációs csoportnak és annak 

(2) A tagállamok kijelölik a 

koordinációs csoportban és annak 

alcsoportjaiban részt vevő, a nemzeti 

szintű döntéshozatalt tájékoztató 
egészségügyi technológiaértékelésért 

felelős hatóságaikat és szerveiket, és erről 

és bármely utólagos változásról 

tájékoztatják a Bizottságot. A tagállamok 

egynél több egészségügyi 

technológiaértékelésért felelős hatóságot 
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egy vagy több alcsoportjának. vagy szervet is kinevezhetnek, hogy tagja 

legyen a koordinációs csoportnak és annak 

egy vagy több alcsoportjának. Minden 

tagállam legalább egy, a gyógyszerek 

területén szakértelemmel rendelkező 

felelős hatóságot vagy szervet kijelölhet a 

koordinációs csoportba. 

 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A koordinációs csoport 

konszenzussal, vagy szükség esetén 

egyszerű többséggel történő szavazás útján 

dönt a felmerülő kérdésekben. Mindegyik 

tagállam egy szavazattal rendelkezik. 

(3) A koordinációs csoport 

konszenzussal, vagy szükség esetén 

kétharmados többséggel történő szavazás 

útján dönt a felmerülő kérdésekben. 

Mindegyik tagállam egy szavazattal 

rendelkezik. 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A koordinációs csoport üléseinek 

elnöki tisztét a Bizottság és a csoport tagjai 

közül az eljárási szabályzatban 

meghatározott időre megválasztott 

társelnök közösen tölti be. 

(4) A koordinációs csoport üléseinek 

elnöki tisztét a szavazati joggal nem 

rendelkező Bizottság és a csoport tagjai 

közül az eljárási szabályzatban 

meghatározott időre megválasztott 

társelnök közösen tölti be. 

 

Módosítás  19 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A koordinációs csoport tagjai és 

kijelölt képviselőik tiszteletben tartják a 

(6) A koordinációs csoport tagjai, 

személyzetük és kijelölt képviselőik 
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függetlenség, pártatlanság és a titoktartás 

elvét. 

tiszteletben tartják a függetlenség, 

pártatlanság és a titoktartás elvét. 

Tiszteletben kell tartaniuk az uniós vagy 

tagállami jogszabályokban előírt 

titoktartási kötelezettséget hivatali idejük 

alatt és után, minden olyan bizalmas 

információ tekintetében, amelyről 

munkaköri feladataik ellátása vagy 

hatásköreik gyakorlása során szereztek 

tudomást. 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 8 bekezdés – a a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) összeférhetetlenségi szabályokat 

fogad el a koordinációs csoport 

működésével, valamint a közös klinikai 

értékelések és a közös tudományos 

konzultációk lebonyolításával 

kapcsolatban. 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 8 bekezdés – d pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) biztosítja az érdekelt felek 

megfelelő szerepvállalását a munkájában; 

d) biztosítja az érdekelt felek 

megfelelő és rendszeres szerepvállalását a 

munkájában; 

Indokolás 

A megfelelő eljárással és az EUnetHTA együttes fellépések tapasztalataival összhangban 

fontos annak biztosítása, hogy az érintett szereplők rendszeresen tájékoztatást kapjanak a 

koordinációs csoport tevékenységeiről. 

 

Módosítás  22 
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Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 8 bekezdés – d a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) biztosítja az értékelt klinikai 

adatok átláthatóságának legmagasabb 

szintjét. A kereskedelmi szempontból 

érzékeny információk esetén a bizalmas 

kezelés fogalmát szigorúan meg kell 

határozni és indokolni kell, és a bizalmas 

információkat jól meg kell határozni; 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 8 bekezdés – e pont – iii pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iii. a kialakulóban lévő egészségügyi 

technológiák azonosítása; 

iii. a kialakulóban lévő egészségügyi 

technológiák azonosítása; a 33. cikk (1) 

bekezdésében említett átmeneti időszak 

végét követően – a gyógyszerek esetében – 

a kialakulóban lévő egészségügyi 

technológiák azonosításának követnie kell 

az Európai Gyógyszerügynökség által a 

forgalombahozatali engedélyek iránti 

kérelmeket megelőzően a gyógyszerekre 

vonatkozóan kiadott előzetes értesítést; 

Indokolás 

Ezen módosítás azt mutatja, hogy a 33. cikk (1) bekezdésében említett átmeneti időszak végét 

követően nincs szükség a kialakulóban lévő egészségügyi technológiák azonosításával 

foglalkozó alcsoportra, mivel a fent említett centralizált forgalombahozatali engedélyezési 

eljárással fennálló kapcsolat, valamint a (17) és (18) preambulumbekezdés és a szóban forgó 

termékek közös tudományos értékeléséhez való hozzáférés biztosítja, hogy a koordinációs 

csoport megfelelő időben tájékoztatást kapjon a kialakulóban lévő egészségügyi 

technológiákról. 

 

Módosítás  24 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) a betegképviseleti szervezetekkel, 

egészségügyi szakemberekkel, klinikai 

szakértőkkel, és egyéb érintett érdekelt 

felekkel folytatott konzultáció; 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés – c b pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 cb) figyelembe veszi, hogy a 33. cikk 

(1) bekezdésében említett átmeneti időszak 

végét követően a gyógyszerek esetében a 

kialakulóban lévő egészségügyi 

technológiák azonosításának követnie kell 

az Európai Gyógyszerügynökség által a 

forgalombahozatali engedélyek iránti 

kérelmeket megelőzően a gyógyszerekre 

vonatkozóan kiadott előzetes értesítést kell 

követnie; 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

5. cikk 5. cikk 

A közös klinikai értékelések hatálya A közös klinikai értékelések hatálya 

(1) A koordinációs csoport közös 

klinikai értékeléseket végez az alábbiak 

vonatkozásában: 

(1) A koordinációs csoport közös 

klinikai értékeléseket végez az alábbiak 

vonatkozásában: 

a) a 726/2004/EK rendelet szerinti 

engedélyezési eljárás tárgyát képező 

gyógyszerek, beleértve azokat az eseteket 

is, amikor az eredeti engedélyen szereplő 

terápiás javallat vagy javallatok 

megváltozásának következtében 

a) a 726/2004/EK rendelet szerinti 

engedélyezési eljárás tárgyát képező 

gyógyszerek, beleértve azokat az eseteket 

is, amikor az eredeti engedélyen szereplő 

terápiás javallat vagy javallatok 

megváltozásának következtében 
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módosították a forgalomba hozatal 

engedélyezésére vonatkozó bizottsági 

döntést; kivételt képeznek a 2001/83/EK 

irányelv 10. és 10a cikkei értelmében 

engedélyezett gyógyszerek; 

módosították a forgalomba hozatal 

engedélyezésére vonatkozó bizottsági 

döntést; kivételt képeznek a 2001/83/EK 

irányelv 10. és 10a cikkei értelmében 

engedélyezett gyógyszerek és a 

2001/83/EK irányelv 8. cikkének (3) 

bekezdése szerint engedélyezett, új aktív 

hatóanyagot nem tartalmazó gyógyszerek; 

b) az (EU) 2017/745 rendelet 

értelmében IIb. és III. osztályba sorolt 

orvostechnikai eszközök, amelyekkel 

kapcsolatban a megfelelő szakértői 

bizottságok tudományos véleményt 

fogalmaztak meg a szóban forgó rendelet 

54. cikke szerinti klinikai értékelés esetén 

alkalmazandó konzultációs eljárás 

keretében; 

b) az (EU) 2017/745 rendelet 

értelmében IIb. és III. osztályba sorolt 

orvostechnikai eszközök, amelyekkel 

kapcsolatban a megfelelő szakértői 

bizottságok tudományos véleményt 

fogalmaztak meg a szóban forgó rendelet 

54. cikke szerinti klinikai értékelés esetén 

alkalmazandó konzultációs eljárás 

keretében, és amelyeket komoly innovációt 

képviselőnek, illetve a nemzeti 

egészségügyi rendszerekre jelentős 

potenciális hatást kifejtőnek tekintenek; 

c) az (EU) 2017/746 rendelet17 47. 

cikkének értelmében D osztályba sorolt in 

vitro diagnosztikai orvostechnikai 

eszközök, amelyekkel kapcsolatban a 

megfelelő szakértői bizottságok állást 

foglaltak a szóban forgó rendelet 48. 

cikkének (6) bekezdése szerinti eljárás 

keretében. 

c) az (EU) 2017/746 rendelet17 47. 

cikkének értelmében D osztályba sorolt in 

vitro diagnosztikai orvostechnikai 

eszközök, amelyekkel kapcsolatban a 

megfelelő szakértői bizottságok állást 

foglaltak a szóban forgó rendelet 48. 

cikkének (6) bekezdése szerinti eljárás 

keretében, és amelyeket komoly innovációt 

képviselőnek, illetve a nemzeti 

egészségügyi rendszerekre jelentős 

potenciális hatást kifejtőnek tekintenek. 

(2) A koordinációs csoport az alábbi 

kritériumok alapján közös klinikai 

értékelés céljából kiválasztja az (1) 

bekezdés b) és c) pontjában említett azon 

orvostechnikai eszközöket: 

(2) A koordinációs csoport az alábbi 

kumulatív kritériumok alapján közös 

klinikai értékelés céljából kiválasztja az (1) 

bekezdés b) és c) pontjában említett azon 

orvostechnikai eszközöket: 

a) megoldatlan egészségügyi 

problémák; 

a) megoldatlan egészségügyi 

problémák; 

b) a betegekre, közegészségügyre 

vagy egészségügyi rendszerekre 

potenciálisan kifejtett hatás; 

b) a betegekre, közegészségügyre 

vagy egészségügyi rendszerekre 

potenciálisan kifejtett hatás; 

c) jelentős uniós dimenzió; c) jelentős uniós dimenzió; 

d) az egész Unióra kiterjedő jelentős 

hozzáadott érték; 

d) az egész Unióra kiterjedő jelentős 

hozzáadott érték; 

e) rendelkezésre álló erőforrások. e) rendelkezésre álló erőforrások. 
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 ea)  az egészségügyi technológiai 

fejlesztő önkéntes beadványa; 

 eb) az érdekelt felek hálózata általi 

azonosítás. 

__________________ __________________ 

17 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2017/746 rendelete (2017. április 5.) az in 

vitro diagnosztikai orvostechnikai 

eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv 

és a 2010/227/EU bizottsági határozat 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 117., 

2017.5.5., 176. o.). 

17 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2017/746 rendelete (2017. április 5.) az in 

vitro diagnosztikai orvostechnikai 

eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv 

és a 2010/227/EU bizottsági határozat 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 117., 

2017.5.5., 176. o.). 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A koordinációs csoport az éves 

munkaprogramja alapján kezdeményezi az 

egészségügyi technológiákra vonatkozó 

közös klinikai értékelések elvégzését egy 

olyan alcsoport kijelölésével, amely a 

koordinációs csoport számára felügyeli a 

közös klinikai értékelésről szóló jelentés 

elkészítését. 

A koordinációs csoport az éves 

munkaprogramja alapján kezdeményezi az 

egészségügyi technológiákra vonatkozó 

közös klinikai értékelések elvégzését egy 

olyan alcsoport kijelölésével, amely a 

koordinációs csoport számára felügyeli a 

közös klinikai értékelésről szóló jelentés 

elkészítését. A gyógyszereket illetően a 

koordinációs csoport az Európai 

Gyógyszerügynökség által a 

forgalombahozatali engedélyek iránti 

kérelmeket megelőzően a gyógyszerekre 

vonatkozóan kiadott előzetes értesítésével 

összhangban közös klinikai értékelést 

kezdeményez. 

Indokolás 

A Európai Gyógyszerügynökség végrehajtási időrendjéhez való kapcsolódás végrehajtja a 

(17) és (18) preambulumbekezdést. 
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Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A közös klinikai értékelésről szóló jelentést 

összefoglaló jelentés kíséri; e jelentések 

elkészítése az e cikkben szereplő, illetve a 

11., 22. és 23. cikkek értelmében 

meghatározott követelmények szerint 

történik. 

A közös klinikai értékelésről szóló jelentést 

összefoglaló jelentés kíséri; e jelentések 

elkészítése az e cikkben szereplő, illetve a 

11., 22. és 23. cikkek értelmében 

meghatározott követelmények szerint 

történik, figyelembe veszi a EUnetHTA 

együttes fellépések és a gyógyszerek közös 

klinikai értékelésére vonatkozó 

EUnetHTA eljárások keretében már 

elvégzett munka eredményeit. 

Indokolás 

Ez a módosítás az EUnetHTA közös értékelései során kialakított gyakorlatot tükrözi. 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A kijelölt alcsoport felkéri az 

egészségügyi technológiák megfelelő 

fejlesztőit, hogy nyújtsák be a közös 

klinikai értékeléshez szükséges 

információkat, adatokat és bizonyítékokat 

tartalmazó dokumentációt. 

(2) A kijelölt alcsoport megbeszélést 

tart az egészségügyi technológiák 

megfelelő fejlesztőivel az értékelés 

hatóköréről és a közös klinikai értékeléshez 

szükséges információkat, adatokat és 

bizonyítékokat tartalmazó, benyújtandó 

dokumentációról. Az értékelőknek és az 

egészségügyi technológiák fejlesztőinek 

viszonyát a függetlenségnek és a 

pártatlanságnak kell jellemeznie. Az 

egészségügyi technológiák fejlesztőivel 

lehet konzultálni, de az értékelési 

folyamatban nem vehetnek tevékenyen 

részt. 
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Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A kijelölt alcsoport a (2) 

bekezdésben említett adatokon kívül 

mérvadó forrásokból, úgymint 

betegnyilvántartásokból, más 

adatbázisokból vagy az európai 

referenciahálózatokból származó adatokat 

is lekér, amennyiben ezt az egészségügyi 

technológiák fejlesztői által szolgáltatott 

tájékoztatás kiegészítése, valamint az 

egészségügyi technológiák pontosabb 

klinikai értékelésének elvégzése 

szempontjából szükségesnek tartja. 

Indokolás 

Az értékelők egyéb forrásokból származó kiegészítő elemzéseket kérhetnek/rendelhetnek 

meg/készíttethetnek alvállalkozással. E források lehetnek adatbázisok, betegnyilvántartások, 

egészségügyi dokumentációk, gyógyszerhasználati esettanulmányok, európai 

referenciahálózatok és betegképviseleti szervezetek. 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 3 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A kijelölt alcsoport a tagjai közül 

kijelöli a közös klinikai értékelés 

lefolytatását végző értékelőt és 

társértékelőt. A kijelöléskor figyelembe 

kell venni az értékeléshez szükséges 

tudományos szakértelmet. 

(3) A kijelölt alcsoport a tagjai közül 

kijelöli a közös klinikai értékelés 

lefolytatását végző értékelőt és a tőle eltérő 

tagállamból származó társértékelőt. A 

kijelöléskor figyelembe kell venni az 

értékeléshez szükséges tudományos 

szakértelmet, és prioritást kell biztosítani 

az értékeléshez szükséges releváns 

tudományos szakértelemmel rendelkező 

értékelőknek. 
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Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 5 bekezdés – a pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) annak elemzése, hogy az értékelt 

egészségügyi technológia milyen 

viszonylagos hatást vált ki az értékeléshez 

választott és a betegek szempontjából 

lényeges egészségügyi eredményekre; 

a) annak leírása, hogy az értékelt 

egészségügyi technológia milyen 

viszonylagos hatást vált ki az értékeléshez 

meghatározott és a betegek szempontjából 

lényeges egészségügyi eredményekre; 

Indokolás 

A közös klinikai értékelésének biztosítania kell az egészségügyi technológia viszonylagos 

hatásainak tényszerű leírását. A hatás nagyságrendjéről nem lehet véleményt megfogalmazni, 

ez az eljárás nemzeti értékbecslési szakaszába tartozik. 

 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 5 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) A közös klinikai értékelésről szóló 

jelentés nem hivatkozhat a klinikai 

értékelésen kívüli területekre, és nem 

vonhat le következtetéseket az érintett 

technológiák hozzáadott értékével 

kapcsolatban, mivel azok továbbra is a 

nemzeti értékelési folyamatok részei. 

 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 6 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Amennyiben a közös klinikai 

értékelésről szóló jelentéstervezet 

elkészítésének valamely szakaszában az 

értékelő úgy ítéli meg, hogy az érintett 

(6) Amennyiben a közös klinikai 

értékelésről szóló jelentéstervezet 

elkészítésének valamely szakaszában az 

értékelő úgy ítéli meg, hogy az érintett 
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egészségügyitechnológia-fejlesztőtől 

további bizonyítékokra van szükség a 

jelentés lezárásához, a kijelölt alcsoporttól 

kérheti a jelentés elkészítésére 

meghatározott időtartam felfüggesztését, 

illetve további bizonyítékok kérését az 

egészségügyi technológia fejlesztőjétől. Az 

értékelő, miután a szükséges kiegészítő 

bizonyíték elkészítéséhez szükséges időt 

illetően egyeztetett az egészségügyi 

technológia fejlesztőjével, kérelmében 

megjelöli, hogy a jelentéskészítést hány 

munkanapra kívánja felfüggeszteni. 

egészségügyitechnológia-fejlesztőtől 

további bizonyítékokra van szükség a 

jelentés lezárásához, a kijelölt alcsoporttól 

kérheti a jelentés elkészítésére 

meghatározott időtartam felfüggesztését, 

illetve további bizonyítékok kérését az 

egészségügyi technológia fejlesztőjétől, 

feltéve hogy az ilyen bizonyíték a 

forgalombahozatali engedély előtt 

rendelkezésre áll. Az értékelő, miután a 

szükséges kiegészítő bizonyítékot és az 

elkészítéséhez szükséges időt illetően 

megállapodott az egészségügyi technológia 

fejlesztőjével, kérelmében megjelöli, hogy 

a jelentéskészítést hány munkanapra 

kívánja felfüggeszteni. 

Indokolás 

Bár a társértékelők jogosultak arra, hogy további bizonyítékokat kérjenek, amennyiben a 

beadvány hiányos, ezeket a bizonyítékokat a forgalombahozatali engedély benyújtásának 

szakaszában rendelkezésre álló adatokra kell korlátozni. Ezeket a rendelkezéseket nem szabad 

a klinikai vizsgálatok indokolatlan késleltetésére használni olyan adatok kérelmezése révén, 

amelyekkel az egészségügyi technológia fejlesztője nem rendelkezik vagy ésszerűtlenül hosszú 

időre lenne szükségük ezek előállításához. 

 

Módosítás  35 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 9 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A kijelölt alcsoport biztosítja, hogy 

az érdekelt feleknek – beleértve a 

betegeket és a klinikai szakértőket – 

lehetőségük legyen arra, hogy a közös 

klinikai értékelésről szóló jelentés és az 

összefoglaló jelentés tervezetének 

elkészítése során észrevételeket tegyenek, 

illetve meghatározza azt a határidőt, 

ameddig meg lehet tenni a kívánt 

észrevételeket. 

(9) A kijelölt alcsoport biztosítja, hogy 

valamennyi érdekelt félnek – beleértve a 

betegképviseleti szervezeteket, az 

egészségügyi szakembereket és a klinikai 

szakértőket – lehetősége legyen arra, hogy 

a közös klinikai értékelésről szóló jelentés 

és az összefoglaló jelentés tervezetének 

elkészítése során észrevételeket tegyen, 

illetve meghatározza azt a határidőt, 

ameddig meg lehet tenni a kívánt 

észrevételeket. 
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Módosítás  36 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 12 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A koordinációs csoport – lehetőség 

szerint konszenzus útján, vagy szükség 

esetén a tagállamok egyszerű többségével – 

jóváhagyja a közös klinikai értékelésről 

szóló végső jelentést és a végső 

összefoglaló jelentést. 

(12) A koordinációs csoport – lehetőség 

szerint konszenzus útján, vagy szükség 

esetén a tagállamok kétharmados 

többségével – jóváhagyja a közös klinikai 

értékelésről szóló végső jelentést és a 

végső összefoglaló jelentést. 

 

Módosítás  37 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 14 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (14a) A közös klinikai értékelésről szóló 

jóváhagyott jelentés és az összefoglaló 

jelentés kézhezvételét követően az érintett 

egészségügyitechnológia-fejlesztő hét 

munkanapon belül az indokokat 

részletesen kifejtő, írásbeli kifogást 

nyújthat be a koordinációs csoporthoz és 

a Bizottsághoz. A koordinációs csoport 30 

munkanapon belül értékeli a kifogásokat, 

és szükség esetén felülvizsgálhatja a 

jelentést. Jóváhagyja és benyújtja a közös 

klinikai értékelésről szóló végső jelentést, 

az összefoglaló jelentést és a kifogások 

kezelésének módját kifejtő magyarázó 

dokumentumot. 

 

Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A jóváhagyott jelentés és az 

összefoglaló jelentés tárgyát képező 
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egészségügyi technológia nevének 

jegyzékhez való hozzáadásához vezető 

minden szükséges lépést meg kell tenni a 

forgalombahozatali engedély odaítéléséről 

szóló bizottsági határozat közzétételének 

időpontjáig. 

Indokolás 

E módosítás célja a (17) preambulumbekezdés végrehajtása. Az időrendet sokkal 

egyértelműbben kell meghatározni a rendeletjavaslatban annak biztosítása érdekében, hogy a 

közös klinikai értékelő jelentések a forgalombahozatali engedély odaítéléséről szóló bizottsági 

határozat közzétételének időpontjáig elkészüljenek. Ezt az időrendet javasoljuk a 

gyógyszerekhez való hozzáférés potenciális késedelmeinek elkerülése érdekében. 

 

Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) nem végeznek klinikai értékelést, 

illetve nem folytatnak azzal egyenértékű 

értékelési eljárást az olyan egészségügyi 

technológiákra vonatkozóan, amelyek 

szerepelnek az értékelt egészségügyi 

technológiák jegyzékében, vagy amelyek 

esetében a közös klinikai értékelés 

megindult; 

törölve 

 

Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az (1) bekezdés b) pontja nem 

gátolja a tagállamokat abban, hogy az 

érintett tagállamokra jellemző további 

klinikai és nem klinikai adatokat és 

vizsgálatokat figyelembe véve értékelést 

készítsenek a szóban forgó technológiák 

hozzáadott klinikai értékéről a nemzeti 

vagy regionális értékelési eljárások 
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részeként, amelyek nem tekinthetők a 

közös klinikai értékelés részének, és 

amelyek szükségesek az egészségügyi 

technológia általános értékelésének 

lezárásához. 

 

Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok az eljárás lezárásától 

számított 30 napon belül értesítik a 

Bizottságot azoknak az egészségügyi 

technológiaértékeléseknek az 

eredményeiről, amelyeket közös klinikai 

értékelés tárgyát képező egészségügyi 

technológiákkal kapcsolatban végeztek. Az 

értesítéshez mellékelik az arra vonatkozó 

információkat, hogy a közös klinikai 

értékelésről szóló jelentés következtetéseit 

miként alkalmazták az átfogó egészségügyi 

technológiaértékelésben. A Bizottság a 27. 

cikkben említett informatikai platform 

segítségével megkönnyíti az ilyen 

információk tagállamok közötti cseréjét. 

(2) A tagállamok az eljárás lezárásától 

számított 30 napon belül értesítik a 

Bizottságot azoknak az egészségügyi 

technológiaértékeléseknek az 

eredményeiről, amelyeket közös klinikai 

értékelés tárgyát képező egészségügyi 

technológiákkal kapcsolatban végeztek. Az 

értesítéshez mellékelik az arra vonatkozó 

információkat, hogy a közös klinikai 

értékelésről szóló jelentés következtetéseit 

miként alkalmazták az átfogó egészségügyi 

technológiaértékelésben. A végső jelentést 

a nyilvánosság számára hozzáférhetővé 

kell tenni. A Bizottság a 27. cikkben 

említett informatikai platform segítségével 

megkönnyíti az ilyen információk 

tagállamok közötti cseréjét. 

 

Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

9. cikk 9. cikk 

A közös klinikai értékelések aktualizálása A közös klinikai értékelések aktualizálása 

(1) A koordinációs csoport az alábbi 

esetekben aktualizálja a közös klinikai 

értékeléseket:  

(1) A koordinációs csoport az alábbi 

esetekben aktualizálja a közös klinikai 

értékeléseket:  

a) az 5. cikk (1) bekezdésének a) 

pontjában említett valamely gyógyszer 

a) az 5. cikk (1) bekezdésének a) 

pontjában említett valamely gyógyszer 
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forgalomba hozatalának engedélyezésére 

vonatkozó bizottsági döntés feltételül 

szabta engedélyezés utáni további 

követelmények teljesítését;  

forgalomba hozatalának engedélyezésére 

vonatkozó bizottsági döntés feltételül 

szabta engedélyezés utáni további 

követelmények teljesítését;  

b) a közös klinikai értékelésről szóló 

eredeti jelentésben szerepel, hogy 

aktualizálásra lesz szükség, amint a további 

értékeléshez szükséges kiegészítő 

bizonyíték rendelkezésre áll.  

b) a közös klinikai értékelésről szóló 

eredeti jelentésben szerepel, hogy 

aktualizálásra lesz szükség, amint a további 

értékeléshez szükséges kiegészítő 

bizonyíték rendelkezésre áll; 

 ba) az egészségügyi technológiai 

fejlesztő aktualizálást kér, mivel olyan 

kiegészítő bizonyítékokat bocsátottak 

rendelkezésre, amelyek tekintetében a 

koordinációs csoportnak felül kell 

vizsgálnia az eredeti értékelés 

következtetéseit. 

(2) A koordinációs csoport egy vagy 

több tagjának kérésére aktualizálhatja a 

közös klinikai értékeléseket. 

(2) A koordinációs csoport egynél vagy 

több tagjának kérésére aktualizálhatja a 

közös klinikai értékeléseket. 

 (2a) A koordinációs csoport 

naprakésszé teheti a közös klinikai 

értékeléseket, amennyiben fontos további 

bizonyíték válik elérhetővé jóval a 

forgalombahozatali engedély megújítása 

előtt. 

(3) Az aktualizálás a 11. cikk (1) 

bekezdésének d) pontja szerint 

meghatározott eljárási szabályoknak 

megfelelően történik. 

(3) Az aktualizálás a 6. cikk és a 11. 

cikk (1) bekezdésének d) pontja szerint 

meghatározott eljárási szabályoknak 

megfelelően történik. 

Módosítás  43 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. az 5. cikk (1) bekezdésének a) 

pontjában említett gyógyszerek közül az 5. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott 
kiválasztási kritériumok alapján választja 

ki azokat, amelyek közös klinikai értékelés 

tárgyát fogják képezni. 

ii. az 5. cikk (1) bekezdésének a) 

pontjában említett gyógyszerek közül az 

alábbi kiválasztási kritériumok alapján 

választja ki azokat, amelyek közös klinikai 

értékelés tárgyát fogják képezni: 

 – kielégítetlen egészségügyi igények, 

ahol nincs vagy csak elégtelen kezelés áll 

rendelkezésre; 



 

PE622.139v03-00 28/44 AD\1159697HU.docx 

HU 

 – a betegekre és a közegészségügyre 

gyakorolt potenciális hatás, tekintettel 

többek között a betegség által okozott, 

morbiditásban és a mortalitásban mért 

teherre és az egészségügyi technológia 

által megcélzott betegség életet 

veszélyeztető vagy maradandó károsodást 

okozó jellegére; 

 – jelentős uniós dimenzió; 

 – a koordinációs csoport 

rendelkezésére álló források. 

 

Módosítás  44 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az információk, adatok és 

bizonyítékok benyújtása az egészségügyi 

technológiák fejlesztői által; 

a) az információk, adatok és 

bizonyítékok benyújtása az egészségügyi 

technológiák fejlesztői által, ideértve a 

fejlesztők bizalmas információinak 

védelmét; 

 

Módosítás  45 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) az 5. cikk (2) bekezdésében említett 

kiválasztási kritériumok alkalmazása; 

Indokolás 

Az orvostechnikai eszközökre és a központilag jóváhagyott gyógyszerekre a 33. cikk (1) 

bekezdésében és a 10. cikkben említett átmeneti időszakban alkalmazandó kiválasztási 

kritériumok jelenleg meglehetősen pontatlanok. Fontos, hogy a kritériumok és a koordinációs 

csoport általi alkalmazásuk valamennyi érdekelt fél számára – ideértve az egészségügyi 

technológiafejlesztőket – átlátható legyen. 
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Módosítás  46 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a részletes eljárási lépések és 

ütemezésük, illetve a közös klinikai 

értékelések teljes időtartamának 

meghatározása; 

c) a részletes eljárási lépések és 

ütemezésük, illetve a közös klinikai 

értékelések teljes időtartamának 

meghatározása, amely magában foglalja az 

egészségügyi technológiafejlesztők 

fellebbezési mechanizmusait; 

Indokolás 

Ezen módosítás célja a felülvizsgálati mechanizmus beillesztésének kiegészítése annak 

érdekében, hogy a Bizottság megfelelő eljárási rendelkezéseket (határidők stb.) fogadjon el. 

 

Módosítás  47 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés – f pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

f) az Európai Gyógyszerügynökséggel 

folytatott együttműködés a gyógyszerekre 

vonatkozó közös klinikai értékelések 

elkészítésében és aktualizálásában. 

f) az Európai Gyógyszerügynökség és 

koordinációs csoport között folytatott 

együttműködés a gyógyszerekre vonatkozó 

közös klinikai értékelések elkészítésében 

és aktualizálásában. Az együttműködés 

során figyelembe kell venni, hogy klinikai 

szempontú szakértelme folytán a 

koordinációs csoport az illetékes szerv a 

kialakulóban lévő technológiák 

egészségre gyakorolt hatáson alapuló 

azonosítása és elsőbbségben részesítése 

tekintetében. 

 

Módosítás  48 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 3 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) Ezen cikk (2) és (3) bekezdése nem 

alkalmazandó a gyógyszerekre. 

Indokolás 

Ez a módosítás biztosítja, hogy minden olyan gyógyszer tekintetében, amelyre vonatkozóan az 

átmeneti időszakot követően kötelező közös klinikai értékelést kell végezni, biztosítsák a közös 

tudományos konzultáció lehetőségéhez való hozzáférést. Tekintettel a gyógyszerek fejlesztési 

időrendjére, fontos biztosítani, hogy a gyógyszerekre vonatkozó tudományos konzultációk 

vonatkozásában ne határozzanak meg korlátozást. 

 

Módosítás  49 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A kijelölt alcsoport felkéri az 

egészségügyi technológia fejlesztőjét, hogy 

nyújtsa be a közös tudományos 

konzultációhoz szükséges információkat, 

adatokat és bizonyítékokat tartalmazó 

dokumentációt. 

(2) A kijelölt alcsoport felkéri az 

egészségügyi technológia fejlesztőjét, hogy 

nyújtsa be a közös tudományos 

konzultációhoz szükséges információkat, 

adatokat és bizonyítékokat tartalmazó 

dokumentációt. Minden vonatkozó adatot 

és információt nyilvánosan 

hozzáférhetővé kell tenni. 

 

Módosítás  50 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A kijelölt alcsoport a tagjai közül 

kijelöli a közös tudományos konzultáció 

lefolytatásáért felelős értékelőt és 

társértékelőt. A kijelöléskor figyelembe 

kell venni az értékeléshez szükséges 

tudományos szakértelmet. 

(3) A kijelölt alcsoport a tagjai közül, 

különböző tagállamokból kijelöli a közös 

tudományos konzultáció lefolytatásáért 

felelős értékelőt és társértékelőt. A 

kijelöléskor figyelembe kell venni az 

értékeléshez szükséges tudományos 

szakértelmet. 
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Módosítás  51 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 8 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A kijelölt alcsoport biztosítja, hogy 

az érdekelt feleknek – beleértve a 

betegeket és a klinikai szakértőket – 

lehetőségük legyen arra, hogy a közös 

tudományos konzultációról szóló 

jelentéstervezet elkészítése során 

észrevételeket tegyenek, illetve 

meghatározza azt a határidőt, ameddig meg 

lehet tenni a kívánt észrevételeket. 

(8) A kijelölt alcsoport biztosítja, hogy 

a valamennyi érintett érdekelt félnek – 

beleértve a betegképviseleti szervezeteket, 

az egészségügyi szakembereket és a 

klinikai szakértőket – lehetősége legyen 

arra, hogy a közös tudományos 

konzultációról szóló jelentéstervezet 

elkészítése során észrevételeket tegyen, 

illetve az alcsoport meghatározza azt a 

határidőt, ameddig meg lehet tenni a kívánt 

észrevételeket. 

 

Módosítás  52 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 12 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A koordinációs csoport a (4) 

bekezdésben említett jelentés 

elkészítésének megkezdésétől számított 

legkésőbb 100 napon belül – lehetőség 

szerint konszenzus útján, vagy szükség 

esetén a tagállamok egyszerű többségével – 

jóváhagyja a közös tudományos 

konzultációról szóló végső jelentést. 

(12) A koordinációs csoport a (4) 

bekezdésben említett jelentés 

elkészítésének megkezdésétől számított 

legkésőbb 100 napon belül – lehetőség 

szerint konszenzus útján, vagy szükség 

esetén a tagállamok kétharmados 

többségével – jóváhagyja a közös 

tudományos konzultációról szóló végső 

jelentést. 

 

Módosítás  53 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a betegekkel, klinikai szakértőkkel 

és egyéb érintett érdekelt felekkel folytatott 

d) a betegképviseleti szervezetekkel, 

egészségügyi szakemberekkel, klinikai 
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konzultáció; szakértőkkel, és egyéb érintett érdekelt 

felekkel folytatott konzultáció; 

 

Módosítás  54 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) azoknak az érdekelt feleknek a 

meghatározására vonatkozó szabályok, 

amelyekkel konzultációra kerül sor e 

szakasz alkalmazásában. 

b) azoknak az érdekelt feleknek a 

meghatározására vonatkozó szabályok, 

amelyekkel konzultációra kerül sor e 

szakasz alkalmazásában, ideértve az 

összeférhetetlenségi szabályokat is. 

 

Módosítás  55 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A koordinációs csoport évente 

tanulmányt készít azokról a kialakulóban 

lévő egészségügyi technológiákról, 

amelyek várhatóan jelentős hatást fognak 

kifejteni a betegekre, a közegészségügyre 

vagy az egészségügyi rendszerekre. 

(1) A koordinációs csoport évente 

tanulmányt készít azokról a kialakulóban 

lévő egészségügyi technológiákról, 

amelyek várhatóan jelentős hatást fognak 

kifejteni a betegekre, a közegészségügyre 

vagy az egészségügyi rendszerekre. A 33. 

cikk (1) bekezdésében említett átmeneti 

időszak végét követően a gyógyszerek 

esetében a kialakulóban lévő egészségügyi 

technológiák azonosításának követnie kell 

az Európai Gyógyszerügynökség által a 

forgalombahozatali engedélyek iránti 

kérelmeket megelőzően a gyógyszerekre 

vonatkozóan kiadott előzetes értesítést. 

Indokolás 

Ez a módosítás biztosítja, hogy minden olyan gyógyszer tekintetében, amelyre vonatkozóan az 

átmeneti időszakot követően kötelező közös klinikai értékelést kell végezni, biztosítsák a közös 

tudományos konzultáció lehetőségéhez való hozzáférést. Tekintettel a gyógyszerek fejlesztési 

időrendjére, fontos biztosítani, hogy a gyógyszerekre vonatkozó tudományos konzultációk 

vonatkozásában ne határozzanak meg korlátozást. 
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Módosítás  56 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tanulmány elkészítésének során a 

koordinációs csoport konzultál: 

(2) A tanulmány elkészítésének során a 

koordinációs csoport konzultál valamennyi 

érintett érdekelt féllel, többek között: 

 

Módosítás  57 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) egészségügyi szakemberekkel; 

 

Módosítás  58 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

22. cikk 22. cikk 

Közös eljárási szabályok és módszertan Közös eljárási szabályok és módszertan 

(1) A Bizottság végrehajtási aktusokat 

fogad el az alábbiakra vonatkozóan: 

(1) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 31. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el az alábbiakra vonatkozóan: 

a) az alábbiakra vonatkozó eljárási 

szabályok: 

a) az alábbiakra vonatkozó eljárási 

szabályok: 

i. annak biztosítása, hogy az 

egészségügyi technológiaértékelésért 

felelős hatóságok és szervek a klinikai 

értékeléseket független és átlátható módon, 

összeférhetetlenségtől mentesen végzik;  

i. annak biztosítása, hogy az 

egészségügyi technológiaértékelésért 

felelős hatóságok és szervek a klinikai 

értékeléseket független és átlátható módon, 

összeférhetetlenségtől mentesen végzik;  

ii. az egészségügyi technológiákkal 

foglalkozó szervek és az egészségügyi 

technológiák fejlesztői közötti 

ii. az egészségügyi technológiákkal 

foglalkozó szervek és az egészségügyi 

technológiák fejlesztői közötti 
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együttműködési mechanizmusok a klinikai 

értékelések során;  

együttműködési mechanizmusok a klinikai 

értékelések során;  

iii. a betegekkel, klinikai szakértőkkel 

és egyéb érdekelt felekkel folytatott 

konzultáció a klinikai értékelések során; 

iii. a betegképviseleti szervezetekkel, 

egészségügyi szakemberekkel, klinikai 

szakértőkkel, és egyéb a klinikai 

értékelésben érintett érdekelt felekkel 

folytatott konzultáció, beleértve az 

összeférhetetlenség elkerülésére 

vonatkozó szabályokat; 

b) a klinikai értékelések tartalmának 

és formájának kialakításához alkalmazott 

módszertanok. 

b) a klinikai értékelések tartalmának 

és formájának kialakításához alkalmazott 

módszertanok, az EUnetHTA együttes 

fellépés, valamint a Beneluxa és a Valletta 

Declaration révén folytatott 

együttműködés évei során kialakult közös 

eszközök és együttműködési módszerek 

alapján. Ezeket a módszereket a 

koordinációs csoporttal és az összes 

érdekelt féllel – beleértve a 

betegképviseleti szervezeteket, az 

egészségügyi szakembereket és a klinikai 

szakértőket – folytatott konzultációt 

követően, átlátható módon kell kidolgozni, 

azokat rendszeresen frissíteni kell, hogy 

tükrözzék a tudomány fejlődését, és 

nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni. 

 Az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 

és a 32. cikk (2) bekezdésében említett 

gyógyszerek tekintetében a Bizottság 

figyelembe veszi a gyógyszerek és az 

orvostechnikai eszközök ágazatának 

sajátosságait. A módszertannak megfelelő 

rugalmasságot kell biztosítania, azzal a 

feltétellel, hogy a klinikai bizonyítékok 

terén biztosítania kell a lehető legnagyobb 

rugalmasságot, lehetővé téve a 

bizonyítékok tekintetében bizonyos 

esetekben fennálló bizonytalanság 

megfelelő kezelését, ideértve többek között 

a következőket: 

 i. olyan ritka betegség kezelésére 

használt gyógyszer, ahol a betegcsoport 

korlátozottsága befolyásolhatja a 

véletlenszerű klinikai vizsgálat 

megvalósíthatóságát vagy az adatok 

statisztikai relevanciáját; 
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 ii. olyan gyógyszerek, amelyekre az 

Európai Gyógyszerügynökség a 

726/2004/EK rendelet 14. cikke (7) 

bekezdésének értelmében feltételekhez 

kötött forgalombahozatali engedélyt adott, 

vagy amelyek az ügynökség által odaítélt 

PRIME-minősítés előnyeiből részesülnek; 

 iii. olyan gyógyszerek, amelyeket az 

egészségügyi technológia jellege vagy 

egyéb megfontolások figyelembevételének 

céljából egyedileg kialakított klinikai 

vizsgálatokból származó klinikai 

bizonyítékok alapján engedélyeztek. 

 Ezenkívül a módszertan: 

 i. gondoskodik egy olyan megfelelő 

mechanizmusról, amely meghatározza a 

betegek szempontjából lényeges 

egészségügyi eredményeket, kellő 

figyelmet fordítva az érintett érdekelt felek 

– többek között a betegképviseleti 

szervezetek, egészségügyi szakemberek, 

klinikai szakértők, szabályozók, 

egészségügyi technológiaértékelésért 

felelős szervek és egészségügyi 

technológiafejlesztők – szerepére és 

preferenciáira; 

 ii. figyelembe veszi az érintett nemzeti 

szintű komparátorokkal kapcsolatos 

lehetséges változásokat, amelyek az ellátás 

gyorsan változó normái miatt következnek 

be. 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

végrehajtási aktusokat a 30. cikk (2) 

bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 

eljárásnak megfelelően kell elfogadni. 

 

 

Módosítás  59 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az a) pont i. alpontjában említett adatokat 

és bizonyítékokat a klinikai értékelés 
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céljából való benyújtás időpontjában 

rendelkezésre álló legjobb bizonyítékra 

kell korlátozni, és a véletlenszerű klinikai 

vizsgálatokon kívüli egyéb forrásokból 

származó adatokat is tartalmazhat. 

Indokolás 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktus kidolgozása során a Bizottságnak az egészségügyi 

technológiai fejlesztőktől kérhető adatokat és bizonyítékokat a benyújtás időpontjában 

rendelkezésre álló bizonyítékok körére kell korlátoznia. Megfelelő mértékű rugalmasságot kell 

biztosítani annak biztosításával, hogy a fejlesztők benyújthassák a rendelkezésre álló legjobb 

bizonyítékokat, beleértve a megfigyeléseken alapuló vizsgálatokból (többek között 

esetkontroll-vizsgálatok, valós megfigyeléses vizsgálatok) származó adatokat. 

 

Módosítás  60 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A koordinációs csoport és 

alcsoportjai munkájának, illetve az e 

munkát támogató, és a Bizottsággal, az 

Európai Gyógyszerügynökséggel és az 

érdekelt felek 26. cikkben említett 

hálózatával folytatott együttműködést 

feltételező tevékenységek finanszírozását 

az Unió biztosítja. Az e rendelet szerinti 

tevékenységekhez nyújtott uniós pénzügyi 

támogatás végrehajtása az Európai 

Parlament és a Tanács 966/2012/EU, 

Euratom rendeletének megfelelően 

történik18. 

(1) A koordinációs csoport és 

alcsoportjai munkájának, illetve az e 

munkát támogató, és a Bizottsággal, az 

Európai Gyógyszerügynökséggel és az 

érdekelt felek 26. cikkben említett 

hálózatával folytatott együttműködést 

feltételező tevékenységek finanszírozását 

az Unió biztosítja. Az Unió gondoskodik a 

koordinációs csoport megfelelő szintű, 

stabil és folyamatos közfinanszírozásáról. 

Ezt a közfinanszírozást az egészségügyi 

technológiai fejlesztők közvetlen vagy 

közvetett bevonása nélkül kell 

megvalósítani. Az e rendelet szerinti 

tevékenységekhez nyújtott uniós pénzügyi 

támogatás végrehajtása az Európai 

Parlament és a Tanács 966/2012/EU, 

Euratom rendeletének megfelelően 

történik18. 

___________________ ____________________ 

18 Az Európai Parlament és a Tanács 

966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. 

október 25.) az Unió általános 

költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 

18 Az Európai Parlament és a Tanács 

966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. 

október 25.) az Unió általános 

költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 
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szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom 

tanácsi rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. 

o.).   

szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom 

tanácsi rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. 

o.).   

 

Módosítás  61 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

finanszírozás kiterjed a tagállamok által 

kijelölt, egészségügyi technológiáért 

felelős hatóságok és szervek részvételére, 

amelynek célja a közös klinikai 

értékelésekkel és a közös tudományos 

konzultációkkal kapcsolatos munka 

támogatása. Az értékelők és a társértékelők 

a Bizottság belső rendelkezéseinek 

megfelelően külön juttatásra jogosultak a 

közös klinikai értékelésekben és a közös 

tudományos konzultációkban kifejtett 

munkájukért. 

(2) Az (1) bekezdésben említett 

finanszírozás kiterjed a tagállamok által 

kijelölt, egészségügyi technológiáért 

felelős hatóságok és szervek részvételére, 

amelynek célja a közös klinikai 

értékelésekkel és a közös tudományos 

konzultációkkal kapcsolatos munka 

támogatása. Az értékelők és a társértékelők 

a Bizottság belső rendelkezéseinek 

megfelelően, a Bizottság által jóváhagyott 

külön juttatásra jogosultak a közös klinikai 

értékelésekben és a közös tudományos 

konzultációkban kifejtett munkájukért. 

 

Módosítás  62 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság nyilvános pályázati 

felhívás útján, illetve a megfelelő érdekelt 

szervezeteknek a nyilvános pályázati 

felhívásban meghatározott kritériumok 

alapján történő kiválasztásával létrehozza 

az érdekelt felek hálózatát. 

(1) A Bizottság nyilvános pályázati 

felhívás útján, illetve a megfelelő érdekelt 

szervezeteknek a nyilvános pályázati 

felhívásban meghatározott kritériumok 

alapján történő kiválasztásával létrehozza 

az érdekelt felek hálózatát. Az érdekelt 

felek hálózatának magában kell foglalnia 

betegképviseleti szervezeteket, 

egészségügyi szakembereket és klinikai 

szakértőket. A kiválasztási kritériumok 

célja az összeférhetetlenség megelőzése. 
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Módosítás  63 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az Európai Parlament egy 

kvalifikált képviselőjét is be kell vonni az 

érdekelt felek hálózatába. A képviselő 

rendszeresen tájékoztatja az Európai 

Parlamentet az érdekelt felek hálózatán 

belüli legújabb fejleményekről. 

 

Módosítás  64 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A Bizottság ad hoc üléseket 

szervez az érdekelt felek hálózata és a 

koordinációs csoport között az alábbiak 

céljából: 

(3) A Bizottság rendszeres üléseket 

szervez az érdekelt felek hálózata és a 

koordinációs csoport között az alábbiak 

céljából: 

 

Módosítás  65 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 3 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az érdekelt felek tájékoztatása a 

csoport munkájáról; 

a) az érdekelt felek tájékoztatása a 

csoport munkájáról; az érdekelt felek 

hálózatának valamennyi tagja hozzáférhet 

minden vonatkozó adathoz és 

információhoz; 

 

Módosítás  66 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 3 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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b) a koordinációs csoport munkájára 

vonatkozó információcsere. 

b) a koordinációs csoport és az 

érdekelt felek hálózata közötti 
információcsere biztosítása. 

 

Módosítás  67 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A 33. cikk (1) bekezdésében 

említett átmeneti időszak végét követően a 

gyógyszerek esetében a kialakulóban lévő 

egészségügyi technológiák azonosításának 

követnie kell az Európai 

Gyógyszerügynökség által a 

forgalombahozatali engedélyek iránti 

kérelmeket megelőzően a gyógyszerekre 

vonatkozóan kiadott előzetes értesítést. 

Indokolás 

Ez a módosítás azt mutatja, hogy nincs szükség ilyen vizsgálatra az átmeneti időszak végét 

követően, mivel a centralizált forgalombahozatali engedélyezési eljárással fennálló kapcsolat 

biztosítja, hogy a koordinációs csoport kellő időben értesüljön a kialakulóban lévő 

egészségügyi technológiákról. 

 

Módosítás  68 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A gyártó által szolgáltatott 

valamennyi bizalmas adatra egyértelmű 

titoktartási megállapodásnak kell 

vonatkoznia. A Bizottság biztosítja 

továbbá a bizalmas adatok jogosulatlan 

hozzáférése vagy közlése elleni védelmet, 

valamint biztosítja a tárolt adatok 

sértetlenségét a véletlen vagy jogtalan 

megsemmisítéssel, véletlen elvesztéssel 
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vagy megváltoztatással szemben. 

 

Módosítás  69 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 27a. cikk 

 Az adatokkal kapcsolatos közös szabályok 

 (1) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 31. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust 

fogadjon el az adatgyűjtésre, az adatok 

átjárhatóságára és az adatok 

összehasonlíthatóságára vonatkozóan.  

 (2) Az értékelők és a társértékelők 

teljes körű hozzáféréssel rendelkeznek az 

adott gyógyszerre vonatkozó 

forgalombahozatali engedély kibocsátása 

tekintetében illetékes hatóságok által 

használt adatokhoz, valamint módjukban 

áll további releváns adatokat felhasználni 

vagy létrehozni az adott gyógyszer közös 

egészségügyi technológiaértékelés 

keretében történő értékelése céljából.  

 (3) A kereskedelmi szempontból 

érzékeny adatok bizalmas kezelését 

mindenkor fenn kell tartani.  

Módosítás  70 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság legkésőbb a 28. 

cikkben említett jelentés közzétételétől 

számított öt éven belül elvégzi e rendelet 

értékelését, és a következtetéseiről jelentést 

készít. 

(1) A Bizottság legkésőbb a 28. 

cikkben említett jelentés közzétételétől 

számított négy éven belül elvégzi e 

rendelet értékelését, és a következtetéseiről 

jelentést készít. 

 

Módosítás  71 
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Rendeletre irányuló javaslat 

31 cikk – 3 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az Európai Parlament vagy a 

Tanács bármikor visszavonhatja a 17. és 

23. cikkben említett felhatalmazást. A 

visszavonásról szóló határozat megszünteti 

az abban meghatározott felhatalmazást. A 

határozat az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában való kihirdetését követő napon, 

vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 

lép hatályba. A határozat nem érinti a már 

hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 

jogi aktusok érvényességét. 

(3) Az Európai Parlament vagy a 

Tanács bármikor visszavonhatja a 17., 22., 

23. és 27a. cikkben említett felhatalmazást. 

A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban meghatározott 

felhatalmazást. A határozat az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 

követő napon, vagy a benne megjelölt 

későbbi időpontban lép hatályba. A 

határozat nem érinti a már hatályban lévő, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

érvényességét. 

 

Módosítás  72 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 cikk – 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Ezeknek a végrehajtási és 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak az 

előkészítésekor a Bizottság figyelembe 

veszi a gyógyszerek és az orvostechnikai 

eszközök ágazatának sajátosságait. 

(2) Ezeknek a végrehajtási és 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak az 

előkészítésekor a Bizottság figyelembe 

veszi a gyógyszerek és az orvostechnikai 

eszközök ágazatának sajátosságait, és 

figyelembe veszi az EUnetHTA együttes 

fellépések keretében már elvégzett munkát. 

Indokolás 

Ez a javasolt módosítás a (3) és a (25) preambulumbekezdés végrehajtásához szükséges. 

 

Módosítás  73 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 cikk – 2 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A végrehajtási jogi aktusok és a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítése során a Bizottság kikéri az 

érdekelt felek hálózatának és a 

nyilvánosságnak a véleményét. 

 

Módosítás  74 

Rendeletre irányuló javaslat 

34 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az adott tagállam 

közegészségügyének szükséges 

védelmével összefüggő okok miatt a 

tagállamok az e rendelet III. fejezetében 

meghatározott szabályoktól eltérő módon 

is végezhetnek klinikai értékelést, feltéve 

hogy az adott cél elérésének szempontjából 

indokolt, szükséges és arányos 

intézkedésről van szó. 

(1) Az adott tagállam 

közegészségügyének szükséges 

védelmével összefüggő okok miatt a 

tagállamok az e rendelet III. fejezetében 

meghatározott szabályoktól eltérő módon 

is, ideiglenes intézkedésként végezhetnek 

klinikai értékelést, feltéve hogy az adott cél 

elérésének szempontjából indokolt, 

szükséges és arányos intézkedésről van 

szó. 

Indokolás 

A módosításjavaslat az EUMSZ 114. cikkének (10) bekezdését tükrözi, amelyet alkalmazni 

kell az egészségügyi technológiaértékelésről szóló rendeletjavaslatra, hiszen az jogalapként 

az EUMSZ 114. cikkére alapul. Az EUMSZ 114. cikkének (10) bekezdése értelmében: „(10) A 

fentiekben említett harmonizációs intézkedések indokolt esetben védzáradékot tartalmaznak, 

amely felhatalmazza a tagállamokat arra, hogy a 36. cikkben említett egy vagy több nem 

gazdasági okból, uniós ellenőrzési eljárás alá tartozó ideiglenes intézkedéseket hozzanak.” 

 

 



 

AD\1159697HU.docx 43/44 PE622.139v03-00 

 HU 

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA 
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN 

Cím Javaslat az egészségügyi technológiaértékelésről és a 2011/24/EU 
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