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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Актуално състояние 

След повече от 20 години на доброволно сътрудничество във връзка с оценката на 

здравните технологии (ОЗТ), Европейската комисия предлага да се засили 

сътрудничеството между държавите членки в тази област. От 2006 г. насам държавите 

членки работят съвместно и доброволно по ОЗТ по линия на рамката за подкрепа 

EUnetHTA. Понастоящем повече от 50 органа за ОЗТ извършват дейност в Европейския 

съюз (ЕС), като осъществяват оценки, използвайки различни методологии за различните 

възможности за ОЗТ. В рамките на ЕС ОЗТ са фрагментирани като се прилагат различни 

системи, различни процедури и различни изисквания по отношение на вида на 

клиничните доказателства. Това допринася за нарушаване на достъпа до пазара, което 

представлява пречка пред бързото навлизане на иновациите в областта на 

здравеопазването. Текущото доброволно сътрудничество донесе някои успехи (вж. 

съвместните действия), но не премахна големия брой подходи. Докладчикът признава, 

че целта на настоящото законодателно предложение е ограничена до клиничните аспекти 

на ОЗТ, като оставя извън неговия обхват социално-икономическите аспекти, свързани 

по-тясно с националния контекст. 

Ползи от засиленото сътрудничество на равнището на ЕС 

Със система за засилено сътрудничество за някои ОЗТ, всички държави от ЕС могат да 

се възползват от постигнатата ефективност и да използват по-добре своите ресурси, като 

по този начин увеличават до максимум добавената стойност на ЕС. Сроковете и 

скоростта на въвеждане на иновации на пазара и създаването на възможности за достъп 

на пациентите до иновации са от голямо значение. Предложението има за цел да 

допринесе за възприемането на истински нововъведения. Така например, новите 

иновативни лекарства могат да бъдат незабавно от полза за пациентите с 

неудовлетворени медицински потребности. Докладчикът подчертава, че секторът на 

здравеопазването е важна част от нашата икономика и представлява около 10% от БВП 

на ЕС. Засиленото сътрудничество би увеличило ефикасността и икономическата 

ефективност на стопанските отрасли и производителите, развиващи дейност в сектора на 

здравеопазването, и по този начин – конкурентоспособността им в световен мащаб. 

Предоставянето на повече ресурси, по-обширни научни доказателства за лицата, 

вземащи решения на национално равнище, осигуряването на възможности за 

обединяване на експертните знания и подкрепата за иновациите в целия ЕС ще 

допринесат и за засилване на общата конкурентоспособност на ЕС. 

Методология 

Докладчикът подчертава, че методологиите в настоящото законодателно предложение 

не са ясно определени и следва да се разработят допълнително в бъдеще. Освен това 

докладчикът подчертава, че Европейската комисия следва да действа като оказва 
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подкрепа при изпълнението и избора на методологии. Координационната група, като 

колегиум, съставен от независими експерти в областта на ОЗТ от всички държави 

членки, следва да има решаваща роля в процеса на подбор и развитие. На последно 

място, докладчикът поставя под въпрос целесъобразността в случаите, в които 

Европейската комисия предоставя ролята на установяване и прилагане на методологията 

(т.е. актове за изпълнение). 

 

Стандартизацията на методологиите за съвместни ОЗТ следва да хармонизира 

качеството и надеждността на ОЗТ в целия ЕС. Докладчикът подчертава необходимостта 

от подход, при който научните доказателства, използвани в съвместни ОЗТ, са с най-

високо качество и следователно признати и контролирани като такива от 

Координационната група. 

Координационна група 

Докладчикът приветства основните задачи на Координационната група, които са 

следните: 

 Съвместни клинични оценки, съсредоточени върху най-иновативните здравни 

технологии с най-голямо потенциално въздействие за пациентите. 

 Съвместни научни консултации, при които разработчиците могат да искат съвети 

от органите за ОЗТ. 

 Идентифициране на възникващи здравни технологии за разкриване на 

перспективни технологии на ранен етап. 

 Доброволно сътрудничество в други области. 

Докладчикът също така подчертава ръководната и приоритизираща роля на 

Координационната група в рамките на процеса на съвместни ОЗТ и подчертава 

необходимостта от структурирано участие на организациите на пациентите, 

представителите на промишлеността и други заинтересовани страни. 

Значението на събирането на данни 

Събирането и споделянето на данни е важно между държавите членки, органите за ОЗТ 

и регулаторите, за да се намалят излишествата, да се насърчи генерирането на 

допълнителни доказателства и да се улесни европейското сътрудничество в областта на 

ОЗТ. Докладчикът подчертава необходимостта от прозрачност и значението на 

споделянето на резултатите от изследванията за ОЗТ – както отрицателни, така и 

положителни. 

В текущото доброволно сътрудничество за ОЗТ има множество регистри на данни и 

различни подходи при събирането на данни. Събирането на качествени данни е от 

съществено значение, за да се гарантира, че обменът на информация е съвместим и 

съпоставим между държавите членки. С оглед на чувствителния характер на свързаните 

със здравеопазването данни, докладчикът подчертава значението на поверителното 

обработване на данни. 



 

AD\1162745BG.docx 5/44 PE620.890v03-00 

 BG 

Докладчикът също така подкрепя разработването на ИТ платформа, съдържаща цялата 

информация относно основните задачи на Координационната група. 

Задължително използване 

Докладчикът подкрепя принципа на задължително използване на съвместните клинични 

оценки, позовавайки се на подхода на Координационната група за оценка на нивото на 

качеството на всяка съвместна ОЗТ. 

Задължителното използване гарантира избягване на дублирането на оценките и 

икономическата ефективност на ресурсите на всички държави членки. Докладчикът 

подчертава, че предложението прави ясно разграничение между преценката на 

доказателствата, която се извършва на равнище ЕС, и оценката, която се извършва на 

национално равнище. Следователно, не съществува обща оценка на европейско равнище. 

Регламентът не засяга вземането на решения от страна на държавите членки относно 

технологии, които да се предоставят или възстановяват финансово на национално 

равнище. 

Обхват на засиленото сътрудничество 

Предложението ще включва всички медицински изделия и ин витро медицински 

изделия, подлежащи на процедурата за контрол, предвидена в разрешението за търговия 

(маркировка „СЕ“) от Регламента относно медицинските изделия (2017/745, 2017/746). 

Прилагането на Регламента относно медицинските изделия се различава съществено от 

прилагането на лекарства. Прилагането на Регламента относно медицинските изделия 

включва много повече сложни фактори като хирургични умения или прилагането от 

медицински сестри. Те попадат в обхвата на процедурите за възлагане на обществени 

поръчки на равнището на държавите членки. 

Регламент (ЕС) 2017/745 няма да влезе в сила преди 26 май 2020 г. В настоящия момент 

би било преждевременно да се позоваваме на тези медицински изделия, които подлежат 

на процедурата по регулиране с контрол, когато все още не е ясно кои изделия ще бъдат 

с маркировка „СЕ“ съобразно процедурата по регулиране с контрол. В случаите, 

различни от медицински изделия, Регламент (ЕО) 2017/745 и Регламент (ЕС) 2017/746 

отразяват децентрализиран подход и вече предвиждат в известна степен оценка на 

ефикасността. 

Държавите членки разполагат с други начини за гарантиране на икономически най-

ефективно използване на медицинските изделия. Тъй като целта на предложението е да 

се намали административната тежест, а не да се увеличи още повече, включването на 

медицинските изделия в приложното поле на съвместните ОЗТ не е съвместимо с целта 

на предложението. 

Счита се, че необходимостта от ОЗТ за медицинските изделия трябва да идва от органите 

на държавите членки. Поради това докладчикът препоръчва изключване на 

медицинските изделия от обхвата на задължителните съвместни ОЗТ. 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 

околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните 

изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Оценката на здравните 

технологии (ОЗТ) е процес, основан на 

доказателства, който позволява на 

компетентните органи да определят 

относителната ефективност на нови или 

съществуващи технологии. ОЗТ се 

съсредоточава по-специално върху 

добавената стойност на дадена здравна 

технология в сравнение с други нови 

или съществуващи здравни технологии. 

(2) Оценката на здравните 

технологии (ОЗТ) е основан на 

доказателства мултидисциплинарен 

процес, който позволява на 

компетентните органи да определят 

относителната ефективност на нови или 

съществуващи здравни технологии и 

следва да се осъществява по 

систематичен, независим и прозрачен 

начин. ОЗТ се съсредоточава по-

специално върху добавената стойност 

на дадена здравна технология в 

сравнение с други нови или 

съществуващи здравни технологии. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) ОЗТ обхваща както клиничните, 

така и неклиничните аспекти на 

здравните технологии. 

Съфинансираните от ЕС съвместни 

действия в областта на ОЗТ (съвместни 

действия на EUnetHTA) определят девет 

области, по отношение на които се 

оценяват здравните технологии. Четири 

от тези девет области са клинични, а 

останалите пет — неклинични. 

Четирите клинични области на 

оценяване се отнасят до 

(3) ОЗТ обхваща както клиничните, 

така и неклиничните аспекти на 

здравните технологии. 

Съфинансираните от ЕС съвместни 

действия в областта на ОЗТ (съвместни 

действия на EUnetHTA) определят девет 

области, по отношение на които се 

оценяват здравните технологии. Четири 

от тези девет области са клинични, а 

останалите пет — неклинични. 

Четирите клинични области на 

оценяване се отнасят до 
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идентифицирането на даден здравен 

проблем и настоящата технология, 

проучването на техническите 

характеристики на оценяваната 

технология, относителната ѝ 

безопасност и нейната относителна 

клинична ефективност. Петте 

неклинични области на оценяване се 

отнасят до разходите и икономическата 

оценка на дадена технология и нейните 

етични, организационни, социални и 

правни аспекти. Поради това 

клиничните области са по-подходящи за 

съвместна оценка на равнището на ЕС 

на базата на научните доказателства, 

докато оценката на неклиничните 

области обикновено е по-тясно 

свързана с националните и регионални 

подходи и контекст. 

идентифицирането на даден здравен 

проблем и настоящата технология, 

проучването на техническите 

характеристики на оценяваната 

технология, относителната ѝ 

безопасност и нейната относителна 

клинична ефективност. Петте 

неклинични области на оценяване се 

отнасят до разходите и икономическата 

оценка на дадена технология и нейните 

етични, организационни, социални и 

правни аспекти. Поради това 

клиничните области са по-подходящи за 

съвместна оценка на равнището на ЕС 

на базата на научните доказателства. 

Оценката на неклиничните области 

следва да е тясно свързана с 

националните и регионални подходи, 

контекст и компетентности. 

 

Изменение  3 

 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Резултатът от ОЗТ се 

използва при вземането на решения 

относно разпределението на 

бюджетните ресурси в областта на 

здравето, например, във връзка с 

установяването на нивата на 

ценообразуване или възстановяване на 

разходите за здравните технологии. 
Затова ОЗТ може да помогне на 

държавите членки при създаването и 

поддържането на устойчиви системи за 

здравеопазване, както и за 

стимулиране на иновациите, които 

предоставят по-добри резултати за 

пациентите. 

(4) ОЗТ може да помогне на 

държавите членки при създаването и 

поддържането на устойчиви и 

всеобхватни системи за 

здравеопазване, като същевременно 

стимулира иновациите и повишава 

конкурентоспособността на сектора, 

който в крайна сметка ще предоставя 
по-добри резултати за пациентите. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 
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Съображение 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) В своята резолюция от 2 март 

2017 г. относно вариантите в ЕС за 

подобряване на достъпа до лекарства9 

Европейският парламент призова 

Комисията да предложи възможно най-

скоро законодателство за европейска 

система за оценка на здравните 

технологии и да хармонизира 

прозрачните критерии за оценка на 

здравните технологии с цел оценяване 

на добавената терапевтична стойност на 

лекарствата. 

(8) В своята резолюция от 2 март 

2017 г. относно вариантите в ЕС за 

подобряване на достъпа до лекарства9 

Европейският парламент призова 

Комисията да предложи възможно най-

скоро законодателство за европейска 

система за оценка на здравните 

технологии и да хармонизира 

прозрачните критерии за оценка на 

здравните технологии с цел оценяване 

на добавената терапевтична стойност на 

здравните технологии в сравнение с 

най-добрата налична алтернатива, 

като се вземе предвид равнището на 

иновациите и стойността за 

пациентите. 

_________________ _________________ 

9 Резолюция на Европейския парламент 

от 2 март 2017 г. относно 

възможностите на ЕС за подобряване на 

достъпа до лекарствени продукти – 

2016/2057(INI). 

9 Резолюция на Европейския парламент 

от 2 март 2017 г. относно 

възможностите на ЕС за подобряване на 

достъпа до лекарствени продукти – 

2016/2057(INI). 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) В съответствие с член 168, 

параграф 7 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

(ДФЕС), държавите членки остават 

отговорни за организирането и 

предоставянето на своите здравни 

услуги. Поради това е целесъобразно 

обхватът на правилата на Съюза да се 

ограничи до тези аспекти на ОЗТ, които 

са свързани с клиничната оценка на 

дадена здравна технология, и по-

конкретно, за да се гарантира, че 

заключенията от оценката се 

ограничават до констатациите, 

(11) В съответствие с член 168, 

параграф 7 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

(ДФЕС), държавите членки остават 

отговорни за организирането и 

предоставянето на своите здравни 

услуги. Поради това е целесъобразно 

обхватът на правилата на Съюза да се 

ограничи до тези аспекти на ОЗТ, които 

са свързани с клиничната оценка на 

дадена здравна технология. Във връзка с 

това съвместната клинична оценка, 

предвидена от настоящия регламент, 

представлява научен анализ на 
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свързани със сравнителната 

ефективност на тази технология. Ето 

защо резултатите от такива оценки 

следва да не засягат правото на 

преценка на държавите членки по 

отношение на последващите решения в 

областта на ценообразуването и 

възстановяването на разходите за 

здравните технологии, включително 

определянето на критериите за такова 

ценообразуване и възстановяване на 

разходите, които може да зависят както 

от клинични, така и от неклинични 

съображения и които остават 

единствено в рамките на националната 

компетентност. 

относителните въздействия на 

здравната технология върху 

клиничните резултати, оценени по 

отношение на избраните 

сравнителни показатели и избраните 

групи или подгрупи пациенти, с оглед 

на критериите на модела за 

информация от основно значение за 

ОЗТ. Оценката включва степента на 

сигурност относно относителните 

въздействия, основаващи се на 

наличните доказателства. Ето защо 

резултатите от такива съвместни 

клинични оценки следва да не засягат 

правото на преценка на държавите 

членки по отношение на последващите 

решения в областта на 

ценообразуването и възстановяването на 

разходите за здравните технологии, 

включително определянето на 

критериите за такова ценообразуване и 

възстановяване на разходите, които 

може да зависят както от клинични, така 

и от неклинични съображения и които 

остават единствено в рамките на 

националната компетентност. 

Следователно извън обхвата на 

настоящото предложение попада 

оценката, която всяка държава 

членка изготвя в рамките на 

националния си процес на оценяване. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) За да се осигури широко 

прилагане на хармонизираните правила 

относно клиничните аспекти на ОЗТ и 

да се даде възможност за обединяване 

на експертните познания и ресурсите на 

органите за ОЗТ, е целесъобразно да се 

изисква да се извършват съвместни 

клинични оценки за всички лекарствени 

продукти, за които е в ход 

(12) За да се осигури широко 

прилагане на хармонизираните правила 

относно клиничните аспекти на ОЗТ и 

да се даде възможност за обединяване 

на експертните познания и ресурсите на 

органите за ОЗТ, е целесъобразно да се 

изисква да се извършват съвместни 

клинични оценки за всички лекарствени 

продукти, за които е в ход 
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централизираната процедура за 

предоставяне на разрешение за 

търговия, предвидена в Регламент (ЕО) 

№ 726/2004 на Европейския парламент 

и на Съвета11, които включват ново 

активно вещество и когато впоследствие 

тези лекарствени продукти получат 

разрешение за ново терапевтично 

показание. Съвместни клинични оценки 

следва да се извършват и за определени 

медицински изделия по смисъла на 

Регламент (ЕС) № 2017/745 на 

Европейския парламент и на Съвета12, 

които са в класове с най-висок риск и 

за които съответните експертни 

групи са предоставили своите 

становища и гледни точки. Подборът 
на медицински изделия за съвместна 

клинична оценка следва да се прави въз 

основа на специфични критерии. 

централизираната процедура за 

предоставяне на разрешение за 

търговия, предвидена в Регламент (ЕО) 

№ 726/2004 на Европейския парламент 

и на Съвета11, които включват ново 

активно вещество и когато впоследствие 

тези лекарствени продукти получат 

разрешение за ново терапевтично 

показание. Съвместни клинични оценки 

следва да се извършват и за определени 

медицински изделия по смисъла на 

Регламент (ЕС) 2017/745 на 

Европейския парламент и на Съвета12, 

предвид необходимостта от 

увеличаване на клиничните 

доказателства, отнасящи се до 

всички тези нови технологии. 

_________________ _________________ 

11 Регламент (ЕО) № 726/2004 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

31 март 2004 г. за установяване на 

процедури на Общността за 

разрешаване и контрол на лекарствени 

продукти за хуманна и ветеринарна 

употреба и за създаване на Европейска 

агенция по лекарствата (ОВ L 136, 

30.4.2004 г., стр. 1). 

11 Регламент (ЕО) № 726/2004 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

31 март 2004 г. за установяване на 

процедури на Общността за 

разрешаване и контрол на лекарствени 

продукти за хуманна и ветеринарна 

употреба и за създаване на Европейска 

агенция по лекарствата (ОВ L 136, 

30.4.2004 г., стр. 1). 

12 Регламент (ЕС) 2017/745 на 

Европейския парламент и на Съвета от 5 

април 2017 г. за медицинските изделия, 

за изменение на Директива 2001/83/ЕО, 

Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент 

(ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на 

директиви 90/385/EИО и 93/42/EИО на 

Съвета (ОВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 1). 

12 Регламент (ЕС) 2017/745 на 

Европейския парламент и на Съвета от 5 

април 2017 г. за медицинските изделия, 

за изменение на Директива 2001/83/ЕО, 

Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент 

(ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на 

директиви 90/385/EИО и 93/42/EИО на 

Съвета (ОВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 1). 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) Следва да се създаде (14) Следва да се създаде 
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Координационна група, включваща 

представители от институциите и 

органите на държавите членки за 

оценка на здравните технологии, която 

да отговаря за надзора на извършването 

на съвместните клинични оценки и на 

друга съвместна работа. 

Координационна група, включваща 

представители от националните и 

регионалните институции и органи 
на държавите членки за оценка на 

здравните технологии, която да отговаря 

за надзора на извършването на 

съвместните клинични оценки и на 

друга съвместна работа. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 15 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) За да се осигури ръководен от 

държавите членки подход за съвместни 

клинични оценки и научни 

консултации, държавите членки следва 

да определят национални институции и 

органи за ОЗТ, които да предоставят 

информация при вземането на решения 

като членове на Координационната 

група. Определените институции и 

органи следва да осигурят подходящо 

високо ниво на представителство в 

Координационната група и технически 

експертни познания в нейните 

подгрупи, като вземат предвид 

необходимостта от предоставяне на 

експертни познания в областта на ОЗТ 

за лекарствените продукти и 

медицинските изделия. 

(15) За да се осигури ръководен от 

държавите членки подход за съвместни 

клинични оценки и научни 

консултации, държавите членки следва 

да определят национални институции и 

органи за ОЗТ, които да предоставят 

информация при вземането на решения 

като членове на Координационната 

група. Определените институции и 

научноизследователски органи следва 

да осигурят подходящо високо ниво на 

представителство в Координационната 

група и технически експертни познания 

в нейните подгрупи, като вземат 

предвид необходимостта от 

предоставяне на експертни познания в 

областта на ОЗТ за лекарствените 

продукти и медицинските изделия. 

 

Изменение  9 

 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) За да могат хармонизираните 

процедури да постигнат целта си по 

отношение на вътрешния пазар, от 

държавите членки следва да се изисква 

да вземат изцяло предвид резултатите от 

(16) За да могат хармонизираните 

процедури да постигнат целите си по 

отношение на вътрешния пазар, да 

увеличат ефикасността на 

клиничните оценки, да допринесат за 
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съвместните клинични оценки и да не 

повтарят тези оценки. Спазването на 

това задължение не възпрепятства 
държавите членки да извършват 

неклинични оценки на една и съща 

здравна технология или да изготвят 

заключение за добавената стойност на 

тези технологии като част от 

националните процеси на оценяване, 

при които могат да се разглеждат както 

клинични, така и като неклинични 

данни и критерии. Също така то не 

възпрепятства държавите членки да 

формулират свои собствени препоръки 

или решения относно ценообразуването 

или възстановяването на разходите. 

устойчивостта на системите на 

здравеопазване и да увеличат до 

максимум иновациите, от държавите 

членки следва да се изисква да вземат 

изцяло предвид резултатите от 

съвместната клинична оценка. 

Спазването на това задължение не 

възпрепятства държавите членки да 

извършват допълнителни клинични 

анализи, доколкото те липсват в 

съвместната клинична оценка и се 

считат за необходими в контекста на 

националната оценка на здравните 

технологии. Държавите членки си 

запазват правото да извършват 

неклинични оценки на една и съща 

здравна технология или да изготвят 

заключение за добавената стойност на 

тези технологии като част от 

националните процеси на оценяване, 

при които могат да се разглеждат както 

клинични, така и като неклинични 

данни и критерии. Също така то не 

възпрепятства държавите членки да 

формулират свои собствени препоръки 

или решения относно ценообразуването 

или възстановяването на разходите. 

 

Изменение  10 

 

Предложение за регламент 

Съображение 19 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (19а) Комисията следва да бъде 

подкрепена в целта си да постигне по-

добра нормативна уредба. 

Безопасността и резултатите на 

здравните технологии трябва да 

останат в обхвата на правомощията 

на Европейската агенция по 

лекарствата и да се уреждат 

съгласно Регламента за медицинските 

изделия, докато целта на настоящия 

регламент е съвместно да се оценява 

ефикасността на нови здравни 
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технологии. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 24 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) За да се гарантира 

приобщаващият характер на 

съвместната работа и нейната 

прозрачност, Координационната група 

следва да ангажира и да се консултира с 

широк кръг от заинтересованите страни. 

Въпреки това, с цел запазване на 

лоялността при съвместната работа, 

следва да се разработят правила, за да се 

гарантира независимостта и 

безпристрастността на съвместната 

работа, както и да се гарантира, че тези 

консултации не водят до конфликт на 

интереси. 

(24) За да се гарантира 

приобщаващият характер на 

съвместната работа и нейната 

прозрачност, Координационната група 

следва да ангажира и да се консултира с 

широк кръг от заинтересованите страни. 

Въпреки това, с цел запазване на 

лоялността при съвместната работа, 

следва да се разработят правила, за да се 

гарантира независимостта и 

безпристрастността на съвместната 

работа, както и да се гарантира, че тези 

консултации не водят до конфликт на 

интереси. Освен това тези правила и 

консултации следва да се 

оповестяват публично. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 25 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(25) За да се осигури единен подход 

за съвместната работа, предвидена в 

настоящия регламент, на Комисията 

следва да се предоставят 

изпълнителни правомощия за 

създаване на обща процедурна и 

методологична рамка за клиничните 

оценки, процедурите за съвместни 

клинични оценки и процедурите за 

съвместни научни консултации. Когато 

е целесъобразно следва да се разработят 

отделни правила за лекарствените 

продукти и за медицинските изделия. 

При разработването на такива правила 

Комисията следва да вземе под 

(25) За да се осигури единен подход 

за съвместната работа, предвидена в 

настоящия регламент, 

Координационната група, заедно с 

Комисията, следва да създаде обща 

процедурна и методологична рамка за 

клиничните оценки, процедурите за 

съвместни клинични оценки и 

процедурите за съвместни научни 

консултации. Когато е целесъобразно 

следва да се разработят отделни правила 

за лекарствените продукти и за 

медицинските изделия. При 

разработването на такива правила 

Комисията и Координационната група 
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внимание резултатите от вече 

извършената работа в рамките на 

съвместните действия на EUnetHTA. Тя 

трябва да вземе предвид и инициативите 

в областта на ОЗТ, финансирани по 

програмата за научни изследвания 

„Хоризонт 2020“, както и регионалните 

инициативи в тази област, напр. 

инициативите на „Beneluxa and Valletta 

Declaration“. Тези правомощия следва да 

бъдат упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета13. 

следва да вземат под внимание 

резултатите от вече извършената работа 

в рамките на съвместните действия на 

EUnetHTA и по-специално 

методологичните насоки и образеца 

за представяне на доказателства. Тя 

трябва да вземе предвид и инициативите 

в областта на ОЗТ, финансирани по 

програмата за научни изследвания 

„Хоризонт 2020“, както и регионалните 

инициативи в тази област, напр. 

инициативите на „Beneluxa and Valletta 

Declaration“. За да се осигурят еднакви 

условия за прилагането на настоящия 

регламент, на Комисията следва да 

бъдат предоставени изпълнителни 

правомощия с оглед на 

установяването на процедури за 

съвместни клинични оценки и 

процедури за съвместни научни 

консултации. Тези правомощия следва 

да бъдат упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета13. 

Процедурната и методологичната 

рамка се актуализират толкова 

често, колкото Комисията и 

координационната група считат за 

необходимо, за да се гарантира, че те 

са адаптирани към развитието на 

науката. При разработване на 

методологичната рамка Комисията, 

в сътрудничество с 

Координационната група, следва да 

разгледа спецификата и съответните 

предизвикателства, които поставят 

определени видове здравни 

технологии, модерни или 

животоподдържащи терапии, когато 

може да са необходими новаторски 

оформления на клиничните 

изследвания. Това може да доведе до 

несигурност на доказателствата по 

време на процедурата за предоставяне 

на разрешение за търговия. Тъй като 

такива новаторски оформления на 

клиничните изследвания често се 

приемат за целите на регулаторните 

оценки, методологията за съвместни 
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клинични оценки не следва да е пречка 

тези здравни технологии да стигнат 

до пациентите. Поради това 

Комисията и Координационната 

група следва да гарантират, че 

методологията предвижда 

достатъчно равнище на клиничните 

доказателства, за да се даде 

възможност за подходяща оценка на 

тези здравни технологии. Тези 

клинични доказателства следва да 

включват приемане на най-добрите 

съществуващи научни доказателства 

към момента на подаването, 

включително например на данни от 

изследвания с контролни случаи, 

доказателства от практиката, 

както и приемането за сравнение на 

данни от непряко лечение.  

__________________ __________________ 

13 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

16 февруари 2011 г. за установяване на 

общите правила и принципи относно 

реда и условията за контрол от страна 

на държавите членки върху 

упражняването на изпълнителните 

правомощия от страна на Комисията 

(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13). 

13 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

16 февруари 2011 г. за установяване на 

общите правила и принципи относно 

реда и условията за контрол от страна 

на държавите членки върху 

упражняването на изпълнителните 

правомощия от страна на Комисията 

(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13). 

 

Изменение  13 

 

Предложение за регламент 

Съображение 26 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(26) С цел да се гарантира, че 

настоящият регламент е напълно 

функционален и той да бъде адаптиран 

към научно-техническото развитие, на 

Комисията следва да бъде делегирано 

правомощието да приема актове в 

съответствие с член 290 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

във връзка със съдържанието на 

документите, които трябва да се 

(26) С цел да се гарантира, че 

настоящият регламент е напълно 

функционален и той да бъде адаптиран 

към научно-техническото развитие, на 

Комисията следва да бъде делегирано 

правомощието да приема актове в 

съответствие с член 290 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз 

във връзка със съдържанието на 

документите, които трябва да се 
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подават, докладите и обобщените 

доклади за клиничните оценки, 

съдържанието на документите за 

заявления, докладите за съвместните 

научни консултации и правилата за 

подбор на заинтересовани страни. От 

особена важност е по време на 

подготвителната си работа Комисията 

да проведе подходящи консултации, 

включително на експертно равнище, и 

тези консултации да бъдат проведени в 

съответствие с принципите, заложени в 

Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г.14 

По-специално, с цел осигуряване на 

равно участие при подготовката на 

делегираните актове, Европейският 

парламент и Съветът получават всички 

документи едновременно с експертите 

от държавите членки, като техните 

експерти получават систематично 

достъп до заседанията на експертните 

групи на Комисията, занимаващи се с 

подготовката на делегираните актове. 

подават, докладите и обобщените 

доклади за клиничните оценки, 

съдържанието на документите за 

заявления, докладите за съвместните 

научни консултации и правилата за 

подбор на заинтересовани страни, но 

със задължението периодично да 

информира Европейския парламент и 

Съвета за тези документи и доклади. 

От особена важност е по време на 

подготвителната си работа Комисията 

да проведе подходящи консултации, 

включително на експертно равнище, и 

тези консултации да бъдат проведени в 

съответствие с принципите, заложени в 

Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г.14 

По-специално, с цел осигуряване на 

равно участие при подготовката на 

делегираните актове, Европейският 

парламент и Съветът получават всички 

документи едновременно с експертите 

от държавите членки, като техните 

експерти получават систематично 

достъп до заседанията на експертните 

групи на Комисията, занимаващи се с 

подготовката на делегираните актове. 

__________________ __________________ 

14 Междуинституционално 

споразумение между Европейския 

парламент, Съвета на Европейския съюз 

и Европейската комисия от 13 април 

2016 г. за по-добро законотворчество 

(OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1). 

14 Междуинституционално 

споразумение между Европейския 

парламент, Съвета на Европейския съюз 

и Европейската комисия от 13 април 

2016 г. за по-добро законотворчество 

(OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1). 

 

Изменение  14 

 

Предложение за регламент 

Съображение 28 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(28) С цел улесняване на съвместната 

работа и обмена на информация между 

държавите членки в областта на ОЗТ 

следва да се предвиди създаване на ИТ 

(28) С цел улесняване на съвместната 

работа и обмена на информация между 

държавите членки в областта на ОЗТ 

следва да се предвиди създаване на ИТ 
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платформа, която съдържа подходящи 

бази данни и сигурни канали за 

комуникация. Комисията следва да 

осигури връзка между ИТ платформата 

и други съответни инфраструктури за 

данни за целите на ОЗТ, като напр. 

регистри на данни от практиката. 

платформа, която съдържа подходящи 

бази данни и сигурни канали за 

комуникация. Комисията следва да 

осигури връзка между ИТ платформата 

и други съответни инфраструктури за 

данни за целите на ОЗТ, като напр. 

регистри на данни от практиката. ИТ 

платформата следва да осигури 

публикуването и прозрачността 

както на съвместните научни 

консултации, така и на съвместната 

оценка на технологиите с оглед на 

окончателните доклади с обобщение 

на всички наблюдения. Предвид 

чувствителния характер на 

информацията относно здравето, 

поверителното обработване на данни 

следва да бъде гарантирано, когато 

става въпрос за чувствителни 

търговски или лични данни. 

 

Изменение  15 

 

Предложение за регламент 

Съображение 32 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(32) Комисията следва да направи 

оценка на настоящия регламент. 

Съгласно параграф 22 от 

Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г. 

тази оценка следва да се основава на 

петте критерия за ефикасност, 

ефективност, важност, съгласуваност и 

добавена стойност на ЕС и следва да 

бъде подкрепена от програма за 

мониторинг. 

(32) Комисията следва да направи 

оценка на настоящия регламент. 

Съгласно параграф 22 от 

Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г. 

тази оценка следва да се основава на 

петте критерия за ефикасност, 

ефективност, важност, съгласуваност и 

добавена стойност на ЕС и следва да 

бъде подкрепена от програма за 

мониторинг. Резултатите следва да 

бъдат съобщавани също на 

Европейския парламент и на Съвета. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 
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Член 1 – параграф 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. С настоящият регламент се 

установяват: 

1. Като се вземат под внимание 

резултатите от вече извършената 

работа в рамките на съвместните 

действия на EUnetHTA, с настоящият 

регламент се установяват: 

Обосновка 

Предложеното изменение прилага съображения 3 и 25. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 2 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. Настоящият регламент цели 

да насърчи и укрепи националните 

здравни системи като насърчава 

мерки за научни изследвания, 

производство и разпространение на 

здравни технологии, които са 

общодостъпни и безплатни. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква д 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) „клинична оценка“ означава 

събиране и оценяване на наличните 

научни доказателства относно дадена 

здравна технология в сравнение с една 

или повече други здравни технологии 

въз основа на следните клинични 

области на оценка на здравните 

технологии: описание на здравния 

проблем, за който е предназначена 

здравната технология, и използването 

към момента на други здравни 

д) „клинична оценка“ означава 

събиране и оценяване на наличните 

научни доказателства относно дадена 

здравна технология в сравнение с една 

или повече други здравни технологии 

въз основа на следните клинични 

области на оценка на здравните 

технологии: описание на здравния 

проблем, за който е предназначена 

здравната технология, и използването 

към момента на други здравни 
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технологии за справяне с този здравен 

проблем, описание и техническа 

характеристика на здравната 

технология, относителна клинична 

ефективност и относителна безопасност 

на здравната технология; 

технологии за справяне с този здравен 

проблем, описание и техническа 

характеристика на здравната 

технология, относителна клинична 

ефективност и относителна безопасност 

на здравната технология, което за 

лекарствените продукти се извършва 

по време на регулаторното одобрение, 

а за медицинските изделия може да се 

извърши след тяхното пускане на 

пазара; 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква ж a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жа) „резултати за здравето, които 

са от значение за пациента“ означава 

данните, които обхващат или 

предвиждат смъртността, 

заболеваемостта, свързаното със 

здравето качество на живот, 

включително болка, процент на 

възстановяване, продължителност на 

престоя в болници и нежелани 

събития, в т.ч. повторно приемане, 

усложнения, кръвозагуба, инфекции; 

Обосновка 

Настоящият член цели изясняване на важно понятие, включено в член 6, параграф 5, 

буква а) от проекта на Регламент за ОЗТ, в съответствие с международната 

практика на равнището на агенциите за ОЗТ. 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки определят 

своите национални институции и 

2. Държавите членки определят 

своите национални институции и 
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органи, отговорни за оценката на 

здравните технологии, за членове на 

Координационната група и нейните 

подгрупи, и информират Комисията за 

това и за всички последващи промени. 

Държавите членки могат да определят 

повече от една институция или орган, 

отговорни за оценката на здравните 

технологии, за членове на 

Координационната група и на една или 

повече от нейните подгрупи. 

органи, отговорни за оценката на 

здравните технологии, които 

подпомагат процеса на вземане на 

решения като членове на 

Координационната група и нейните 

подгрупи, и информират Комисията за 

това и за всички последващи промени. 

Държавите членки определят повече от 

една институция или орган, отговорни 

за оценката на здравните технологии, 

които подпомагат процеса на вземане 

на решения на национално равнище 

като членове на Координационната 

група и на една или повече от нейните 

подгрупи. 

 

Изменение  21 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Координационната група действа 

чрез консенсус или при необходимост 

— чрез гласуване с обикновено 

мнозинство. Всяка държава членка има 

един глас. 

3. Координационната група действа 

чрез консенсус или ако не бъде 

постигнат консенсус – чрез гласуване 

с мнозинство от 2/3. 

Документацията е прозрачна и 

гласовете се документират. 

Несъгласията и становищата на 

малцинството следва да бъдат 

обосновани и включени в оценката. 

Всяка държава членка има един глас.  

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Заседанията на 

Координационната група се 

председателстват съвместно от 

Комисията и от съпредседател, избран 

измежду членовете на групата за 

определен срок, който се установява в 

4. Заседанията на 

Координационната група се 

председателстват съвместно от 

Комисията, без право на глас, и от 

съпредседател, избран измежду 

членовете на групата за определен срок, 

който се установява в процедурния 
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процедурния правилник. правилник. 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

 Член 3 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Членовете на Координационната 

група и назначените им представители 

спазват принципите на независимост, 

безпристрастност и поверителност. 

6. Членовете на Координационната 

група и назначените им представители 

спазват принципите на прозрачност, 

независимост, безпристрастност и 

поверителност на специфичната 

информация. 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Комисията публикува списък с 

определените членове на 

Координационната група и на нейните 

подгрупи на ИТ платформата, посочена 

в член 27. 

7. Комисията публикува списък с 

определените членове на 

Координационната група и на нейните 

подгрупи на ИТ платформата, посочена 

в член 27. Комисията редовно 

предоставя актуална информация на 

Координационната група относно 

всички промени в този списък или за 

свързана с него информация. 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 8 – буква a а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аа) приема правила за конфликти 

на интереси за функционирането на 

Координационната група и 

провеждането на съвместни 

клинични оценки и съвместни научни 

консултации; 
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Изменение  26 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 8 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) осигурява сътрудничество със 

съответните органи на равнището на 

Съюза с цел улесняване на изготвянето 

на допълнителни доказателства, 

необходими за работата ѝ; 

в) осигурява сътрудничество с 

всички съответни органи на 

равнището на Съюза с цел улесняване 

на изготвянето на допълнителни 

доказателства, необходими за работата 

ѝ; 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 8 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) гарантира подходящо включване 

на заинтересованите страни в работата 

си; 

г) гарантира подходящо и редовно 

включване на заинтересованите страни 

в работата си; 

Обосновка 

В съответствие с надлежния процес и опит от съвместните действия на EUnetHTA е 

важно да се гарантира, че заинтересованите страни редовно получават информация 

относно дейностите на Координационната група. 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 3 – буква д – подточка iii 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

iii) идентифициране на 

нововъзникващи здравни технологии; 

iii) идентифициране на 

нововъзникващи здравни технологии, 

като взема предвид, че след края на 

преходния период, посочен в член 33, 

параграф 1, що се отнася до 

лекарствените продукти, 

идентифицирането на 
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нововъзникващи здравни технологии 

следва предварителното уведомление 

относно лекарствените продукти на 

EMA преди подаването на 

заявленията за разрешение за 

търговия; 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 10 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 10а. Всяка национална институция 

и всеки национален орган, отговорни 

за оценката на здравните технологии 

като членове на Координационната 

група и нейните подгрупи, и всеки 

член и служител на тези 

институции и органи спазват 

задължение за служебна тайна 

съгласно правото на Съюза или на 

държавата членка както по време, 

така и след изтичане на техния 

мандат, във връзка с всякаква 

поверителна информация, която е 

била доведена до тяхното знание при 

изпълнение на служебните им 

задължения или правомощия. 

Обосновка 

Изменението посочва, че оценката на здравните технологии следва да е напълно 

надежден процес, който гарантира поверителност на чувствителната информация 

на всички равнища. 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) се консултира с Комисията 

относно проекта на годишната работна 

в) се консултира с Комисията 

относно проекта на годишната работна 
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програма и взема предвид нейното 

мнение. 

програма. 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 – буква в a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) взема предвид, че след края на 

преходния период, посочен в член 33, 

параграф 1, що се отнася до 

лекарствените продукти, 

идентифицирането на 

нововъзникващи здравни технологии 

следва предварителното уведомление 

относно лекарствените продукти на 

EMA преди подаването на 

заявленията за разрешение за 

търговия. 

Обосновка 

Изменението отразява, че след края на преходния период, поради връзката с 

централизираната процедура за предоставяне на разрешения за търговия (вж. член 5, 

параграф 1 от предложението за ОЗТ и предложеното изменение на член 6, 

параграф 1 по-горе, както и съображения 17 и 18) и достъпа до съвместна научна 

оценка за тези продукти (вж. предложеното изменение на член 12, параграф 4) ще се 

гарантира, че Координационната група е своевременно информирана за 

нововъзникващи здравни технологии. 

 

Изменение  32 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) медицински изделия, 

класифицирани като клас IIb и III в 

съответствие с член 51 от Регламент 

(ЕС) 2017/745, за които съответните 

експертни групи са предоставили 

научно становище в рамките на 

процедурата по консултация относно 

б) медицински изделия, 

класифицирани като клас IIb и III в 

съответствие с член 51 от Регламент 

(ЕС) 2017/745, за които съответните 

експертни групи са предоставили 

научно становище в рамките на 

процедурата по консултация относно 
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клиничната оценка по член 54 от същия 

регламент; 

клиничната оценка по член 54 от същия 

регламент и които се считат за 

основно нововъведение и с 

потенциално значително въздействие 

върху националните системи на 

здравеопазване; 

 

Изменение  33 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) медицински изделия за ин витро 

диагностика, класифицирани като клас 

D в съответствие с член 47 от Регламент 

(ЕС) 2017/74617, за които съответните 

експертни групи са предоставили 

мнението си в рамките на процедурата 

по член 48, параграф 6 от същия 

регламент. 

в) медицински изделия за ин витро 

диагностика, класифицирани като клас 

D в съответствие с член 47 от Регламент 

(ЕС) 2017/74617, за които съответните 

експертни групи са предоставили 

мнението си в рамките на процедурата 

по член 48, параграф 6 от същия 

регламент и които се считат за 

основно нововъведение и с 

потенциално значително въздействие 

върху националните системи на 

здравеопазване. 

__________________ __________________ 

17 Регламент (EС) 2017/746 на 

Европейския парламент и на Съвета от 5 

април 2017 г. за медицинските изделия 

за инвитро диагностика и за отмяна на 

Директива 98/79/ЕО и Решение 

2010/227/ЕС на Комисията (ОВ L 117, 

5.5.2017 г., стр. 176). 

17 Регламент (EС) 2017/746 на 

Европейския парламент и на Съвета от 5 

април 2017 г. за медицинските изделия 

за инвитро диагностика и за отмяна на 

Директива 98/79/ЕО и Решение 

2010/227/ЕС на Комисията (ОВ L 117, 

5.5.2017 г., стр. 176). 

 

Изменение  34 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Координационната група избира 

медицинските изделия, посочени в 

параграф 1, букви б) и в), за съвместна 

клинична оценка въз основа на следните 

2. Координационната група избира 

медицинските изделия, посочени в 

параграф 1, букви б) и в), за съвместна 

клинична оценка въз основа на следните 
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критерии: кумулативни критерии: 

 

Изменение  35 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 2 – буква д а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) доброволно представяне от 

разработчик на здравни технологии. 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – алинея 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Координационната група предприема 

съвместни клинични оценки на 

здравните технологии въз основа на 

годишната си работна програма, като 

определя подгрупа, която да ръководи 

изготвянето на доклада за съвместна 

клинична оценка от името на 

Координационната група. 

Координационната група предприема 

съвместни клинични оценки на 

здравните технологии въз основа на 

годишната си работна програма, като 

определя подгрупа, която да ръководи 

изготвянето на доклада за съвместна 

клинична оценка от името на 

Координационната група. По 

отношение на лекарствените 

продукти Координационната група 

инициира съвместни клинични оценки 

в съответствие с предварителното 

уведомление на EMA за 

лекарствените продукти преди 

заявленията за предоставяне на 

разрешение за търговия. 

Обосновка 

Връзката със срока на ЕМА прилага съображения 17 и 18, вж. също член 11, 

параграф 1, буква д). 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Определената подгрупа изисква 

от съответните разработчици на 

здравни технологии да подадат 

документация, съдържаща 

информацията, данните и 

доказателствата, необходими за 

съвместната клинична оценка. 

2. Определената подгрупа се среща 

със съответните разработчици на 

здравни технологии, за да се договорят 

относно обхвата на оценката и да 

получи документацията от 

съответните източници, 

включително клинични изпитвания, 

но и наред с другото регистри на 

пациенти, бази данни или 

европейските референтни мрежи, 

съдържащи информацията, данните и 

доказателствата, необходими за 

съвместната клинична оценка. 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 5 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) анализ на относителните 

въздействия на оценяваната здравната 

технология, върху избраните за 

оценката резултати за здравето, които са 

от значение за пациента; 

а) описание на относителните 

въздействия на оценяваната здравна 

технология, върху договорените за 

оценката резултати за здравето, които са 

от значение за пациента; 

Обосновка 

Съвместната клинична оценка предоставя фактическо описание на относителните 

въздействия на здравната технология. Преценки не следва да се правят относно 

размера на въздействието, като те следва да се оставят за националния етап на 

оценка на процеса. 

 

Изменение  39 

 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

9. Определената подгрупа 

предприема необходимото, така че 

9. Определената подгрупа 

предприема необходимото, така че 
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заинтересованите страни, включително 

пациентите и клиничните експерти, 

да получат възможност да предоставят 

коментари по време на изготвянето на 

проектодоклада за съвместна клинична 

оценка и на проекта на обобщения 

доклад, и определя срок, в който те 

могат да изпратят коментари. 

заинтересованите страни, експертите, 

включително експерти от организации 

на пациенти и когато е относимо от 

потребителски организации, както и 

клиничните оценители, посочени от 

мрежата на заинтересованите 

страни или от Координационната 

група, да получат възможност да 

предоставят коментари по време на 

изготвянето на проектодоклада за 

съвместна клинична оценка и на 

проекта на обобщения доклад, и 

определя срок, в който те могат да 

изпратят коментари. 

 

Изменение  40 

 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

12. Координационната група 

одобрява окончателния проектодоклад 

за съвместна клинична оценка и проект 

на обобщения доклад по възможност с 

консенсус, а при необходимост — с 

обикновено мнозинство от държавите 

членки. 

12. Координационната група 

одобрява окончателния доклад за 

съвместна клинична оценка и 

обобщения доклад по възможност с 

консенсус, а при необходимост — с 

мнозинство 2/3 от държавите членки. 

Различните мнения се излагат в 

доклада.  

 

Изменение  41 

 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 13 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

13. Оценителят предприема 

необходимото за отстраняването на 

всякаква информация, представляваща 

търговска тайна, от одобрения доклад за 

съвместна клинична оценка и от 

обобщения доклад. 

13. Оценителят предприема 

необходимото за отстраняването на 

всякаква информация, представляваща 

търговска тайна, от одобрения доклад за 

съвместна клинична оценка и от 

обобщения доклад. Оценителят се 

консултира с разработчика относно 

доклада преди неговото публикуване. 
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Разработчикът разполага със срок от 

7 работни дни, за да посочи 

информацията, ако има такава, 

която счита за поверителна, и да 

обоснове чувствителния в търговско 

отношение характер на тази 

информация.  

 

Изменение 42 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) не извършват клинична оценка 

или еквивалентен процес по оценка на 

здравна технология, включена в списъка 

на оценени здравни технологии или за 

които е била предприета съвместна 

клинична оценка; 

а) не извършват клинична оценка 

или еквивалентен процес по оценка на 

здравна технология, включена в списъка 

на оценени здравни технологии или за 

които е била предприета съвместна 

клинична оценка. Държавите членки 

имат правото да добавят клинични 

доказателства в доклада за 

съвместната клинична оценка в 

съответствие с националните си 

условия. Допълнителните клинични 

доказателства могат да допълват 

заключенията, достигнати в доклада 

за съвместната клинична оценка.  

 

Изменение  43 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки уведомяват 

Комисията за резултатите от оценка на 

здравна технология, която е била 

предмет на съвместна клинична оценка, 

в рамките на 30 дни след нейното 

приключване. Това уведомление се 

придружава от информация за начина, 

по който заключенията от доклада за 

съвместната клинична оценка са били 

приложени в общата оценка на 

здравната технология. Комисията 

2. Държавите членки уведомяват 

Комисията за резултатите от оценка на 

здравна технология, която е била 

предмет на съвместна клинична оценка, 

в рамките на 30 дни след нейното 

приключване. Това уведомление се 

придружава от информация за начина, 

по който заключенията от доклада за 

съвместната клинична оценка са били 

приложени в общата оценка на 

здравната технология. Окончателният 
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подпомага обмена на тази информация 

между държавите членки с помощта на 

ИТ платформата, посочена в член 27. 

доклад се оповестява публично. 
Комисията подпомага обмена на тази 

информация между държавите членки с 

помощта на ИТ платформата, посочена 

в член 27. 

 

Изменение  44 

 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 – буква б a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) разработчикът на здравни 

технологии изисква актуализация въз 

основа на това, че са налични 

допълнителни доказателства, на 

базата на които Координационната 

група следва да преразгледа 

заключенията от първоначалната 

оценка. Ако значително време преди 

подновяването на разрешението за 

търговия станат налични важни 

допълнителни доказателства, 

Координационната група следва също 

да обсъди извършването на 

актуализиране на съвместната 

клинична оценка. 

 

Изменение  45 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) подаване на информация, данни 

и доказателства от разработчиците на 

здравни технологии; 

а) подаване на информация, данни 

и доказателства от разработчиците на 

здравни технологии, в т.ч. защита на 

поверителната информация на 

разработчиците; 

 

Изменение  46 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 1 – буква a а) (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аа) прилагането на критериите за 

подбор, посочени в член 10, буква а), 

подточка ii); 

 

Изменение  47 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Посочените актове за 

изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 30, 

параграф 2. 

заличава се 

 

Изменение  48 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 8 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

8. Определената подгрупа 

предприема необходимото, така че 

заинтересованите страни, включително 

пациентите и клиничните експерти, да 

получат възможност да предоставят 

коментари по време на изготвянето на 

проектодоклада за съвместна научна 

консултация, и определя срок, в който 

те могат да изпратят коментари. 

8. Определената подгрупа 

предприема необходимото, така че 

заинтересованите страни, включително 

пациентите, потребителите и 

клиничните експерти, да получат 

възможност да предоставят коментари 

по време на изготвянето на 

проектодоклада за съвместна научна 

консултация, и определя срок, в който 

те могат да изпратят коментари. 

 

Изменение  49 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 12 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

12. Координационната група 12. Координационната група 
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одобрява окончателния доклад за 

съвместна научна консултация по 

възможност с консенсус, а при 

необходимост — с обикновено 

мнозинство от държавите членки, най-

късно100 дни след началото на 

изготвянето на доклада, посочен в 

параграф 4. 

одобрява окончателния доклад за 

съвместна научна консултация по 

възможност с консенсус, а при 

необходимост – с мнозинство от две 

трети от държавите членки, най-

късно100 дни след началото на 

изготвянето на доклада, посочен в 

параграф 4. 

 

Изменение  50 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 12 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 12а. Делегатите, които участват в 

разработването на съвместни научни 

консултации за дадена здравна 

технология, не могат да участват в 

съвместната клинична оценка на 

тази конкретна технология. 

 

Изменение  51 

 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) консултацията на пациенти, 

клинични експерти и други свързани 

заинтересовани лица; 

г) консултацията на пациенти, 

медицински специалисти, когато е 

относимо експерти от организации 

на потребителите, клинични експерти 

и други свързани заинтересовани лица; 

 

Изменение  52 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) правилата за определяне на 

заинтересованите лица, с които да се 

направят консултации за целите на 

б) правилата за определяне на 

заинтересованите лица, с които да се 

направят консултации за целите на 
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настоящия раздел. настоящия раздел. Декларациите за 

конфликти на интереси на 

заинтересованите страни са 

публично достъпни. Експерти, които 

имат конфликт на интереси не 

участват в процеса. 

 

Изменение  53 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Координационната група 

ежегодно подготвя проучване относно 

нововъзникващите здравни технологии, 

за които се очаква да имат важно 

въздействие върху пациентите, 

общественото здраве или системите за 

здравеопазване. 

1. Координационната група 

ежегодно подготвя проучване относно 

нововъзникващите здравни технологии, 

за които се очаква да имат важно 

въздействие върху пациентите, 

общественото здраве или системите за 

здравеопазване. След края на 

преходния период, посочен в член 33, 

параграф 1, по отношение на 

лекарствените продукти, 

идентифицирането на 

нововъзникващи здравни технологии 

следва предварителното уведомление 

на EMA за лекарствените продукти 

преди заявленията за предоставяне на 

разрешение за търговия. 

 

Изменение  54 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. При подготвянето на 

проучването Координационната група 

се консултира с: 

2. При подготвянето на 

проучването Координационната група 

взема под внимание революционните 

иновации и търси мнението на всички 

съответни заинтересовани страни с 

цел да се проучат нови възможности 

в областта на иновациите. 

Координационната група се 

консултира с всички съответни 
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заинтересовани страни, 

включително, но не само: 

 

Изменение  55 

 

Предложение за регламент 

Член 18 – параграф 2 – буква в a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) здравни специалисти; 

 

Изменение  56 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 1 – буква г 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) предоставяне на допълнителни 

доказателства, необходими за 

подпомагане на оценките на здравните 

технологии. 

г) предоставяне на допълнителни 

доказателства, необходими за 

подпомагане на оценките на здравните 

технологии, включително 

компютърно моделирани и 

симулационни данни. 

Обосновка 

Следва да се проучат всички възможности в търсенето на допълнителни 

доказателства. 

 

Изменение  57 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 1 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията приема актове за 

изпълнение относно: 

1. Комисията приема делегирани 

актове в съответствие с член 31 във 

връзка със: 

 

Изменение  58 
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Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 1 – буква а – подточка ii 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) механизмите за взаимодействие 

между органите, отговарящи за 

здравните технологии, и разработчиците 

на здравни технологии по време на 

клиничните оценки; 

ii) механизмите за взаимодействие 

между органите, отговарящи за 

здравните технологии, и разработчиците 

на здравни технологии по време на 

клиничните оценки, включително по 

отношение на защитата на 

поверителната информация на 

разработчиците; 

 

Изменение  59 

 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 1 – буква а – подточка iii 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

iii) допитването до пациенти, 

клинични експерти и други 

заинтересовани лица при клиничните 

оценки. 

iii) допитването до пациенти, 

когато е относимо до експерти от 

организации на потребителите, 

клинични експерти и други 

заинтересовани лица при клиничните 

оценки. Декларациите за конфликти 

на интереси на консултираните 

заинтересовани страни са публично 

достъпни.  

 

Изменение  60 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) методиките, използвани за 

формулиране на съдържанието и 

оформлението на клиничните оценки. 

б) методиките, използвани за 

формулиране на съдържанието и 

оформлението на клиничните оценки, 

въз основа на общи инструменти и 

методологии за сътрудничество, 

разработени след дълги години 

сътрудничество чрез Beneluxa, Valletta 

и съвместните действия на 

EUnetHTA. Те се разработват след 

консултации с всички заинтересовани 
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страни по прозрачен начин, като се 

актуализират редовно, за да 

отразяват развитието на науката, и 

са публично достъпни. 

 За лекарствените продукти, посочени 

в член 5, параграф 1, буква а) и член 32, 

параграф 2, Комисията, когато 

приема делегирани актове, взема 

предвид отличителните 

характеристики на секторите на 

лекарствените продукти и на 

медицинските изделия. Методиката 

предвижда достатъчно равнище на 

гъвкавост, при условие че тя ще 

поддържа най-високото възможно 

равнище на клиничните 

доказателства, което ще позволи 

адекватно управление на 

доказателствената несигурност в 

конкретни случаи, включително, но 

не само: 

 а) лекарствени продукти сираци, 

когато ограниченият брой пациенти 

може да засегне осъществимостта на 

рандомизирано клинично изпитване 

или статистическата значимост на 

данните; 

 б) лекарствени продукти, на които 

Европейската агенция по 

лекарствата е издала разрешение за 

търговия при определени условия 

съгласно член 14, параграф 7 от 

Регламент (ЕО) № 726/2004, или 

които се ползват от обозначение 

PRIME, издадено от Агенцията; 

 в) лекарствени продукти, разрешени 

въз основа на клинични 

доказателства от специално 

оформени клинични изпитвания, 

които отчитат характера на 

здравната технология или други 

съображения. 

 Методологията също така: 

 а) предвижда подходящ механизъм за 

идентифицирането на резултат за 

здравето, който е от значение за 
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пациента, при надлежно отчитане 

на ролите и предпочитанията на 

съответните заинтересовани 

страни, включително пациенти, 

лекари, регулаторни органи, органи за 

ОЗТ и разработчици на здравни 

технологии; 

 б) взема под внимание възможните 

промени, свързани със съответния 

референтен обект за сравнение на 

национално равнище, поради бързо 

развиващите се стандарти за грижи. 

 

Изменение  61 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 1 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Данните и доказателствата, 

посочени в първи параграф, буква а), 

точка i), се ограничават до най-

добрите налични доказателства към 

момента на представяне за клинична 

оценка и могат да включват данни от 

източници, различни от 

рандомизирани клинични изпитвания. 

Обосновка 

При изготвянето на делегирания акт Комисията следва да ограничи данните и 

доказателствата, които могат да бъдат изисквани от разработчика на здравната 

технология, до наличните доказателства по време на представянето. Следва да се 

осигури достатъчно ниво на гъвкавост, като се гарантира, че разработчиците могат 

да представят най-добрите налични доказателства, включително данни от 

проучвания чрез наблюдение (изследвания с контролни случаи, проучвания чрез 

наблюдение на практиката и т.н.). 

 

Изменение  62 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 2 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 
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 2а. При всички случаи Съюзът 

гарантира стабилно и постоянно 

публично финансиране по линия на 

многогодишната финансова рамка. 

 

Изменение  63 

 

Предложение за регламент 

Член 25 – параграф 1 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) улеснява сътрудничеството с 

Европейската агенция по лекарствата 

във връзка със съвместната работа в 

областта на лекарствените продукти, 

включително споделянето на 

поверителна информация; 

д) улеснява сътрудничеството с 

Европейската агенция по лекарствата 

във връзка със съвместната работа в 

областта на лекарствените продукти, 

включително споделянето на 

поверителна информация; споделянето 

на поверителна информация трябва 

да бъде пропорционално на и в 

съответствие с изискванията за 

съвместни клинични оценки и да бъде 

обсъдено с разработчика на здравната 

технология или други съответни 

заинтересовани страни;  

 

Изменение  64 

Предложение за регламент 

Член 26 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Комисията създава мрежа на 

заинтересованите страни с помощта на 

открита покана за представяне на 

кандидатури и подбор на подходящи 

организации на заинтересованите 

страни въз основа на критерии за 

подбор, определени в откритата покана 

за представяне на кандидатури. 

1. Комисията създава мрежа на 

заинтересованите страни с помощта на 

открита покана за представяне на 

кандидатури и подбор на подходящи 

организации на заинтересованите 

страни въз основа на критерии за 

подбор, определени в откритата покана 

за представяне на кандидатури. При 

оценката на кандидатурите 

службите на Комисията се 

ръководят от следните критерии: 

 i) доказано настоящо или 

планирано участие в разработването 
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на ОЗТ (доклади за дейността, 

работни планове, становища, 

действащи работни групи, действия, 

финансирани от ЕС); 

 ii) професионален опит от 

значение за целите на обединяването 

на равнище ЕС; 

 iii) географско покритие на 

няколко държави членки, с 

предпочитание за балансирано 

покритие; 

 

Изменение  65 

 

Предложение за регламент 

Член 26 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. По искане на Координационната 

група Комисията кани пациенти и 

клинични експерти, определени от 

мрежата на заинтересованите страни, да 

присъстват на срещите на 

Координационната група като 

наблюдатели. 

4. По искане на Координационната 

група Комисията кани пациент, 

клинични и други експерти, определени 

от мрежата на заинтересованите страни, 

да присъстват на срещите на 

Координационната група като 

наблюдатели. 

 

Изменение  66 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 1 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. След края на преходния период, 

посочен в член 33, параграф 1, по 

отношение на лекарствените 

продукти идентифицирането на 

нововъзникващи здравни технологии 

следва предварителното уведомление 

на EMA за лекарствените продукти 

преди заявленията за предоставяне на 

разрешение за търговия. 
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Обосновка 

Изменението отразява, че няма да има нужда от такова проучване след края на 

преходния период, поради връзката с централизираната процедура за предоставяне на 

разрешения за търговия (вж. член 5, параграф 1 от предложението за ОЗТ и 

предложеното изменение на член 6, параграф 1 по-горе, както и съображения 17 и 18) 

и достъпа до съвместна научна оценка за тези продукти (вж. предложеното 

изменение на член 12, параграф 4) ще се гарантира, че Координационната група е 

своевременно информирана за нововъзникващи здравни технологии. 

 

Изменение  67 

 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 2 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. Всички поверителни данни, 

предоставени от производителя, се 

обхващат от ясно споразумение за 

поверителност. Комисията 

гарантира защитата на 

поверителните данни срещу 

неразрешен достъп или разкриване и 

гарантира ненарушимостта на 

съхраняваните данни от случайно или 

неразрешено унищожаване, случайна 

загуба или промяна. 

 

Изменение  68 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. При изготвянето на посочените 

актове за изпълнение и делегирани 

актове Комисията взема предвид 

отличителните характеристики на 

секторите на лекарствените продукти и 

на медицинските изделия. 

2. При изготвянето на посочените 

актове за изпълнение и делегирани 

актове Комисията взема предвид 

отличителните характеристики на 

секторите на лекарствените продукти и 

на медицинските изделия и разглежда 

работата, вече извършената в 

рамките на съвместните действия на 

EUnetHTA. 
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Обосновка 

Изменението прилага съображения 3 и 25. 
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