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RÉASÚNÚ GEARR 

Staid na hOibre 

Tar éis breis agus 20 bliain de chomhar deonach maidir le Measúnuithe ar Theicneolaíocht 

Sláinte (HTA), mhol an Coimisiúin Eorpach an comhar idir Ballstáit sa réimse seo a neartú. Ó 

2006, tá Ballstáit ag obair le chéile ar HTA faoin gcreat tacaíochta EUnetHTA ar bhonn 

deonach. Faoi láthair, tá breis agus 50 comhlacht HTA ag feidhmiú san Aontas Eorpach (AE), 

comhlachtaí a dhéanann measúnuithe trí úsáid a bhaint as modheolaíochtaí éagsúla i leith 

acmhainneachtaí éagsúla HTA. Laistigh de AE, tá HTAnna ilroinnte le córais éagsúla, próisis 

éagsúla agus ceanglais éagsúla acu maidir leis an gcineál fianaise cliniciúla. Rannchuidíonn sé 

seo le rochtain shrianta ar an margadh, a chuireann bac ar ghlacadh tapa na nuálaíochta i réimse 

na sláinte. D’éirigh leis an gcomhar deonach atá ann faoi láthair in áiteanna (e.g. 

Gníomhaíochtaí Comhpháirteacha) ach níor chuir sé deireadh le líon na gcineálacha cur chuige. 

Aithníonn an rapóirtéir go bhfuil aidhm an togra reachtaigh seo teoranta do ghnéithe cliniciúla 

HTA, agus dá bharr, fágann sé na gnéithe shocheacnamaíochta, atá nasctha níos dlúithe leis an 

gcomhthéacs náisiúnta, laistigh de raon feidhme an togra seo. 

Tairbhí a bhaineann le comhar níos dlúithe ar leibhéal AE 

Le córas maidir le comhar níos dlúithe do HTAnna áirithe, tá gach tír AE in ann tairbhe a bhaint 

as gnóthachain éifeachtúlachta agus úsáid níos fearr a bhaint as a gcuid acmhainní féin, agus 

déanfar, dá bharr, uasmhéadú ar bhreisluach AE. Tá tábhacht leis na hamlínte agus an luas a 

bhaineann le nuálaíocht a chur ar an margadh agus lena chur ar chumas na n-othar rochtain a 

bheith acu ar an nuálaíocht. An aidhm atá ag an togra ná cabhrú le glacadh na fíor-nuálaíochta. 

Mar shampla, bíonn othair le riachtanais leighis nach ndéantar freastal orthu in ann tairbhe a 

bhaint as leighis nua nuálacha. Cuireann an rapóirtéir i dtreis gur cuid ríthábhachtach den 

gheilleagar é earnáil na sláinte arb ionann í agus 10% de OTI an Aontais. Chuirfeadh comhar 

níos dlúithe le héifeachtúlacht agus cost-éifeachtacht na dtionscal agus monaróirí atá bainteach 

le hearnáil na sláinte agus chuirfeadh sé lena n-iomaíochas ar leibhéal domhanda dá bharr. 

Cuirfidh críonnacht i leith acmhainní níos leithne, fianaise eolaíoch níos cuimsithí do 

chinnteoirí náisiúnta, cumasú an chomhthiomsaithe saineolais agus tacú le nuálaíocht ar fud AE 

le hiomaíochas ginearálta AE freisin. 

Modheolaíocht 

Tugann an rapóirtéir chun suntais nach bhfuil na modheolaíochtaí laistigh den togra reachtach 

seo sainithe go soiléir agus gur cheart tuilleadh forbartha a dhéanamh orthu sa todhchaí. Chomh 

maith leis sin, cuireann an Rapóirtéir i bhfáth go mba ceart go bhfeidhmeodh an Coimisiún 

Eorpach i mbealach tacúil maidir le rogha modheolaíochtaí agus maidir lena bhforghníomhú. 

Ba cheart go mbeadh ról cinntitheach ag an nGrúpa Comhordaithe sa phróiseas roghnúcháin 

agus forbartha, mar is coláiste de shaineolaithe neamhspleácha HTA ó gach Ballstáit iad.  Ar 

deireadh, ceistíonn an Rapóirtéir a oiriúnaí atá an chaoi a bhfuil an ról maidir leis an 
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modheolaíocht a bhunú agus a dhéanamh leagtha síos ag an gCoimisiún Eorpach (i.e. 

gníomhartha cur chun feidhme). 

 

Ba cheart go ndéanfaidh caighdeánú na modheolaíochtaí maidir le HTAnna comhpháirteacha 

comhoiriúnú ar cháilíocht agus iontaofacht HTAnna ar fud AE. Cuireann an rapóirtéir i bhfáth 

go bhfuil gá le cur chuige ina bhfuil an fhianaise eolaíoch a úsáidtear sna HTAnna 

comhpháirteacha den chaighdeán is airde, agus dá bharr, go n-aithníonn an Grúpa 

Comhordaithe mar sin é agus go ndéanfaidh siad maoirseacht air freisin. 

Grúpa Comhordaithe 

Cuireann an Rapóirtéir fáilte roimh phríomhchúraimí an Ghrúpa Comhordaithe, agus is iad seo 

a leanas iad:  

 Measúnaithe cliniciúla comhpháirteacha a dhíríonn ar na teicneolaíochtaí sláinte is 

nuálaí leis an tionchar is mó a d’fhéadfadh a bheith acu ar othair. 

 Comhairliúcháin Eolaíocha chomhpháirteacha trínar féidir le forbróirí comhairle a 

iarraidh ó údaráis measúnaithe teicneolaíochtaí sláinte. 

 Sainaithint teicneolaíochtaí sláinte atá ag teacht chun cinn agus teicneolaíochtaí a bhfuil 

gealladh fúthu ag céim luath. 

 Comhar deonach i réimsí eile. 

Cuireann an Rapóirtéir béim freisin ar ról stiúrtha agus socrú tosaíochtaí an Ghrúpa 

Chomhordaithe laistigh den phróiseas HTAnna comhpháirteacha agus tugann sé chun suntais 

go bhfuil gá le rannpháirtíocht níos struchtúrtha ó eagraíochtaí othar, ón tionscal agus ó 

gheallsealbhóirí eile. 

An tábhacht a bhaineann le bailiú sonraí 

Tá bailiú agus comhroinnt sonraí idir Ballstáit, comhlachtaí HTA agus rialtóirí tábhachtach 

chun iomarcaíocht a laghdú, giniúint níos mó fianaise a chur chun cinn agus comhoibriú 

Eorpach a éascú sa réimse HTA. Leagann an Rapóirtéir béim ar an ngá atá le trédhearcacht agus 

an tábhacht atá le torthaí taighde HTA a chomhroinnt, na torthaí diúltacha agus dearfacha araon.  

Sa chomhar deonach HTA atá ann faoi láthair, tá líon de chláir sonraí agus de chineálacha cur 

chuige éagsúla maidir le bailiú sonraí ann. Tá bailiú sonraí d’ardchaighdeán ríthábhachtach 

chun a áirithiú go bhfuil malartú eolais comhoiriúnach agus inchomparáide idir na Ballstáit. I 

bhfianaise na híogaireachta a bhaineann le faisnéis sláinte, cuireann an Rapóirtéir béim ar an 

tábhacht atá le láimhseáil rúnda ar sonraí. 

Tugann an Rapóirtéir tacaíocht freisin d’fhorbairt ardáin TF, áit a mbeadh faisnéis i dtaobh 

phríomhchúraimí an Ghrúpa Chomhordaithe ar fad ar fáil. 

Glacadh Éigeantach 
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Tacaíonn an Rapóirtéir le prionsabal an ghlacadh éigeantaigh i measúnuithe cliniciúla 

comhpháirteacha, a thagraíonn do chur chuige an Ghrúpa Chomhordaithe chun measúnú a 

dhéanamh ar leibhéal cáilíochta gach HTA chomhpháirtigh.  

Áirithíonn an glacadh éigeantach nach mbeidh dúbailt measúnuithe ann agus áirithíonn sé cost-

éifeachtacht maidir le hacmhainní na mBallstát ar fad. Léiríonn an Rapóirtéir go ndéanann an 

togra idirdhealú soiléir idir an measúnú fianaise, a dhéantar ar leibhéal AE agus breithmheas, a 

dhéantar ar an leibhéal náisiúnta. Dá bhrí sin, níl breithmheas comhchoiteann ar leibhéal 

Eorpach ann. Ní dhéanfaidh an Rialachán difear do chinnteoireacht na mBallstát maidir leis na 

teicneolaíochtaí atá le cur ar fáil nó le haisíoc ar an leibhéal náisiúnta. 

 

Raon feidhme an chomhair neartaithe 

Chlúdódh an togra na feistí leighis uile agus feistí leighis in vitro atá faoi réir an nós imeachta 

scrúdúcháin a leagtar síos san údarú margaíochta (CE) atá sa Rialachán maidir le Feistí Leighis 

(2017/745, 2017/746). 

Tá difríocht mhór idir an Rialachán maidir le Feistí Leighis a chur i bhfeidhm agus leighis a 

chur i bhfeidhm. Baineann gnéithe i bhfad níos casta leis an Rialachán maidir le Feistí Leighis 

a chur i bhfeidhm, ar nós scileanna máinliachta nó altraí a bheith i mbun an chur i bhfeidhm.  

Tagann siad faoi nósanna imeachta soláthairtí ar leibhéal na mBallstát. 

Ní thiocfaidh Rialachán (AE) 2017/745 i bhfeidhm go dtí an 26 Bealtaine 2020. Bheadh sé 

róluath tagairt do na feistí leighis sin atá faoi réir an nós imeachta scrúdúcháin nuair atá sé fós 

doiléir cé acu feistí ar a mbeadh an comhartha CE faoin nós imeachta scrúdúcháin. Seachas i 

gcás táirgí íocshláinte, léiríonn Rialachán (CE) 2017/745 agus (AE) 2017/746 cur chuige 

díláraithe agus déanann sé foráil do mheasúnú áirithe éifeachtúlachta. 

Tá modhanna eile ag na Ballstáit chun an úsáid is cost-éifeachtaí d’fheistí leighis a áirithiú. Ós 

rud é gurb é laghdú an ualaigh riaracháin is aidhm don togra, agus gan níos mó a chur leis, níl 

sé comhsheasmhach le haidhm an togra go ndéanfaí feistí leighis a áireamh i raon feidhme an 

HTA chomhpháirtigh. 

Maidir leis an ngá atá le HTA maidir le Feistí Leighis, meastar gur cheart gur ó údarais na 

mBallstát a thiocfadh sé. Dá bharr, molann an Rapóirtéir na feistí leighis a fhágáil as an raon 

feidhme atá ag HTA comhpháirteach éigeantach. 

 

  



 

PE620.890v03-00 6/41 AD\1162745GA.docx 

GA 

LEASUITHE 

Iarrann an Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh ar an gCoiste um an 

gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia, mar an coiste atá freagrach, na 

leasuithe seo a leanas a chur san áireamh: 

 

Leasú  1 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 2 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(2) Is é atá sa mheasúnú ar 

theicneolaíochtaí sláinte próiseas 

fianaisebhunaithe a fhágann gur féidir le 

húdaráis inniúla éifeachtacht choibhneasta 

teicneolaíochtaí nua nó teicneolaíochtaí atá 

ann cheana a chinneadh. Dírítear go 

sonrach leis an measúnú ar 

theicneolaíochtaí sláinte ar an luach breise 

a bhaineann le teicneolaíocht sláinte i 

gcomparáid le teicneolaíochtaí eile sláinte 

nua nó atá ann cheana. 

(2) Is é atá sa mheasúnú ar 

theicneolaíochtaí sláinte próiseas 

fianaisebhunaithe, ildisciplíneach a 

fhágann gur féidir le húdaráis inniúla 

éifeachtacht choibhneasta teicneolaíochtaí 

nua nó teicneolaíochtaí sláinte atá ann 

cheana a chinneadh agus ba cheart é a 

dhéanamh ar bhealach córasach, 

neamhspleách agus trédhearcach. Dírítear 

go sonrach leis an measúnú ar 

theicneolaíochtaí sláinte ar an luach breise 

a bhaineann le teicneolaíocht sláinte i 

gcomparáid le teicneolaíochtaí eile sláinte 

nua nó atá ann cheana. 

 

Leasú  2 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 3 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(3) Cumhdaítear leis an measúnú ar 

theicneolaíochtaí sláinte na gnéithe 

cliniciúla agus neamhchliniciúla araon de 

theicneolaíocht sláinte. Le gníomhaíochtaí 

comhpháirteacha a fhaigheann cómhaoiniú 

ón Aontas Eorpach i leith an mheasúnaithe 

ar theicneolaíochtaí sláinte 

(Gníomhaíochtaí Comhpháirteacha 

EUnetHTA), aithnítear naoi réimse a 

ndéantar teicneolaíochtaí sláinte a 

mheasúnú trína mbíthin. Ar na naoi réimse 

sin tá ceithre réimse chliniciúla agus cúig 

(3) Cumhdaítear leis an measúnú ar 

theicneolaíochtaí sláinte na gnéithe 

cliniciúla agus neamhchliniciúla araon de 

theicneolaíocht sláinte. Le gníomhaíochtaí 

comhpháirteacha a fhaigheann cómhaoiniú 

ón Aontas Eorpach i leith an mheasúnaithe 

ar theicneolaíochtaí sláinte 

(Gníomhaíochtaí Comhpháirteacha 

EUnetHTA), aithnítear naoi réimse a 

ndéantar teicneolaíochtaí sláinte a 

mheasúnú trína mbíthin. Ar na naoi réimse 

sin tá ceithre réimse chliniciúla agus cúig 
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réimse neamhchliniciúla. Baineann na 

ceithre réimse measúnaithe chliniciúla le 

fadhb shláinte, agus an teicneolaíocht atá 

ann faoi láthair, a shainaithint, scrúdú ar 

thréithe teicniúla na teicneolaíochta atá faoi 

mheasúnú, a sábháilteacht choibhneasta, 

agus a héifeachtacht chliniciúil 

choibhneasta. Baineann na cúig réimse 

measúnaithe neamhchliniciúla le costas 

teicneolaíochta agus meastóireacht 

eacnamaíoch uirthi agus na gnéithe eitice, 

eagraíochtúla, sóisialta agus dlíthiúla di. 

Dá bharr sin, is fearr a oireann na réimsí 

cliniciúla, ar bhonn a bhfianaise eolaíche, 

do mheasúnú comhpháirteach ar leibhéal 

an Aontais, agus, de ghnáth, bíonn baint 

níos dlúithe ag an measúnú ar na réimsí 

neamhchliniciúla le comhthéacsanna agus 

modhanna náisiúnta agus réigiúnacha. 

réimse neamhchliniciúla. Baineann na 

ceithre réimse measúnaithe chliniciúla le 

fadhb shláinte, agus an teicneolaíocht atá 

ann faoi láthair, a shainaithint, scrúdú ar 

thréithe teicniúla na teicneolaíochta atá faoi 

mheasúnú, a sábháilteacht choibhneasta, 

agus a héifeachtacht chliniciúil 

choibhneasta. Baineann na cúig réimse 

measúnaithe neamhchliniciúla le costas 

teicneolaíochta agus meastóireacht 

eacnamaíoch uirthi agus na gnéithe eitice, 

eagraíochtúla, sóisialta agus dlíthiúla di. 

Dá bharr sin, is fearr a oireann na réimsí 

cliniciúla, ar bhonn a bhfianaise eolaíche, 

do mheasúnú comhpháirteach ar leibhéal 

an Aontais. Ba cheart go mbeadh baint 

níos dlúithe ag an measúnú ar na réimsí 

neamhchliniciúla le comhthéacsanna, 

modhanna agus inniúlachtaí náisiúnta 

agus réigiúnacha. 

 

Leasú  3 

 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 4 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(4) Úsáidtear torthaí an mheasúnaithe 

ar theicneolaíochtaí sláinte mar eolas i 

dtaca le cinntí a dhéanamh maidir le 

hacmhainní buiséadacha a leithdháileadh 

i réimse na sláinte, mar shampla, i dtaca 

le leibhéil praghsála agus aisíocaíochta 

teicneolaíochtaí sláinte a bhunú. Dá 

bharr sin, féadtar leis an measúnú ar 

theicneolaíochtaí sláinte cuidiú leis na 

Ballstáit córais cúraim sláinte inbhuanaithe 

a chruthú agus a chothabháil agus 

nuálaíocht a spreagadh chun torthaí níos 

fearr a chur ar fáil d'othair. 

(4) Féadtar leis an measúnú ar 

theicneolaíochtaí sláinte cuidiú leis na 

Ballstáit córais cúraim sláinte inbhuanaithe 

agus cuimsitheach a chruthú agus a 

chothabháil agus, ag an am céanna, 

nuálaíocht a spreagadh agus iomaíochas 

na hearnála a mhéadú a chuirfidh torthaí 

níos fearr ar fáil d’othair ar deireadh. 

 

Leasú  4 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 8 
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(8) D'iarr Parlaimint na hEorpa ar an 

gCoimisiún, sa rún uaithi an 2 Márta 2017 

maidir le roghanna an Aontais chun an 

rochtain ar chógais a fheabhsú,9 togra 

reachtaíochta a ullmhú, a luaithe is féidir, 

maidir le córas Eorpach um measúnú ar 

theicneolaíochtaí sláinte agus critéir 

thrédhearcacha i ndáil le measúnú ar 

theicneolaíochtaí sláinte a chomhchuibhiú 

d'fhonn luach breise teiripeach cógas a 

mheasúnú. 

(8) D'iarr Parlaimint na hEorpa ar an 

gCoimisiún, sa rún uaithi an 2 Márta 2017 

maidir le roghanna an Aontais chun an 

rochtain ar chógais a fheabhsú,9 togra 

reachtaíochta a ullmhú, a luaithe is féidir, 

maidir le córas Eorpach um measúnú ar 

theicneolaíochtaí sláinte agus critéir 

thrédhearcacha i ndáil le measúnú ar 

theicneolaíochtaí sláinte a chomhchuibhiú 

d'fhonn measúnú a dhéanamh ar luach 

breise teiripeach teicneolaíochtaí sláinte i 

gcomparáid leis an rogha is fearr atá ar 

fáil a chuireann leibhéal na nuálaíochta 

agus an luach d’othair san áireamh. 

_________________ _________________ 

9 Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 2 Márta 

2017 maidir le roghanna an Aontais chun 

an rochtain ar chógais a fheabhsú – 

2016/2057(INI) 

9 Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 2 Márta 

2017 maidir le roghanna an Aontais chun 

an rochtain ar chógais a fheabhsú – 

2016/2057(INI) 

 

Leasú  5 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 11 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(11) I gcomhréir le hAirteagal 168(7) 

den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 

Eorpaigh (CFAE), leanfaidh na Ballstáit de 

bheith freagrach as a gcúram sláinte a 

eagrú agus a sheachadadh. Ar an gcaoi sin, 

is iomchuí raon feidhme rialacha an 

Aontais a theorannú do na gnéithe sin den 

mheasúnú ar theicneolaíochtaí sláinte a 

bhaineann le measúnú cliniciúil ar 

theicneolaíocht sláinte agus, go háirithe, a 

áirithiú go dteorannófar conclúidí an 
mheasúnaithe do thorthaí a bhaineann le 

héifeachtacht chomparáideach 
teicneolaíochta sláinte áirithe. Níor cheart 

go ndéanfadh torthaí na measúnuithe sin 

difear do lánrogha na mBallstát i dtaca le 

cinntí a dhéanfar níos déanaí maidir le 

teicneolaíochtaí a phraghsáil agus a aisíoc, 

lena n-áirítear critéir a shocrú don 

(11) I gcomhréir le hAirteagal 168(7) 

den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 

Eorpaigh (CFAE), leanfaidh na Ballstáit de 

bheith freagrach as a gcúram sláinte a 

eagrú agus a sheachadadh. Ar an gcaoi sin, 

is iomchuí raon feidhme rialacha an 

Aontais a theorannú do na gnéithe sin de 

MTS a bhaineann le measúnú cliniciúil ar 

theicneolaíocht sláinte. I dtaca leis sin, is 

anailís eolaíoch ar na hiarmhairtí a 

ghabhann le teicneolaíocht sláinte i leith 

torthaí cliniciúla atá sa mheastóireacht 

chliniciúil chomhpháirteach is cuspóir 

don Rialachán seo, nuair a dhéantar an 
mheastóireacht i ndáil leis sin nó leis na 

táirgí comparáide roghnaithe agus leis na 

pobail nó na fo-phobail roghnaithe, i 

bhfianaise chritéir an Chroí-Mhúnla 

HTA. Áirítear leis sin leibhéal 
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phraghsáil agus don aisíoc sin, a 

d'fhéadfadh a bheith ag brath ar chúinsí 

cliniciúla agus neamhchliniciúla, cinntí a 

leanann de bheith faoi réir na hinniúlachta 

náisiúnta agus fúithi sin amháin. 

cinnteachta na n-éifeachtaí coibhneasta, 

bunaithe ar an bhfianaise atá ar fáil. Níor 

cheart go ndéanfadh torthaí na measúnuithe 

cliniciúla comhpháirteacha sin difear do 

lánrogha na mBallstát i dtaca le cinntí a 

dhéanfar níos déanaí maidir le 

teicneolaíochtaí a phraghsáil agus a aisíoc, 

lena n-áirítear critéir a shocrú don 

phraghsáil agus don aisíoc sin, a 

d’fhéadfadh a bheith ag brath ar chúinsí 

cliniciúla agus neamhchliniciúla, cinntí a 

leanann de bheith faoi réir na hinniúlachta 

náisiúnta agus fúithi sin amháin. Mar sin 

féin, ba cheart go bhfanadh an 

mheastóireacht a dhéanann gach Ballstát 

laistigh de ‘bhreithmheas’ náisiúnta 

lasmuigh de raon feidhme an togra seo. 

 

Leasú  6 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 12 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(12) D'fhonn na rialacha 

comhchuibhithe maidir le gnéithe cliniciúla 

den mheasúnú ar theicneolaíochtaí sláinte a 

chur i bhfeidhm go forleathan agus 

comhthiomsú saineolais agus acmhainní 

sna comhlachtaí measúnaithe 

teicneolaíochtaí sláinte a chumasú, is 

iomchuí a cheangal go ndéanfar 

measúnuithe cliniciúla comhpháirteacha ar 

na táirgí íocshláinte uile atá faoi réir an nós 

imeachta údarúcháin láraithe margaíochta 

dá bhforáiltear faoi Rialachán (CE) Uimh. 

726/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 

gComhairle,11 táirgí ina bhfuil substaint 

ghníomhach nua, agus i gcás ina n-

údaraítear na táirgí íocshláinte sin ina 

dhiaidh sin le haghaidh tásc teiripeach nua. 

Ba cheart measúnuithe cliniciúla 

comhpháirteacha a dhéanamh ar fheistí 

leighis áirithe de réir bhrí Rialachán (AE) 

2017/745 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 

gComhairle12 atá sna haicmí riosca is 

airde agus a bhfuil tuairimí agus 

(12) D'fhonn na rialacha 

comhchuibhithe maidir le gnéithe cliniciúla 

den mheasúnú ar theicneolaíochtaí sláinte a 

chur i bhfeidhm go forleathan agus 

comhthiomsú saineolais agus acmhainní 

sna comhlachtaí measúnaithe 

teicneolaíochtaí sláinte a chumasú, is 

iomchuí a cheangal go ndéanfar 

measúnuithe cliniciúla comhpháirteacha ar 

na táirgí íocshláinte uile atá faoi réir an nós 

imeachta údarúcháin láraithe margaíochta 

dá bhforáiltear faoi Rialachán (CE) Uimh. 

726/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 

gComhairle,11 táirgí ina bhfuil substaint 

ghníomhach nua, agus i gcás ina n-

údaraítear na táirgí íocshláinte sin ina 

dhiaidh sin le haghaidh tásc teiripeach nua. 

Ba cheart measúnuithe cliniciúla 

comhpháirteacha a dhéanamh ar fheistí 

leighis áirithe de réir bhrí Rialachán (AE) 

2017/745 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 

gComhairle12 i bhfianaise an ghá atá le 

fianaise chliniciúil níos fearr maidir leis 
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barúlacha tugtha ag na painéil 

saineolaithe ábhartha ina leith. Is ar 

bhonn critéir shonracha ba cheart feistí 

leighis a roghnú le haghaidh measúnú 
cliniciúil comhpháirteach. 

na teicneolaíochtaí nua seo ar fad. 

_________________ _________________ 

11 Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 ó 

Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 

an 31 Márta 2004 lena leagtar síos nósanna 

imeachta Comhphobail maidir le húdarú 

agus maoirseacht táirgí íocshláinte lena n-

úsáid ag an duine agus le haghaidh úsáid 

tréidliachta agus lena mbunaítear 

Gníomhaireacht Leigheasra Eorpach (IO L 

136, 30.4.2004, lch. 1). 

11 Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 ó 

Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 

an 31 Márta 2004 lena leagtar síos nósanna 

imeachta Comhphobail maidir le húdarú 

agus maoirseacht táirgí íocshláinte lena n-

úsáid ag an duine agus le haghaidh úsáid 

tréidliachta agus lena mbunaítear 

Gníomhaireacht Leigheasra Eorpach (IO L 

136, 30.4.2004, lch. 1). 

12 Rialachán (AE) 2017/745 ó Pharlaimint 

na hEorpa agus ón gComhairle an 5 

Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena 

leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán 

(CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) 

Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear 

Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus 

Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (IO L 

117, 5.5.2017, lch. 1). 

12 Rialachán (AE) 2017/745 ó Pharlaimint 

na hEorpa agus ón gComhairle an 5 

Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena 

leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán 

(CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) 

Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear 

Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus 

Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (IO L 

117, 5.5.2017, lch. 1). 

 

Leasú  7 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 14 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(14) Ba cheart grúpa comhordaithe a 

bhunú ina mbeidh ionadaithe údarás agus 

comhlachtaí measúnaithe teicneolaíochtaí 

sláinte agus é a bheith freagrach as 

maoirseacht a dhéanamh ar mheasúnaithe 

cliniciúla comhpháirteacha agus as obair 

chomhpháirteach eile a dhéanamh. 

(14) Ba cheart grúpa comhordaithe a 

bhunú ina mbeidh ionadaithe údarás agus 

comhlachtaí náisiúnta agus réigiúnacha 

measúnaithe teicneolaíochtaí sláinte de 

chuid na mBallstát agus é a bheith 

freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar 

mheasúnuithe cliniciúla comhpháirteacha 

agus as obair chomhpháirteach eile a 

dhéanamh. 

 

Leasú  8 

Togra le haghaidh rialacháin 
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Aithris 15 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(15) D'fhonn a áirithiú gur faoi réir cur 

chuige faoi stiúir na mBallstát a dhéanfar 

measúnaithe cliniciúla comhpháirteacha 

agus comhairliúcháin eolaíocha, ba cheart 

go n-ainmneodh na Ballstáit údaráis agus 

comhlachtaí measúnaithe teicneolaíochtaí 

sláinte a stiúrfaidh an chinnteoireacht mar 

bhaill den Ghrúpa Comhordaithe. Ba 

cheart go n-áiritheodh na húdaráis agus na 

comhlachtaí ainmnithe leibhéal 

ionadaíochta ard iomchuí sa Ghrúpa 

Comhordaithe agus leibhéal saineolais 

theicniúil ard iomchuí sna foghrúpaí, agus 

an gá atá ann saineolas a chur ar fáil don 

mheasúnú ar theicneolaíochtaí sláinte 

maidir le táirgí íocshláinte agus feistí 

leighis á chur san áireamh. 

(15) D'fhonn a áirithiú gur faoi réir cur 

chuige faoi stiúir na mBallstát a dhéanfar 

measúnaithe cliniciúla comhpháirteacha 

agus comhairliúcháin eolaíocha, ba cheart 

go n-ainmneodh na Ballstáit údaráis agus 

comhlachtaí measúnaithe teicneolaíochtaí 

sláinte a stiúrfaidh an chinnteoireacht mar 

bhaill den Ghrúpa Comhordaithe. Ba 

cheart go n-áiritheodh na húdaráis agus na 

comhlachtaí taighde ainmnithe leibhéal 

ionadaíochta ard iomchuí sa Ghrúpa 

Comhordaithe agus leibhéal saineolais 

theicniúil ard iomchuí sna foghrúpaí, agus 

an gá atá ann saineolas a chur ar fáil don 

mheasúnú ar theicneolaíochtaí sláinte 

maidir le táirgí íocshláinte agus feistí 

leighis á chur san áireamh. 

 

Leasú  9 

 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 16 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(16) Le go gcomhlíonfaidh na nósanna 

imeachta comhchuibhithe a gcuspóir 

maidir leis an margadh inmheánach, ba 

cheart go mbeadh ceangal ar na Ballstáit 

aird iomlán a thabhairt ar thorthaí 

measúnuithe cliniciúla comhpháirteacha 

agus gan na measúnuithe sin a 

athdhéanamh. Ní hionann an oibleagáid 

seo a chomhlíonadh agus cosc a chur ar na 

Ballstáit measúnuithe neamhchliniciúla a 

dhéanamh ar an teicneolaíocht sláinte 

chéanna, nó teacht ar chonclúidí maidir le 

luach breise na dteicneolaíochtaí lena 

mbaineann mar chuid de na próisis 

bhreithmheasa náisiúnta ina bhféadfaí 

sonraí agus critéir chliniciúla agus 

neamhchliniciúla a mheas. Ní chuirtear 

cosc léi sin ar na Ballstáit a moltaí ná a 

gcinntí féin a dhéanamh maidir le praghsáil 

(16) Le go gcomhlíonfaidh na nósanna 

imeachta comhchuibhithe a gcuspóir 

maidir leis an margadh inmheánach, go 

méadóidh siad éifeachtúlacht na 

meastóireachtaí cliniciúla, go 

rannchuideoidh siad le hinbhuaintheacht 

córas sláinte agus go n-uasmhéadóidh 

siad nuálaíocht, ba cheart go mbeadh 

ceangal ar na Ballstáit aird iomlán a 

thabhairt ar thorthaí na measúnuithe 

cliniciúla comhpháirteacha. Ní hionann an 

oibleagáid seo a chomhlíonadh agus cosc a 

chur ar na Ballstáit anailísí cliniciúla 

breise a dhéanamh sa mhéid is go bhfuil 

siad in easnamh ón measúnú chliniciúil 

comhpháirteach agus i gcás ina meastar 

go bhfuil gá leo laistigh de chomhthéacs 

na measúnuithe teicneolaíochtaí sláinte 

náisiúnta. Is féidir leis na Ballstáit 
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agus aisíocaíocht. measúnuithe neamhchliniciúla a dhéanamh 

ar an teicneolaíocht sláinte chéanna, nó 

teacht ar chonclúidí maidir le luach breise 

na dteicneolaíochtaí lena mbaineann mar 

chuid de na próisis bhreithmheasa náisiúnta 

ina bhféadfaí sonraí agus critéir chliniciúla 

agus neamhchliniciúla a mheas. Ní 

chuirtear cosc léi sin ar na Ballstáit a 

moltaí ná a gcinntí féin a dhéanamh maidir 

le praghsáil agus aisíocaíocht. 

 

Leasú  10 

 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 19 a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (19 a) Ba cheart tacú leis an gCoimisiún 

ina chuspóir maidir le Rialáil Níos Fearr 

a bhaint amach. Ní mór sábháilteacht 

agus feidhmíocht na dteicneolaíochtaí 

sláinte a dhéanamh laistigh de 

Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach 

agus faoin Rialachán maidir le Feistí 

Leighis, cé go bhfuil sé mar aidhm ag an 

Rialachán sin measúnú comhpháirteach 

a dhéanamh ar éifeachtúlacht 

teicneolaíochtaí sláinte nua. 

 

Leasú  11 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 24 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(24) Chun cuimsitheacht agus 

trédhearcacht na hoibre comhpháirtí a 

áirithiú, ba cheart don Ghrúpa 

Comhordaithe déileáil le páirtithe 

leasmhara agus geallsealbhóirí agus 

comhairliúchán forleathan a dhéanamh leo. 

Chun sláine na hoibre comhpháirtí a 

chaomhnú, áfach, ba cheart rialacha a 

fhorbairt chun neamhspleáchas agus 

neamhchlaontacht na hoibre comhpháirtí a 

(24) Chun cuimsitheacht agus 

trédhearcacht na hoibre comhpháirtí a 

áirithiú, ba cheart don Ghrúpa 

Comhordaithe déileáil le páirtithe 

leasmhara agus geallsealbhóirí agus 

comhairliúchán forleathan a dhéanamh leo. 

Chun sláine na hoibre comhpháirtí a 

chaomhnú, áfach, ba cheart rialacha a 

fhorbairt chun neamhspleáchas agus 

neamhchlaontacht na hoibre comhpháirtí a 
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áirithiú agus chun a áirithiú nach dtiocfaidh 

aon choinbhleacht leasa as an 

gcomhairliúchán sin. 

áirithiú agus chun a áirithiú nach dtiocfaidh 

aon choinbhleacht leasa as an 

gcomhairliúchán sin. Ina theannta sin, ba 

cheart na rialacha sin agus na 

comhairliúcháin ar fad a chur ar fáil go 

poiblí. 

 

Leasú  12 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 25 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(25) Chun cur chuige aonfhoirmeach a 

áirithiú don obair chomhpháirteach dá 

bhforáiltear leis an Rialachán seo, ba 

cheart cumhachtaí cur chun feidhme a 

thabhairt don Choimisiún chun creat 

coiteann nós imeachta agus 

modheolaíochta do mheasúnuithe 

cliniciúla, nósanna imeachta do 

mheasúnuithe cliniciúla comhpháirteacha 

agus nósanna imeachta do 

chomhairliúcháin eolaíocha 

chomhpháirteacha a bhunú. I gcás inarb 

iomchuí, ba cheart rialacha faoi leith a 

fhorbairt do tháirgí íocshláinte agus 

d'fheistí leighis. Agus rialacha den chineál 

sin á bhforbairt, ba cheart don Choimisiún 

torthaí na hoibre a rinneadh cheana i 

nGníomhachtaí Comhpháirteacha 

EUnetHTA a chur san áireamh . Ba cheart 

go gcuirfí san áireamh freisin tionscnaimh 

a bhaineann leis an measúnú ar 

theicneolaíochtaí sláinte agus a chistítear 

trí chlár taighde Fís 2020, maille le 

tionscnaimh réigiúnacha a bhaineann leis 

an measúnú ar theicneolaíochtaí sláinte 

amhail tionscnaimh a bhaineann le 

tionscnamh Beneluxa agus Dearbhú 

Vaileite. Ba cheart na cumhachtaí sin a 

fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) 

Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa 

agus ón gComhairle.13 

(25) Chun cur chuige aonfhoirmeach a 

áirithiú don obair chomhpháirteach dá 

bhforáiltear leis an Rialachán seo, ba 

cheart don Ghrúpa Comhordaithe leis an 

gCoimisiún creat coiteann nós imeachta 

agus modheolaíochta do mheasúnuithe 

cliniciúla, nósanna imeachta do 

mheasúnuithe cliniciúla comhpháirteacha 

agus nósanna imeachta do 

chomhairliúcháin eolaíocha 

chomhpháirteacha a bhunú. I gcás inarb 

iomchuí, ba cheart rialacha faoi leith a 

fhorbairt do tháirgí íocshláinte agus 

d'fheistí leighis. Agus rialacha den chineál 

sin á bhforbairt, ba cheart don Choimisiún 

agus don Ghrúpa Comhordaithe torthaí na 

hoibre a rinneadh cheana i nGníomhachtaí 

Comhpháirteacha EUnetHTA a chur san 

áireamh agus go háirithe na treoirlínte 

modheolaíochta agus teimpléad tíolactha 

fianaise. Ba cheart go gcuirfí san áireamh 

freisin tionscnaimh a bhaineann leis an 

measúnú ar theicneolaíochtaí sláinte agus a 

chistítear trí chlár taighde Fhís 2020, maille 

le tionscnaimh réigiúnacha a bhaineann leis 

an measúnú ar theicneolaíochtaí sláinte 

amhail tionscnaimh a bhaineann le 

tionscnamh Beneluxa agus Dearbhú 

Vaileite. Chun coinníollacha 

aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an 

Rialachán seo a chur chun feidhme, ba 

cheart cumhachtaí cur chun feidhme a 

thabhairt don Choimisiún chun nósanna 

imeachta a bhunú do mheasúnaithe 

cliniciúla comhpháirteacha agus nósanna 
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imeachta do chomhairliúcháin eolaíocha 

comhpháirteacha. Ba cheart na 

cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le 

Rialachán (AE) Uimh 182/2011 ó 

Pharlaimint na hEorpa agus ón 

gComhairle.13 Déantar an creat coiteann 

nós imeachta agus modheolaíochta a 

nuashonrú ag an minicíocht a mheasann 

an Coimisiún agus an Grúpa 

Comhordúcháin a bhfuil gá leis a 

dhéanamh chun a áirithiú go ndéantar 

iad a oiriúnú d’athruithe na heolaíochta. 

I gcás ina mbeadh gá le dearthaí 

nuálacha maidir le staidéir chliniciúla, ba 

cheart don Choimisiún i gcomhar leis an 

nGrúpa Comhordaithe an tsonraíocht 

agus na dúshláin chomhfhreagracha a 

bhaineann leis na cineálacha éagsúla 

teicneolaíochtaí sláinte, ardteiripí nó 

teiripí a chuireann fad leis an saol a chur 

san áireamh agus an creat 

modheolaíochta á fhorbairt. D’fhéadfadh 

sé go mbeadh neamhchinnteacht 

fhianaiseach ann de bharr iad sin tráth 

an údaraithe margaíochta. Toisc go 

nglactar le dearthaí nuálacha um staidéir 

chliniciúla den sórt sin go minic chun 

críocha measúnuithe rialála, níor cheart 

go gcuirfeadh an mhodheolaíocht le 

haghaidh na measúnuithe cliniciúla 

comhpháirteacha sin bac ar theacht na 

teicneolaíochtaí sláinte sin ar na hothair. 

Ba cheart go ndéanfaidh an Coimisiún 

agus an Grúpa Comhordaithe a áirithiú 

mar sin go ndéanfar foráil sa 

mhodheolaíocht do leibhéal 

leordhóthanach d’fhianaise chliniciúil 

lena bhféadfaí measúnú leormhaith a 

dhéanamh ar theicneolaíochtaí sláinte. 

Ba cheart go n-áireofaí le fianaise 

chliniciúil den sórt sin go nglacfaí leis an 

bhfianaise eolaíoch is fearr dá bhfuil ar 

fáil tráth a tíolactha, lena n-áirítear mar 

shampla, sonraí ó staidéir chás-rialaithe, 

fianaise i bhfíordhálaí domhanda agus go 

nglacfaí le comparáidí indíreacha idir 

cóireálacha chomh maith.  

__________________ __________________ 
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13 Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó 

Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 

an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na 

rialacha agus na prionsabail ghinearálta a 

bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag 

na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur 

chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 

28.2.2011, lch. 13). 

13 Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó 

Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 

an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na 

rialacha agus na prionsabail ghinearálta a 

bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag 

na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur 

chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 

28.2.2011, lch. 13). 

 

Leasú  13 

 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 26 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(26) D'fhonn a áirithiú go bhfuil an 

Rialachán ag feidhmiú go hiomlán agus 

chun é a chur in oiriúint don fhorbairt 

eolaíoch agus theicniúil, ba cheart an 

chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a 

ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den 

Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 

Eorpaigh (CFAE) a tharmligean chuig an 

gCoimisiún maidir le hinneachar na 

ndoiciméad a bheidh le tíolacadh, na 

tuarascálacha, agus na tuarascálacha 

achoimre ar mheasúnuithe cliniciúla, 

inneachar doiciméad maidir le hiarrataí, 

agus tuarascálacha ar mheasúnuithe 

eolaíocha comhpháirteacha, agus na 

rialacha maidir le geallsealbhóirí a roghnú. 

Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh 

an Coimisiún i mbun comhairliúcháin 

iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, 

lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, 

agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i 

gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos 

i gComhaontú Idirinstitiúideach an 

13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht 

Níos Fearr. 14 Go sonrach, chun 

rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na 

ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, ba 

cheart go gheobhadh Parlaimint na hEorpa 

agus an Chomhairle na doiciméid uile ag 

an am céanna leis na saineolaithe sna 

Ballstáit, agus ba cheart rochtain chórasach 

a thabhairt dá gcuid saineolaithe ar 

(26) D'fhonn a áirithiú go bhfuil an 

Rialachán ag feidhmiú go hiomlán agus 

chun é a chur in oiriúint don fhorbairt 

eolaíoch agus theicniúil, ba cheart an 

chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a 

ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den 

Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 

Eorpaigh (CFAE) a tharmligean chuig an 

gCoimisiún maidir le hinneachar na 

ndoiciméad a bheidh le tíolacadh, na 

tuarascálacha, agus na tuarascálacha 

achoimre ar mheasúnuithe cliniciúla, 

inneachar doiciméad maidir le hiarrataí, 

agus tuarascálacha ar mheasúnuithe 

eolaíocha comhpháirteacha, agus na 

rialacha maidir le geallsealbhóirí a roghnú, 

ach leis an oibleagáid na doiciméid agus 

na tuarascálacha sin a chur in iúl do 

Pharlaimint na hEorpa agus don 

Chomhairle ó am go chéile . Tá sé 

tábhachtach, go háirithe, go rachadh an 

Coimisiún i mbun comhairliúcháin 

iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, 

lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, 

agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i 

gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos 

i gComhaontú Idirinstitiúideach an 

13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht 

Níos Fearr. 14 Go sonrach, chun 

rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na 

ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, ba 

cheart go gheobhadh Parlaimint na hEorpa 
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chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an 

Choimisiúin a bheidh ag déileáil le 

hullmhú na ngníomhartha tarmligthe. 

agus an Chomhairle na doiciméid uile ag 

an am céanna leis na saineolaithe sna 

Ballstáit, agus ba cheart rochtain chórasach 

a thabhairt dá gcuid saineolaithe ar 

chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an 

Choimisiúin a bheidh ag déileáil le 

hullmhú na ngníomhartha tarmligthe. 

__________________ __________________ 

14 Comhaontú Idirinstitiúideach idir 

Parlaimint na hEorpa, Comhairle an 

Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún 

Eorpach an 13 Aibreán 2016 maidir le 

Reachtóireacht Níos Fearr (IO L 123, 

12.5.2016, lch. 1). 

14 Comhaontú Idirinstitiúideach idir 

Parlaimint na hEorpa, Comhairle an 

Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún 

Eorpach an 13 Aibreán 2016 maidir le 

Reachtóireacht Níos Fearr (IO L 123, 

12.5.2016, lch. 1). 

 

Leasú  14 

 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 28 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(28) Chun an obair chomhpháirteach 

agus an malartú faisnéise idir na Ballstáit i 

leith measúnú ar theicneolaíochtaí sláinte a 

éascú, ba cheart go bhforálfaí maidir le 

hardán TF a bhunú ina mbeadh bunachair 

sonraí iomchuí agus slánbhealaí 

cumarsáide. Ba cheart go n-áiritheodh an 

Coimisiún go mbeadh nasc idir an t-ardán 

TF agus bonneagair sonraí eile atá ábhartha 

chun críocha measúnaithe ar 

theicneolaíochtaí sláinte, amhail cláir ar 

bhonn cleachtas cliniciúil. 

(28) Chun an obair chomhpháirteach 

agus an malartú faisnéise idir na Ballstáit i 

leith measúnú ar theicneolaíochtaí sláinte a 

éascú, ba cheart go bhforálfaí maidir le 

hardán TF a bhunú ina mbeadh bunachair 

sonraí iomchuí agus slánbhealaí 

cumarsáide. Ba cheart go n-áiritheodh an 

Coimisiún go mbeadh nasc idir an t-ardán 

TF agus bonneagair sonraí eile atá ábhartha 

chun críocha measúnaithe ar 

theicneolaíochtaí sláinte, amhail cláir ar 

bhonn cleachtas cliniciúil. Ba cheart go 

ndéanfar an t-ardán TF foilsitheoireacht 

agus trédhearcacht na comhairliúcháin 

eolaíocha chomhpháirteacha agus an 

mheasúnú chomhpháirteach ar 

theicneolaíocht araon a áirithiú maidir 

leis na tuarascálacha deireanacha le 

hachoimre ar na barúlacha ar fad. I 

bhfianaise a íogaire atá faisnéis sláinte, 

ba cheart láimhseáil rúnda ar shonraí a 

choimirciú nuair is sonraí pearsanta nó 

tráchtála atá i gceist. 
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Leasú  15 

 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 32 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(32) Déanfaidh an Coimisiún 

meastóireacht ar an Rialachán seo. De 

bhun mhír 22 den Chomhaontú 

Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht 

Níos Fearr an 13 Aibreán 2016, ba cheart 

an mheastóireacht sin a bhunú ar chúig 

chritéar, mar atá éifeachtúlacht, 

éifeachtacht, ábharthacht, 

comhleanúnachas agus luach breise don 

Aontas Eorpach, agus ba cheart tacú léi trí 

bhíthin clár faireacháin. 

(32) Déanfaidh an Coimisiún 

meastóireacht ar an Rialachán seo. De 

bhun mhír 22 den Chomhaontú 

Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht 

Níos Fearr an 13 Aibreán 2016, ba cheart 

an mheastóireacht sin a bhunú ar chúig 

chritéar, mar atá éifeachtúlacht, 

éifeachtacht, ábharthacht, 

comhleanúnachas agus luach breise don 

Aontas Eorpach, agus ba cheart tacú léi trí 

bhíthin clár faireacháin. Ba cheart na 

torthaí sin a chuir in iúl do Pharlaimint 

na hEorpa agus don Chomhairle. 

 

Leasú  16 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 1 – mír 1 – an chuid réamhráiteach 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

1. Bunaítear an méid seo a leanas leis 

an Rialachán seo: 

1. Leis an Rialachán seo, agus torthaí 

na hoibre a rinneadh cheana faoi 

Ghníomhaíochtaí Comhpháirteacha 

EUnetHTA á gcur san áireamh, 
bunaítear: 

Réasúnú 

Leis an leasú seo atá beartaithe, cuirtear aithrisí (3) agus (25) chun feidhme. 

 

Leasú  17 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 1 – mír 2 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 2a. Tá sé d’aidhm ag an Rialachán sin 

córais náisiúnta sláinte a chothú agus a 
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neartú trí bhearta a chur chun cinn 

maidir le taighde ar mheasúnuithe sláinte 

agus táirgeadh agus dáileadh 

teicneolaíochtaí sláinte, le rochtain 

uilíoch, saor in aisce. 

 

Leasú  18 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 2 – mír 1 – pointe e 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(e) ciallaíonn ‘measúnú cliniciúil’ 

tiomsú den fhianaise eolaíoch atá ar fáil 

maidir le teicneolaíocht sláinte agus 

meastóireacht ar an bhfianaise sin, agus sin 

a chur i gcomparáid le ceann amháin nó 

níos mó de theicneolaíochtaí eile sláinte 

bunaithe ar na réimsí cliniciúla seo a leanas 

de mheasúnú: tuairisc ar an bhfadhb 

shláinte ar a dtugtar aghaidh leis an 

teicneolaíocht sláinte agus an úsáid a 

bhaintear faoi láthair as teicneolaíochtaí 

eile sláinte lena dtugtar aghaidh ar an 

bhfadhb shláinte sin, tuairisc ar an 

teicneolaíocht sláinte agus saintréithriú 

teicniúil, éifeachtacht chliniciúil 

choibhneasta, agus sábháilteacht 

choibhneasta na teicneolaíochta sláinte; 

(e) ciallaíonn ‘measúnú cliniciúil’ 

tiomsú den fhianaise eolaíoch atá ar fáil 

maidir le teicneolaíocht sláinte agus 

meastóireacht ar an bhfianaise sin, agus sin 

a chur i gcomparáid le ceann amháin nó 

níos mó de theicneolaíochtaí eile sláinte 

bunaithe ar na réimsí cliniciúla seo a leanas 

de mheasúnú: tuairisc ar an bhfadhb 

shláinte ar a dtugtar aghaidh leis an 

teicneolaíocht sláinte agus an úsáid a 

bhaintear faoi láthair as teicneolaíochtaí 

eile sláinte lena dtugtar aghaidh ar an 

bhfadhb shláinte sin, tuairisc ar an 

teicneolaíocht sláinte agus saintréithriú 

teicniúil, éifeachtacht chliniciúil 

choibhneasta, agus sábháilteacht 

choibhneasta na teicneolaíochta sláinte 

tráth an fhormheasa rialála, a tharlóidh 

tráth an fhormheasa rialála do tháirgí 

íocshláinte, fad is a d’fhéadfadh sé a 

tharlú tar éis sheoladh margaidh na 

bhfeistí leighis i gcás feistí leighis; 

 

Leasú  19 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 2 – mír 1 – pointe g a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (g a) Ciallaíonn ‘torthaí sláinte atá 

ábhartha d’othair’ sonraí lena léirítear nó 

lena dtuartar básmhaireacht, ráta 

galrachta, mianach saoil bainteach le 
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sláinte, lena n-áirítear pian, rátaí biseach, 

fad an fhanachta in ospidéil agus 

teagmhais dhíobhálacha, lena n-áirítear 

athiontrálacha, castachtaí, cailleadh fola, 

ionfhabhtuithe; 

Réasúnú 

Is é aidhm leis an airteagal seo ná coincheap tábhachtach atá san áireamh i ndréacht-

airteagal 6.5 (a) den Rialachán maidir le measúnú ar theicneolaíochtaí sláinte a shoiléiriú i 

gcomhréir leis an gcleachtas idirnáisiúnta ar leibhéal na ngníomhaireachtaí um measúnú ar 

theicneolaíochtaí sláinte. 

 

Leasú  20 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 3 – mír 2 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

2. Déanfaidh na Ballstáit a n-údaráis 

agus a gcomhlachtaí náisiúnta atá freagrach 

as measúnú a dhéanamh ar 

theicneolaíochtaí sláinte a ainmniú mar 

chomhaltaí den Ghrúpa Comhordaithe agus 

dá fhoghrúpaí agus cuirfidh siad an 

Coimisiún ar an eolas faoi sin agus faoi 

aon athrú a dhéanfar ar na comhaltaí ina 

dhiaidh sin. Féadfaidh na Ballstáit níos mó 

ná údarás nó comhlacht amháin atá 

freagrach as measúnú ar theicneolaíochtaí 

sláinte a ainmniú mar chomhaltaí den 

Ghrúpa Comhordaithe agus de cheann 

amháin nó níos mó dá fhoghrúpaí. 

2. Déanfaidh na Ballstáit a n-údaráis 

agus a gcomhlachtaí náisiúnta a bheidh 

freagrach as measúnú a dhéanamh ar 

theicneolaíochtaí sláinte agus a stiúrfaidh 

an chinnteoireacht a ainmniú mar 

chomhaltaí den Ghrúpa Comhordaithe agus 

dá fhoghrúpaí agus cuirfidh siad an 

Coimisiún ar an eolas faoi sin agus faoi 

aon athrú a dhéanfar ar na comhaltaí ina 

dhiaidh sin. Déanfaidh na Ballstáit níos 

mó ná údarás nó comhlacht amháin a 

bheidh freagrach as measúnú ar 

theicneolaíochtaí sláinte a stiúrfaidh an 

chinnteoireacht ar an leibhéal náisiúnta a 

ainmniú mar chomhaltaí den Ghrúpa 

Comhordaithe agus de cheann amháin nó 

níos mó dá fhoghrúpaí. 

 

Leasú  21 

 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 3 – mír 3 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

3. Is de chomhthoil a ghníomhóidh an 3. Is de chomhthoil a ghníomhóidh an 
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Grúpa Comhordaithe nó, i gcás inar gá, 

vótálfaidh sé trí thromlach simplí. Beidh 

vóta amháin ag gach Ballstát. 

Grúpa Comhordaithe nó, i gcás nach féidir 

teacht ar chomhthoil, vótálfaidh sé trí 

thromlach 2/3. Beidh an doiciméadú 

trédhearcach, agus déanfar na vótaí a 

thaifeadadh. Spreagfar easaontais agus 

tuairim mhionlaigh agus cuirfear san 

áireamh sa mheasúnú iad. Beidh vóta 

amháin ag gach Ballstát.  

Leasú  22 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 3 – mír 4 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

4. Beidh cruinnithe an Ghrúpa 

Comhordaithe faoi chomhchathaoirleach 

de chuid an Choimisiúin agus 

comhchathaoirleach a thoghfaidh 

comhaltaí an ghrúpa ar feadh téarma seasta 

a shaineofar ina rialacha nós imeachta. 

4. Beidh cruinnithe an Ghrúpa 

Chomhordaithe faoi chomhchathaoirleach 

de chuid an Choimisiúin gan ceart vótála 

agus comhchathaoirleach a thoghfaidh 

comhaltaí an ghrúpa ar feadh téarma seasta 

a shaineofar ina rialacha nós imeachta. 

 

Leasú  23 

Togra le haghaidh rialacháin 

 Airteagal 3 – mír 6 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

6. Urramóidh comhaltaí an Ghrúpa 

Comhordaithe, agus na hionadaithe atá 

ceaptha acu, prionsabail an 

neamhspleáchais, na neamhchlaontachta 

agus na rúndachta. 

6. Urramóidh comhaltaí an Ghrúpa 

Chomhordaithe, agus na hionadaithe atá 

ceaptha acu, prionsabail na 

trédhearcachta, an neamhspleáchais, na 

neamhchlaontachta agus na rúndachta 

fhaisnéis shonraithe. 

 

Leasú  24 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 3 – mír 7 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

7. Déanfaidh an Coimisiún liosta de 

chomhaltaí ainmnithe an Ghrúpa 

7. Déanfaidh an Coimisiún liosta de 

chomhaltaí ainmnithe an Ghrúpa 
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Comhordaithe agus dá fhoghrúpaí a 

fhoilsiú ar an ardán TF dá dtagraítear in 

Airteagal 27. 

Chomhordaithe agus dá fhoghrúpaí a 

fhoilsiú ar an ardán TF dá dtagraítear in 

Airteagal 27. Déanfaidh an Coimisiún an 

Grúpa Comhordaithe a choinneáil ar an 

eolas faoi aon athruithe ar an liosta nó ar 

fhaisnéis ábhartha. 

 

Leasú  25 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 3 – mír 8 – pointe a a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (a a) rialacha maidir le coinbhleacht 

leasa a glacadh d’fheidhmiú an Ghrúpa 

Chomhordaithe agus do mheasúnuithe 

cliniciúla comhpháirteacha agus 

comhairliúcháin eolaíocha 

comhpháirteacha a dhéanamh; 

 

Leasú  26 

 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 3 – mír 8 – pointe c 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(c) comhar a áirithiú le comhlachtaí 

ábhartha ar leibhéal an Aontais chun gur 

fusa breis fianaise a ghiniúint atá ag teastáil 

le haghaidh a chuid oibre; 

(c) comhar a áirithiú leis na 

comhlachtaí ábhartha ar fad ar leibhéal an 

Aontais chun gur fusa breis fianaise a 

ghiniúint atá ag teastáil le haghaidh a chuid 

oibre; 

 

Leasú  27 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 3 – mír 8 – pointe d 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(d) rannpháirtíocht iomchuí na 

bpáirtithe leasmhara a áirithiú ina chuid 

oibre; 

(d) rannpháirtíocht iomchuí agus rialta 

na ngeallsealbhóirí a áirithiú ina chuid 

oibre; 
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Réasúnú 

Tá sé tábhachtach a áirithiú go bhfaighidh geallsealbhóirí faisnéis rialta maidir le 

gníomhaíochtaí an Ghrúpa Chomhordaithe, i gcomhréir leis an bpróiseas cuí agus le taithí le 

gníomhaíochtaí comhpháirteacha EUnetHTA 

 

Leasú  28 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 3 – mír 8 – pointe e – pointe iii 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(iii) teicneolaíochtaí sláinte atá ag teacht 

chun cinn a shainaithint; 

(iii) teicneolaíochtaí sláinte atá ag teacht 

chun cinn a shainaithint, i ndiaidh 

dheireadh na hidirtréimhse dá dtagraítear 

in Airteagal 33(1), maidir le táirgí 

íocshláinte, beidh sainaithint na 

dteicneolaíochtaí sláinte atá ag teacht 

chun cinn ag comhfhreagairt do 

réamhfhógairt EMA maidir le táirgí 

íocshláinte roimh na hiarratais ar údarú 

margaíochta; 

 

Leasú  29 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 3 – mír 10 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 10 a. Beidh gach údarás agus 

comhlacht náisiúnta atá freagrach as 

measúnú ar theicneolaíocht sláinte mar 

bhaill den Ghrúpa Comhordaithe agus a 

fho-ghrúpaí, agus beidh gach ball agus 

gach ball foirne de na húdaráis agus na 

comhlachtaí náisiúnta ar fad freagrach as 

measúnú ar theicneolaíocht sláinte i 

gcomhréir le dlí an Aontais nó le dlí an 

Bhallstáit faoi réir dualgas na rúndachta 

gairmiúla le linn agus tar éis a théarma 

oifige, i ndáil le faisnéis rúnda ar bith a 

chuirtear in iúl dóibh le linn 

chomhlíonadh na ndualgas nó fheidhmiú 

a gcumhachtaí. 
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Réasúnú 

Léiríonn an leasú seo gur cheart gur próiseas iomlán iontaofa a bheadh i Measúnú ar 

Theicneolaíocht na Sláinte a áiritheoidh rúndacht sonraí íogaire ar gach leibhéal. 

 

Leasú  30 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 4 – mír 3 – pointe c 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(c) rachaidh sé i gcomhairle leis an 

gCoimisiún maidir leis an dréachtchlár 

oibre bliantúil agus cuirfidh sé a thuairim 

siúd san áireamh. 

(c) rachaidh sé i gcomhairle leis an 

gCoimisiún maidir leis an dréachtchlár 

oibre bliantúil. 

 

Leasú  31 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 4 – mír 3 – pointe c a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (c a) a chur san áireamh gur i ndiaidh 

dheireadh na hidirtréimhse dá dtagraítear 

in Airteagal 33(1), maidir le táirgí 

íocshláinte, beidh sainaithint na 

dteicneolaíochtaí sláinte atá ag teacht 

chun cinn ag comhfhreagairt do 

réamhfhógairt EMA maidir le táirgí 

íocshláinte roimh na hiarratais ar údarú 

margaíochta; 

Réasúnú 

Léiríonn an leasú seo go n-áiritheofar, tar éis dheireadh na hidirthréimhse, go gcuirfear an 

Grúpa Comhordaithe ar an eolas faoi theicneolaíochtaí sláinte atá ag teacht chun cinn in am 

trátha mar gheall ar an gceangal leis an nós imeachta láraithe um údarú margaíochta (féach 

Airteagal 5(1) de Thogra HTA agus leasú beartaithe ar Airteagal 6(1) thuas chomh maith le 

haithrisí (17) agus (18) agus rochtain ar mheasúnú eolaíoch comhpháirteach do na táirgí sin, 

féach an leasú beartaithe ar Airteagal 12(4)). 

 

Leasú  32 
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Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 5 – mír 1 – pointe b 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(b) feistí leighis atá aicmithe in aicme 

IIb agus aicme III de bhun Airteagal 51 de 

Rialachán (AE) 2017/745 ar thug na 

painéil saineolaithe ábhartha tuairim 

eolaíoch ina leith faoi chuimsiú an nós 

imeachta maidir le comhairliúchán i ndáil 

le meastóireacht chliniciúil de bhun 

Airteagal 54 den Rialachán sin; 

(b) feistí leighis atá aicmithe in aicme 

IIb agus aicme III de bhun Airteagal 51 de 

Rialachán (AE) 2017/745 ar thug na 

painéil saineolaithe ábhartha tuairim 

eolaíoch ina leith faoi chuimsiú an nós 

imeachta maidir le comhairliúchán i ndáil 

le meastóireacht chliniciúil de bhun 

Airteagal 54 den Rialachán sin, a mheastar 

mar nuálaíocht mhór iad agus a mheastar 

go bhfuil tionchar mianach suntasach 

acu ar chórais sláinte náisiúnta; 

 

Leasú  33 

 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 5 – mír 1 – pointe c 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(c) feistí leighis diagnóiseacha in vitro 

atá aicmithe in aicme D de bhun Airteagal 

47 de Rialachán (AE) 2017/74617 ar thug 

na painéil saineolaithe ábhartha a dtuairimí 

ina leith faoi chuimsiú an nós imeachta de 

bhun Airteagal 48(6) den Rialachán sin. 

(c) feistí leighis diagnóiseacha in vitro 

atá aicmithe in aicme D de bhun Airteagal 

47 de Rialachán (AE) 2017/74617 ar thug 

na painéil saineolaithe ábhartha a dtuairimí 

ina leith faoi chuimsiú an nós imeachta de 

bhun Airteagal 48(6) den Rialachán sin a 

mheastar mar nuálaíocht mhór iad agus a 

mheastar go bhfuil tionchar mianach 

suntasach acu ar chórais sláinte 

náisiúnta. 

__________________ __________________ 

17 Rialachán (AE) 2017/746 ó Pharlaimint 

na hEorpa agus ón gComhairle an 5 

Aibreán 2017 maidir le feistí leighis 

diagnóiseacha in vitro agus lena n-

aisghairtear Treoir 98/79/CE agus 

Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (IO 

L 117, 5.5.2017, lch. 176). 

17 Rialachán (AE) 2017/746 ó Pharlaimint 

na hEorpa agus ón gComhairle an 5 

Aibreán 2017 maidir le feistí leighis 

diagnóiseacha in vitro agus lena n-

aisghairtear Treoir 98/79/CE agus 

Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (IO 

L 117, 5.5.2017, lch. 176). 

 

Leasú  34 
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Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 5 –mír 2 – an chuid réamhráiteach 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

2. Roghnóidh an Grúpa Comhordaithe 

na feistí leighis dá dtagraítear i bpointe (b) 

agus pointe (c) de mhír 1 le haghaidh 

measúnú cliniciúil comhpháirteach ar 

bhonn na gcritéar seo a leanas: 

2. Roghnóidh an Grúpa Comhordaithe 

na feistí leighis dá dtagraítear i bpointe (b) 

agus pointe (c) de mhír 1 le haghaidh 

measúnú cliniciúil comhpháirteach ar 

bhonn na gcritéar carnach seo a leanas: 

 

Leasú  35 

 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 5 – mír 2 – pointe e a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (e a) aighneacht dheonach d’fhorbróir 

na teicneolaíochta sláinte. 

 

Leasú  36 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 6 – mír 1 – fomhír 1 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Cuirfidh an Grúpa Comhordaithe tús le 

measúnuithe cliniciúla comhpháirteacha ar 

theicneolaíochtaí sláinte ar bhonn a chláir 

oibre bhliantúil trí fhoghrúpa a ainmniú 

chun maoirseacht a dhéanamh ar ullmhú na 

tuarascála maidir leis an measúnú cliniciúil 

comhpháirteach thar ceann an Ghrúpa 

Comhordaithe. 

Cuirfidh an Grúpa Comhordaithe tús le 

measúnuithe cliniciúla comhpháirteacha ar 

theicneolaíochtaí sláinte ar bhonn a chláir 

oibre bhliantúil trí fhoghrúpa a ainmniú 

chun maoirseacht a dhéanamh ar ullmhú na 

tuarascála maidir leis an measúnú cliniciúil 

comhpháirteach thar ceann an Ghrúpa 

Chomhordaithe. Maidir le táirgí 

íocshláinte, cuirfidh an Grúpa 

Comhordaithe tús le measúnuithe 

cliniciúla comhpháirteacha i gcomhréir le 

réamhfhógairt EMA na dtáirgí 

íocshláinte roimh na hiarratais ar údarú 

margaíochta. 

Réasúnú 

Leis an gceangal le hamlíne EMA, cuirtear aithris (17) agus aithris (18) chun feidhme, féach 

freisin Airteagal 11 (1) (e). 
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Leasú  37 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 6 – mír 2 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

2. Iarrfaidh an foghrúpa ainmnithe ar 

fhorbróirí ábhartha na teicneolaíochta 

sláinte doiciméadacht a chur isteach ina 

bhfuil an fhaisnéis, na sonraí agus an 

fhianaise is gá don mheasúnú cliniciúil 

comhpháirteach. 

2. Buailfidh an foghrúpa ainmnithe le 

forbróirí ábhartha na teicneolaíochta sláinte 

chun teacht ar chomhaontú maidir le raon 

feidhme an mheasúnaithe agus chun 

doiciméadacht a thíolacadh ó fhoinsí 

ábhartha lena n-áirítear trialacha 

cliniciúla ach inter alia clárlanna othar, 

bunachar sonraí nó Líonraí Tagartha 

Eorpacha, ina bhfuil an fhaisnéis, na 

sonraí agus an fhianaise is gá don 

mheasúnú cliniciúil comhpháirteach. 

 

Leasú  38 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 6 – mír 5 – pointe a 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(a) anailís ar éifeachtaí coibhneasta na 

teicneolaíochta sláinte atá á measúnú 

maidir leis na torthaí sláinte ar chun leas an 

othair iad atá roghnaithe don mheasúnú; 

(a) tuairisc ar éifeachtaí coibhneasta 

na teicneolaíochta sláinte atá á measúnú 

maidir leis na torthaí sláinte ar chun leas an 

othair iad atá comhaontaithe don 

mheasúnú; 

Réasúnú 

Cuirfear ar fáil sa mheastóireacht chliniciúil chomhpháirteach cur síos fíorasach ar na 

hiarmhairtí coibhneasta a ghabhann leis an teicneolaíocht sláinte. Níor cheart breithiúnas a 

thabhairt ar mhéid na hiarmharta, ar rud é bacheart a dhéanamh mar chuid de chéim 

phróiseas an bhreithmheasa náisiúnta. 

 

Leasú  39 

 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 6 – mír 9 
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

9. Áiritheoidh an foghrúpa ainmnithe 

go dtabharfar deis do pháirtithe leasmhara, 

lena n-áirítear othair agus saineolaithe 

cliniciúla, tuairimí a thabhairt uathu le linn 

don dréacht-tuarascáil maidir leis an 

measúnú cliniciúil comhpháirteach agus 

don dréacht-tuarascáil achomair a bheith á 

n-ullmhú agus socróidh sé clár ama ina 

bhféadfaidh siad tuairimí a thabhairt uathu. 

9. Áiritheoidh an foghrúpa ainmnithe 

go dtabharfar deis do gheallsealbhóirí, 

saineolaithe, lena n-áirítear saineolaithe ó 

eagraíochtaí othar agus ó eagraíochtaí 

tomhaltóirí, i gcás inarb ábhartha, agus 

measúnóirí cliniciúla, a shainaithníonn 

líonra na ngeallshealbhóirí nó an Grúpa 

Comhordaithe tuairimí a thabhairt uathu le 

linn don dréacht-tuarascáil maidir leis an 

measúnú cliniciúil comhpháirteach agus 

don dréacht-tuarascáil achomair a bheith á 

hullmhú agus socróidh sé clár ama ina 

bhféadfaidh siad tuairimí a thabhairt uathu. 

 

Leasú  40 

 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 6 – mír 12 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

12. Déanfaidh an Grúpa Comhordaithe 

an dréacht-tuarascáil chríochnaitheach 

maidir leis an measúnú cliniciúil 

comhpháirteach agus an dréacht-tuarascáil 

achomair chríochnaitheach a fhormheas de 

chomhthoil, nuair is féidir, nó, i gcás inar 

gá, trí thromlach simplí de na Ballstáit. 

12. Déanfaidh an Grúpa Comhordaithe 

an dréacht-tuarascáil chríochnaitheach 

maidir leis an measúnú cliniciúil 

comhpháirteach agus an dréacht-tuarascáil 

achomair chríochnaitheach a fhormheas de 

chomhthoil, nuair is féidir, nó, i gcás inar 

gá, trí thromlach 2/3 de na Ballstáit. 

Leagfar tuairimí éagsúla amach sa 

tuarascáil.  

 

Leasú  41 

 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 6 – mír 13 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

13. Áiritheoidh an measúnóir go 

mbainfear amach aon fhaisnéis de chineál 

íogair tráchtála as an tuarascáil 

fhormheasta maidir leis an measúnú 

cliniciúil comhpháirteach agus as an 

13. Áiritheoidh an measúnóir go 

mbainfear amach aon fhaisnéis de chineál 

íogair tráchtála as an tuarascáil 

fhormheasta maidir leis an measúnú 

cliniciúil comhpháirteach agus as an 

tuarascáil achomair fhormheasta. 
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tuarascáil achomair fhormheasta. Rachaidh an measúnóir i gcomhairle leis 

an bhforbróir maidir leis an tuarascáil 

roimh dháta a foilsithe. Beidh tréimhse 7 

lá oibre ag an bhforbróir aird a tharraingt 

ar aon fhaisnéis a mheastar a bheith 

rúnda agus míniú a thabhairt ar chineál 

íogair tráchtála na faisnéise sin.  

 

Leasú 42 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 8 –mír 1 – pointe a 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(a) ní dhéanfaidh siad measúnú 

cliniciúil ná próiseas measúnaithe 

coibhéiseach ar theicneolaíocht sláinte atá 

ar liosta na dteicneolaíochtaí sláinte 

measúnaithe nó a bhfuil tús curtha le 

measúnú cliniciúil comhpháirteach ina 

leith; 

(a) ní dhéanfaidh siad measúnú 

cliniciúil ná próiseas measúnaithe 

coibhéiseach ar theicneolaíocht sláinte atá 

ar liosta na dteicneolaíochtaí sláinte 

measúnaithe nó a bhfuil tús curtha le 

measúnú cliniciúil comhpháirteach ina 

leith. Beidh ceart ag na Ballstáit fianaise 

chliniciúil a chur leis an measúnú 

cliniciúil comhpháirteach i gcomhréir 

lena gcomhthéacs náisiúnta. Is féidir le 

fianaise chliniciúil bhreise conclúidí na 

tuarascála maidir leis an measúnú 

cliniciúil comhpháirteach a chomhlánú.  

 

Leasú  43 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 8 – mír 2 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

2. Tabharfaidh na Ballstáit fógra don 

Choimisiún faoi thoradh measúnaithe ar 

theicneolaíocht sláinte i dtaca le 

teicneolaíocht sláinte a bhí faoi réir 

measúnú cliniciúil comhpháirteach laistigh 

de 30 lá ón tráth a thugtar an measúnú chun 

críche. Ag gabháil leis an bhfógra sin, 

beidh faisnéis faoin dóigh ar cuireadh 

conclúidí na tuarascála maidir leis an 

measúnú cliniciúil comhpháirteach i 

bhfeidhm sa mheasúnú foriomlán ar 

theicneolaíochtaí sláinte. Éascóidh an 

2. Tabharfaidh na Ballstáit fógra don 

Choimisiún faoi thoradh measúnaithe ar 

theicneolaíocht sláinte i dtaca le 

teicneolaíocht sláinte a bhí faoi réir 

measúnú cliniciúil comhpháirteach laistigh 

de 30 lá ón tráth a thugtar an measúnú chun 

críche. Ag gabháil leis an bhfógra sin, 

beidh faisnéis faoin dóigh ar cuireadh 

conclúidí na tuarascála maidir leis an 

measúnú cliniciúil comhpháirteach i 

bhfeidhm sa mheasúnú foriomlán ar 

theicneolaíochtaí sláinte. Cuirfear an 
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Coimisiún an malartú faisnéise sin idir na 

Ballstáit trí bhíthin an ardáin TF dá 

dtagraítear in Airteagal 27. 

tuarascáil deiridh ar fáil go poiblí. 
Éascóidh an Coimisiún an malartú 

faisnéise sin idir na Ballstáit trí bhíthin an 

ardáin TF dá dtagraítear in Airteagal 27. 

 

Leasú  44 

 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 9 – mír 1 – pointe b a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (b a) Déanann an forbróir 

teicneolaíochta sláinte iarraidh ar 

nuashonrú ar an mbonn go gcuirtear 

fianaise sa bhreis ar fáil a chiallódh gur 

cheart don Ghrúpa Comhordaithe 

conclúidí an mheasúnaithe tosaigh a 

mheas arís dá bharr. Má thagann faisnéis 

thábhachtach bhreise chun cinn i méid 

suntasach ama roimh athnuachan an 

údaraithe margaíochta, ba cheart don 

Ghrúpa Comhordaithe breithniú a 

dhéanamh freisin faoi mheasúnú 

cliniciúil comhpháirteach a nuashonrú. 

 

Leasú  45 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 11 –mír 1 – pointe a 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(a) faisnéis, sonraí agus fianaise a 

dhéanfaidh forbróirí teicneolaíochtaí 

sláinte a thíolacadh; 

(a) faisnéis, sonraí agus fianaise a 

dhéanfaidh forbróirí teicneolaíochtaí 

sláinte a thíolacadh, lena n-áirítear cosaint 

faisnéise rúnda na bhforbróirí; 

 

Leasú  46 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 11 – mír 1 – pointe a a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 
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 (a a) na critéir roghnúcháin dá 

dtagraítear in Airteagal 10(a)(ii) a chur i 

bhfeidhm; 

 

Leasú  47 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 11 – mír 2 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

2. Déanfar na gníomhartha cur chun 

feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis 

an nós imeachta scrúdúcháin dá 

dtagraítear in Airteagal 30(2). 

scriosta 

 

Leasú  48 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 13 – mír 8 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

8. Áiritheoidh an foghrúpa ainmnithe 

go dtabharfar deis do pháirtithe leasmhara, 

lena n-áirítear othair agus saineolaithe 

cliniciúla, tuairimí a thabhairt uathu le linn 

don dréacht-tuarascáil maidir leis an 

gcomhairliúchán eolaíoch comhpháirteach 

a bheith á hullmhú agus socróidh sé clár 

ama a bhféadfaidh siad tuairimí a thabhairt 

uathu lena linn. 

8. Áiritheoidh an foghrúpa ainmnithe 

go dtabharfar deis do gheallsealbhóirí, lena 

n-áirítear othair, tomhaltóirí agus 

saineolaithe cliniciúla, tuairimí a thabhairt 

uathu le linn don dréacht-tuarascáil maidir 

leis an gcomhairliúchán eolaíoch 

comhpháirteach a bheith á hullmhú agus 

socróidh sé clár ama a bhféadfaidh siad 

tuairimí a thabhairt uathu lena linn. 

 

Leasú  49 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 13 – mír 12 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

12. Déanfaidh an Grúpa Comhordaithe 

an dréacht-tuarascáil chríochnaitheach 

maidir leis an gcomhairliúchán eolaíoch 

comhpháirteach a fhormheas de 

chomhthoil, nuair is féidir, nó, i gcás inar 

gá, trí thromlach simplí de na Ballstáit, 100 

12. Déanfaidh an Grúpa Comhordaithe 

an dréacht-tuarascáil chríochnaitheach 

maidir leis an gcomhairliúchán eolaíoch 

comhpháirteach a fhormheas de 

chomhthoil, nuair is féidir, nó, i gcás inar 

gá, trí thromlach dhá-thrian de na 



 

AD\1162745GA.docx 31/41 PE620.890v03-00 

 GA 

lá ar a dhéanaí tar éis do thús a chur le 

hullmhú na tuarascála dá dtagraítear i mír 

4. 

Ballstáit, 100 lá ar a dhéanaí tar éis do thús 

a chur le hullmhú na tuarascála dá 

dtagraítear i mír 4. 

 

Leasú  50 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 13 – mír 12 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 12 a. Ní fhéadfaidh toscairí atá 

rannpháirteach i bhforbairt 

comhairliúchán eolaíoch comhpháirteach 

ar theicneolaíocht sláinte páirt a ghlacadh 

i measúnú cliniciúil comhpháirteach na 

teicneolaíochta áirithe sin. 

 

Leasú  51 

 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 16 – mír 1 – pointe d 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(d) comhairliúchán le hothair, 

saineolaithe cliniciúla agus páirtithe 

leasmhara ábhartha eile; 

(d) comhairliúchán le hothair, 

gairmithe sláinte, saineolaithe ó 

eagraíochtaí tomhaltóirí i gcás inarb 

ábhartha, saineolaithe cliniciúla agus 

geallsealbhóirí ábhartha eile; 

 

Leasú  52 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 17 – mír 1 – pointe b 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(b) na rialacha lena gcinntear na 

páirtithe leasmhara a rachfar i gcomhairle 

leo chun críche na Roinne seo. 

(b) na rialacha lena gcinntear na 

geallsealbhóirí a rachfar i gcomhairle leo 

chun críche na Roinne seo. Beidh 

dearbhuithe maidir le coinbhleachtaí 

leasa na ngeallsealbhóiría ar fáil go 

poiblí. Ní ghlacfaidh saineolaithe le 

coinbhleachtaí leasa páirt sa phróiseas. 
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Leasú  53 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 18 – mír 1 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

1. Ullmhóidh an Grúpa Comhordaithe 

ar bhonn bliantúil staidéar maidir le 

teicneolaíochtaí sláinte atá ag teacht chun 

cinn a mheastar a mbeidh mórthionchar 

acu ar othair, ar an tsláinte phoiblí, agus ar 

chórais cúraim sláinte. 

1. Ullmhóidh an Grúpa Comhordaithe 

ar bhonn bliantúil staidéar maidir le 

teicneolaíochtaí sláinte atá ag teacht chun 

cinn a mheastar a mbeidh mórthionchar 

acu ar othair, ar an tsláinte phoiblí, agus ar 

chórais cúraim sláinte. I ndiaidh 

dheireadh na hidirtréimhse dá dtagraítear 

in Airteagal 33(1), maidir le táirgí 

íocshláinte, beidh sainaithint na 

dteicneolaíochtaí sláinte atá ag teacht 

chun cinn ag leanúint réamhfhógairt 

EMA maidir le táirgí íocshláinte roimh na 

hiarratais ar údarú margaíochta. 

 

Leasú  54 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 18 – mír 2 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

2. Agus an staidéar á ullmhú, rachaidh 

an Grúpa Comhordaithe i gcomhairle leo 

seo a leanas: 

2. In ullmhú an staidéir, beidh an 

Grúpa Comhordaithe ar an eolas faoi 

nuálaíocht cheannródaíoch agus lorgóidh 

sé rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí 

ábhartha agus é mar aidhm aige 

deiseanna nua maidir le nuálaíocht a 

fhiosrú. Rachaidh an Grúpa 

Comhordaithe i gcomhairle leis na 

geallsealbhóirí ábhartha ar fad, lena n-

áirítear ach gan a bheith teoranta dóibh 

seo a leanas: 

 

Leasú  55 

 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 18 –mír 2 – pointe c a (nua) 
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (c a) gairmithe sláinte; 

 

Leasú  56 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 19 – mír 1 – pointe d 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(d) soláthar na fianaise breise is gá 

chun tacú le measúnuithe ar 

theicneolaíochtaí sláinte. 

(d) soláthar na fianaise breise is gá 

chun tacú le measúnuithe ar 

theicneolaíochtaí sláinte, lena n-áirítear 

samhaltú ríomhaireachta agus sonraí 

ionsamhlaithe. 

Réasúnú 

Ba cheart na féidearthachtaí uile a fhiosrú sa chuardach d’fhianaise breise. 

 

Leasú  57 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 22 –mír 1 – an chuid réamhráiteach 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

1. Glacfaidh an Coimisiún 

gníomhartha cur chun feidhme maidir leis 

na nithe seo a leanas: 

1. Glacfaidh an Coimisiún 

gníomhartha tarmligthe i gcomhréir 

le hAirteagal 31 maidir leis an méid seo a 

leanas: 

 

Leasú  58 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 22 – mír 1 – pointe a – pointe ii 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(ii) le haghaidh sásraí don chaidreamh 

idir comhlachtaí maidir le teicneolaíochtaí 

sláinte agus forbróirí teicneolaíochtaí 

sláinte le linn dóibh measúnuithe cliniciúla 

(ii) le haghaidh sásraí don chaidreamh 

idir comhlachtaí maidir le teicneolaíochtaí 

sláinte agus forbróirí teicneolaíochtaí 

sláinte le linn dóibh measúnuithe cliniciúla 

a dhéanamh lena n-áirítear maidir le 
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a dhéanamh; cosaint faisnéise rúnda an fhorbróra; 

 

Leasú  59 

 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 22 – mír 1 – pointe a – pointe iii 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(iii) le haghaidh comhairliúcháin le 

hothair, saineolaithe cliniciúla agus 

páirtithe leasmhara eile le linn measúnuithe 

cliniciúla a dhéanamh. 

(iii) le haghaidh comhairliúcháin le 

hothair, le saineolaithe ó eagraíochtaí 

tomhaltóirí i gcás inarb ábhartha, le 

saineolaithe cliniciúla agus le 

geallsealbhóirí eile le linn measúnuithe 

cliniciúla a dhéanamh. Beidh dearbhuithe 

maidir le coinbhleachtaí leasa na 

bpáirtithe leasmhara a ndeachthas i 

gcomhairle leo ar fáil go poiblí.  

 

Leasú  60 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 22 – mír 1 – pointe b 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(b) modheolaíochtaí a úsáidtear chun 

ábhar agus leagan amach na measúnuithe 

cliniciúla a fhoirmliú. 

(b) modheolaíochtaí a úsáidtear chun 

ábhar agus leagan amach na measúnuithe 

cliniciúla a fhoirmliú, bunaithe ar uirlisí 

agus modheolaíochtaí coiteanna do 

chomhar, ar nithe iad arna bhforbairt tar 

éis blianta de chomhar trí Ghníomhachtaí 

Comhpháirteacha EUnetHTA, 

BeNeLuxA agus Vaileite. Forbrófar iad i 

ndiaidh comhairliúcháin leis na 

geallsealbhóirí uile, ar bhonn 

trédhearcach, agus déanfar iad a 

nuashonrú go rialta chun dul chun cinn 

na heolaíochta a léiriú agus beidh siad ar 

fáil go poiblí. 

 Maidir le táirgí íocshláinte dá dtagraítear 

in Airteagal 5(1)(a) agus Airteagal 32 (2), 

cuirfidh an Coimisiún san áireamh, agus 

na gníomhartha tarmligthe á nglacadh 

aige, na saintréithe a bhaineann leis na 

hearnálacha táirgí íocshláinte agus feistí 

leighis. Forálfar leis an modheolaíocht 



 

AD\1162745GA.docx 35/41 PE620.890v03-00 

 GA 

leibhéal leordhóthanach solúbthachta, ar 

choinníoll go gcloífidh sé leis an leibhéal 

fianaise cliniciúla is airde is féidir, lena 

ligfear do bhainistiú leormhaith a 

dhéanamh ar éiginnteacht fianaise i 

gcásanna ar leith, lena n-áirítear an méid 

seo a leanas, ach gan a bheith teoranta 

do: 

 a) táirgí íocshláinte dílleachta i gcás ina 

bhféadfadh daonra teoranta othar 

tionchar a imirt ar indéantacht trialach 

cliniciúla randamaithe nó ar ábharthacht 

staitisticiúil na sonraí; 

 b) táirgí íocshláinte dá bhfuil údarú 

margaíochta coinníollach deonaithe ag 

an nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach 

de bhun Airteagal 14(7) de Rialachán 

(CE) Uimh.726/2004 nó táirgí íocshláinte 

a thairbhíonn d’ainmniúchán PRIME 

arna dheonú ag an nGníomhaireacht; 

 c) táirgí íocshláinte arna n-údarú ar 

bhonn fianaise cliniciúla ó thrialacha 

cliniciúla arna ndearadh go sonrach i 

gcomhair nádúr na gcúinsí 

teicneolaíochta sláinte nó cúinsí eile. 

 Déanfaidh an mhodheolaíocht iad seo a 

leanas freisin: 

 a) foráil do shásra iomchuí a chur ar fáil 

chun na torthaí sláinte ar chun leasa an 

othair iad a shainaithint, agus róil agus 

roghanna na ngeallsealbhóirí ábhartha á 

gcur san áireamh, lena n-áirítear othair, 

lianna, rialálaithe, comhlachtaí 

measúnaithe ar theicneolaíocht na sláinte 

agus forbróirí teicneolaíochta sláinte; 

 b) athruithe féideartha a chur san 

áireamh maidir leis an táirge comparáide 

ar an leibhéal náisiúnta de thoradh na 

gcaighdeán cúraim atá ag forbairt go 

tapa. 

 

Leasú  61 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 23 – mír 1 a (nua) 
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 Beidh na sonraí agus an fhianaise, dá 

dtagraítear i bpointe i de phointe a den 

chéad mhír, teoranta don fhianaise is 

fearr atá ar fáil ag an tráth a dhéantar an 

tíolacadh ar mheasúnú cliniciúil agus 

d’fhéadfadh sé go n-áireofaí ann sonraí ó 

fhoinsí eile seachas trialacha cliniciúla 

randamaithe. 

Réasúnú 

Agus an gníomh tarmligthe á fhorbairt aige, ba cheart don Choimisiún na sonraí agus an 

fhianaise a fhéadtar a iarraidh ar an bhforbróir teicneolaíochta sláinte a theorannú don 

fhianaise atá ar fáil ag an tráth a dhéantar an aighneacht. Ba cheart leibhéal leordhóthanach 

solúbthachta a chur ar fáil trína áirithiú go bhféadann na forbróirí an fhianaise is fearr atá 

ar fáil a thíolacadh, lena n-áirítear sonraí ó staidéir bhreathnaitheacha (staidéir chás-

rialaithe, staidéir bhreathnaitheacha san fhíorshaol, etc.) 

 

Leasú  62 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 24 – mír 2 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 2 a. In aon chás, déanfaidh an tAontas 

cistiú poiblí cobhsaí agus buan a áirithiú 

faoin gCreat Airgeadais Ilbhliantúil. 

 

Leasú  63 

 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 25 – mír 1 – pointe e 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(e) éascóidh sé comhar leis an 

nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach 

maidir leis an obair chomhpháirteach ar 

tháirgí íocshláinte, lena n-áirítear faisnéis 

rúnda a chomhroinnt; 

(e) éascóidh sé comhar leis an 

nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach 

maidir leis an obair chomhpháirteach ar 

tháirgí íocshláinte, lena n-áirítear faisnéis 

rúnda a chomhroinnt; maidir le faisnéis 

rúnda a chomhroinnt ní mór é a bheith 

comhréireach le, agus ag teacht leis na 
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ceanglais do na measúnuithe cliniciúla 

comhpháirteacha agus ní mór dóibh 

freisin a phlé leis an bhforbróir 

teicneolaíochta sláinte nó na 

geallsealbhóirí eile;  

 

Leasú  64 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 26 – mír 1 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

1. Bunóidh an Coimisiún líonra 

páirtithe leasmhara trí ghlao oscailte ar 

iarratais agus trí eagraíochtaí oiriúnacha 

páirtithe leasmhara a roghnú ar bhonn na 

gcritéar roghnúcháin a bhunaítear sa ghlao 

oscailte ar iarratais. 

1. Bunóidh an Coimisiún líonra 

geallsealbhóirí trí ghlao oscailte ar iarratais 

agus trí eagraíochtaí oiriúnacha páirtithe 

leasmhara a roghnú ar bhonn na gcritéar 

roghnúcháin a bhunaítear sa ghlao oscailte 

ar iarratais. Cuirfidh seirbhísí an 

Choimisiúin na critéir seo a leanas san 

áireamh agus measúnú á dhéanamh acu 

ar iarratais: 

 (i) gur taispeánadh rannpháirtíocht 

reatha nó bheartaithe i bhforbairt HTA 

(tuarascálacha gníomhaíochta, 

pleananna oibre, páipéir seasaimh, grúpaí 

oibre gníomhacha, gníomhaíochtaí a 

mhaoiníonn an tAontas); 

 (ii) saineolas gairmiúil a bhaineann le 

haidhmeanna na Buíne ar leibhéal AE; 

 (iii) clúdach geografach roinnt 

Ballstát, le tosaíocht do chumhdach 

cothroma; 

 

Leasú  65 

 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 26 – mír 4 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

4. Ar iarraidh ón nGrúpa 

Comhordaithe, iarrfaidh an Coimisiún ar 

othair agus ar shaineolaithe cliniciúla arb é 

an líonra páirtithe leasmhara a d’ainmnigh 

4. Ar iarraidh ón nGrúpa 

Comhordaithe, iarrfaidh an Coimisiún ar 

othair agus ar shaineolaithe cliniciúla agus 

ar shaineolaithe eile arb é an líonra 
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iad freastal ar chruinnithe an Ghrúpa 

Comhordaithe mar bhreathnóirí. 

geallsealbhóirí a d’ainmnigh iad freastal ar 

chruinnithe an Ghrúpa Comhordaithe mar 

bhreathnóirí. 

 

Leasú  66 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 27 – mír 1 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 1 a. I ndiaidh dheireadh na 

hidirtréimhse dá dtagraítear in Airteagal 

33(1), maidir le táirgí íocshláinte, beidh 

sainaithint na dteicneolaíochtaí sláinte 

atá ag teacht chun cinn ag leanúint 

réamhfhógairt EMA maidir le táirgí 

íocshláinte roimh na hiarratais ar údarú 

margaíochta. 

Réasúnú 

Léiríonn an leasú seo go n-airitheofar, tar éis dheireadh na hidirthréimhse nach mbeidh gá le 

staidéar den chineál sin agus go gcuirfear an Grúpa Comhordaithe ar an eolas faoi 

theicneolaíochtaí sláinte atá ag teacht chun cinn in am trátha mar gheall ar an gceangal leis 

an nós imeachta láraithe um údarú margaíochta (féach Airteagal 5(1) de Thogra HTA agus 

leasú beartaithe ar Airteagal 6(1) thuas chomh maith le haithrisí (17) agus (18) agus rochtain 

ar mheasúnú eolaíoch comhpháirteach do na táirgí sin, féach an leasú beartaithe ar 

Airteagal 12(4)). 

 

Leasú  67 

 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 27 – mír 2 a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 2 a. Déanfar sonraí rúnda uile arna 

gcur ar fáil ag monaróir a chumhdach le 

comhaontú rúndachta soiléir. Áiritheoidh 

an Coimisiún go ndéanfar sonraí rúnda a 

chosaint ar rochtain nó nochtadh 

neamhúdaraithe, agus áiritheoidh sé 

sláine na sonraí arna stóráil in aghaidh 

scriosadh de thaisme nó scriosadh 

neamhúdaraithe, agus in aghaidh 



 

AD\1162745GA.docx 39/41 PE620.890v03-00 

 GA 

cailleadh nó athrú de thaisme. 

 

Leasú  68 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 32 – mír 2 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

2. Agus na gníomhartha cur chun 

feidhme agus na gníomhartha tarmligthe 

sin á n-ullmhú aige, cuirfidh an Coimisiún 

san áireamh na saintréithe a bhaineann leis 

na hearnálacha táirgí íocshláinte agus feistí 

leighis. 

2. Agus na gníomhartha cur chun 

feidhme agus na gníomhartha tarmligthe 

sin á n-ullmhú aige, cuirfidh an Coimisiún 

san áireamh na saintréithe a bhaineann leis 

na hearnálacha táirgí íocshláinte agus feistí 

leighis agus déanfaidh sé machnamh ar 

an obair atá curtha i gcrích cheana féin i 

nGníomhaíochtaí Comhpháirteacha 

EUnetHTA. 

Réasúnú 

Leis an leasú seo atá beartaithe, cuirtear aithris (3) agus aithris (25) chun feidhme. 
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