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RÖVID INDOKOLÁS 

A helyzet állása 

Az egészségügyi technológiaértékelésekre vonatkozó önkéntes együttműködés több mint 20 

éve után az Európai Bizottság javasolta a tagállamok közötti együttműködés megerősítését 

ezen a területen. A tagállamok az EUnetHTA támogatási keret égisze alatt 2006 óta 

működnek együtt egymással az egészségügyi technológiaértékelések tekintetében. Jelenleg 

több, mint 50 testület foglalkozik egészségügyi technológiaértékeléssel az Európai Unióban 

(EU), de különböző módszereket alkalmaznak és különböző értékelési kapacitásokkal 

rendelkeznek. Így az EU-ban az egészségügyi technológiaértékelés különböző rendszerekre, 

eltérő eljárásokra és a klinikai bizonyítás típusa tekintetében más-más követelményekre 

töredezik szét. Ez a piaci hozzáférést torzítja, miáltal gátolja az egészségügy terén megjelenő 

innovatív megoldások gyors elterjedését is. A jelenlegi önkéntes együttműködés járt ugyan 

némi sikerrel (például közös fellépésekre került sor), de nem számolta fel a megközelítések 

sokaságából fakadó hátrányokat. Az előadó tudomásul veszi, hogy a szóban forgó jogalkotási 

javaslat az egészségügyi technológiaértékelések tekintetében kizárólag a klinikai 

vonatkozásokra korlátozódik, a társadalmi-gazdasági aspektusokat pedig a nemzeti 

összefüggésrendszerben hagyja meg, ezek tehát nem tartoznak a javaslat hatálya alá. 

Az uniós szintű megerősített együttműködés előnyei 

Amennyiben bizonyos egészségügyi technológiaértékelések tekintetében megerősített 

együttműködési rendszer jön létre, az valamennyi uniós tagállam előnyére szolgál – mind a 

hatékonyság javulása, mind pedig saját forrásaik jobb felhasználása révén –, így az uniós 

hozzáadott érték a lehető legmagasabb. Az innovatív megoldások piacon történő 

megjelenéséhez, azaz a betegekhez történő eljutásához szükséges idő rendkívül fontos 

tényező. A javaslat hozzájárul a valóban innovatív megoldások gyorsabb elterjedéséhez. Az 

új, innovatív gyógyszerek gyors piacra kerülése azonnali és kézzelfogható javára válik 

például azon betegeknek, akik egészségügyi problémáikat mindeddig nem voltak képesek 

kielégítő módon megoldani. Az előadó hangsúlyozza, hogy az egészségügyi ágazat döntő 

fontosságú szerepet tölt be gazdaságunkban, és az EU GDP-jének hozzávetőlegesen 10%-át 

teszi ki. A megerősített együttműködés lendületet adna az az egészségügyi ágazat iparágai 

számára, a gyártók nagyobb hatásfokkal és költséghatékonysággal működnének, így 

versenyképességük globális szinten javulna. A szélesebb körű erőforrások rendelkezésre 

bocsátása, a nemzeti döntéshozók elé tárt fajsúlyosabb tudományos bizonyítékok, a 

szakértelem összevonásának lehetővé tétele és az innováció uniós léptékű támogatása egyúttal 

fokozná az EU általános versenyképességét is. 

Módszertan 

Az előadó hangsúlyozza, hogy a jogalkotási javaslat módszertana nincs egyértelműen 

meghatározva, ezért a jövőben további pontosítások lesznek szükségesek. Az előadó 
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ezenkívül kiemeli, hogy az Európai Bizottságnak segítőleg kell fellépnie a módszerek 

kiválasztása és végrehajtása tekintetében is. A koordinációs csoportnak – mint a 

tagállamokból érkező egészségügyi szakértőkből álló független testületnek – a kiválasztás és 

a kidolgozás folyamatában egyaránt meghatározó szerepet kell játszania.  Végezetül az előadó 

megkérdőjelezi annak helyénvalóságát, ahogyan az Európai Bizottság megosztja a 

módszertan létrehozása és végrehajtása során betöltendő szerepeket (pl. végrehajtási aktusok). 

 

A közös egészségügyi technológiaértékelések módszertanának szabványosítása révén az EU-

ban mindenütt azonos szintre kell emelni az egészségügyi technológiaértékelések minőségét 

és megbízhatóságát. Az előadó hangsúlyozza, hogy olyan megközelítésre van szükség, 

amelyben a közös egészségügyi technológiaértékelések céljaira használt tudományos 

bizonyíték a lehető legmagasabb színvonalat képviseli, és azt a koordinációs csoport elfogadja 

és nyomon követi. 

A koordinációs csoport 

Az előadó üdvözli a koordinációs csoport alapvető feladatait, amelyek a következők:  

 közös klinikai értékelések, középpontjukban a leginkább innovatív egészségügyi 

technológiákkal, amelyek a lehető legnagyobb potenciális előnyöket kínálják a 

betegek számára; 

 közös tudományos konzultációk, amelyek során a fejlesztők tanácsokat kérhetnek az 

egészségügyi technológiaértékelések tekintetében illetékes hatóságoktól; 

 az ígéretes új egészségügyi technológiák azonosítása, lehetőleg már kialakulásuk korai 

szakaszában; 

 önkéntes együttműködés egyéb területeken. 

Az előadó egyúttal hangsúlyozza a koordinációs csoport irányító és prioritásokat meghatározó 

szerepét a közös egészségügyi technológiaértékelések során, és hangsúlyozza, hogy e 

folyamatokba strukturált módon be kell vonni a betegeket képviselő szervezeteket, valamint 

az ágazati és más érintett szereplőket. 

Az adatgyűjtés jelentősége 

Az átfedések csökkentése, a további bizonyíték megszerzésének előmozdítása, valamint az 

egészségügyi technológiaértékelések terén folytatott európai együttműködés megkönnyítése 

érdekében fontos az adatgyűjtés, valamint az adatok tagállamok, egészségügyi 

technológiaértékelési testületek és szabályozó szervek közötti megosztása. Az előadó 

hangsúlyozza, hogy átláthatóságra van szükség, és hogy az egészségügyi 

technológiaértékelések terén végzett kutatások eredményeit (akár pozitívak, akár negatívak) 

meg kell osztani.  

Az egészségügyi technológiaértékelés terén folytatott önkéntes együttműködés keretében 

jelenleg rengeteg különféle adatbázis működik, és az adatgyűjtés tekintetében is a 

megközelítések sokasága tapasztalható. A jó minőségű adatok gyűjtése elengedhetetlen annak 

biztosításához, hogy az információcsere zökkenőmentesen és összehasonlítható módon 
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működjön a tagállamok között. Az előadó az egészségi állapotra vonatkozó adatok érzékeny 

természetére tekintettel hangsúlyozza a bizalmas adatkezelés fontosságát. 

Az előadó támogatja továbbá a koordinációs csoport alapvető feladataira vonatkozó 

valamennyi információt tartalmazó IT-platform kidolgozását is. 

Kötelező nyomon követés 

Az előadó támogatja a közös klinikai értékelések kötelező nyomon követésére vonatkozó 

elvet, hivatkozással arra a megközelítésre, hogy a koordinációs csoport értékeli minden egyes 

közös egészségügyi technológiaértékelés minőségi színvonalát.  

A kötelező nyomon követés biztosítja az értékelések megkettőződésének elkerülését, valamint 

a tagállamok forrásainak költséghatékony felhasználását. Az előadó hangsúlyozza, hogy a 

javaslat egyértelműen különbséget tesz az uniós szinten végzett bizonyítékvizsgálat és az 

értékelés között, amely nemzeti szinten történik. Ezért nincsen közös európai szintű értékelés. 

A rendelet nem érinti a tagállamok döntéshozatali jogkörét azzal kapcsolatban, hogy mely 

technológiák kerüljenek alkalmazásra vagy képezzék visszatérítés tárgyát nemzeti szinten. 

 

A megerősített együttműködés hatálya 

A javaslat kiterjedne minden olyan orvostechnikai eszközre és „in vitro” orvostechnikai 

eszközre, amely az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben ((EU) 2017/745 és (EU) 

2017/746) a forgalombahozatali engedély tekintetében előírt, ellenőrzéssel történő 

szabályozási bizottsági eljárás hatálya alá tartozik. 

Az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alkalmazása alapvetően eltér a gyógyszerekre 

vonatkozó rendelkezések alkalmazásától. Az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet 

alkalmazása sokkal összetettebb tényezőket tartalmaz, például a sebészeti szaktudás vagy az 

ápolók foglalkoztatása tekintetében.  E vonatkozások tagállami szintű közbeszerzési eljárások 

hatálya alá tartoznak. 

Az (EU) 2017/745 rendelet 2020. május 26-je előtt nem lép hatályba. Egyelőre ugyanis túl 

korai lenne ezen orvostechnikai eszközöket az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 

eljárás alá utalni, mert még nem egyértelmű, hogy mely eszközök lennének CE-jelöléssel 

ellátva a nevezett eljárás keretében. A gyógyszerekre vonatkozó rendelkezésektől eltérően az 

2017/745/EK rendelet és a (EU) 2017/746 rendelet decentralizált megközelítést követ, és a 

hatékonyság mérése érdekében már bizonyos vizsgálatokat is meghatároz. 

Az orvostechnikai eszközök leginkább költséghatékony felhasználásának biztosításához 

egyéb eszközök is a tagállamok rendelkezésére állnak. Mivel a javaslat célja éppen az 

adminisztratív terhek csökkentése, és az orvostechnikai eszközök bevonása a közös 

egészségügyi technológiaértékelés alá éppen e terhek növelését vonná maga után, így az erre 

irányuló javaslat ellentétes a javaslat céljával. 

Az előadó véleménye szerint az orvostechnikai eszközökre vonatkozó közös egészségügyi 

technológiaértékelés szükségességét a tagállami hatóságoknak kell kezdeményezniük. Az 
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előadó ezért azt ajánlja, hogy az orvostechnikai eszközöket vonják ki a kötelező közös 

egészségügyi technológiaértékelés hatálya alól. 
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MÓDOSÍTÁSOK 

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 

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

módosításokat: 

 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az egészségügyi 

technológiaértékelés tényeken alapuló 

eljárás, amely lehetővé teszi az illetékes 

hatóságok számára az új vagy meglévő 

technológiák relatív hatékonyságának 

meghatározását. Az egészségügyi 

technológiaértékelés kifejezetten az adott 

egészségügyi technológia által képviselt 

hozzáadott értékre összpontosít az egyéb új 

vagy meglévő egészségügyi 

technológiákkal összehasonlításban. 

(2) Az egészségügyi 

technológiaértékelés tényeken alapuló, 

több tudományterületet felölelő eljárás, 

amely lehetővé teszi az illetékes hatóságok 

számára az új vagy meglévő egészségügyi 

technológiák viszonylagos 

hatékonyságának meghatározását, és ezt az 

eljárást módszeres, független és átlátható 

módon kell lefolytatni. Az egészségügyi 

technológiaértékelés kifejezetten az adott 

egészségügyi technológia által képviselt 

hozzáadott értékre összpontosít az egyéb új 

vagy meglévő egészségügyi 

technológiákkal összehasonlításban. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az egészségügyi 

technológiaértékelés az egészségügyi 

technológiák klinikai és nem klinikai 

szempontjaira egyaránt kiterjed. Az 

egészségügyi technológiaértékeléssel 

kapcsolatos EU által társfinanszírozott 

együttes fellépések (EUnetHTA együttes 

fellépések) kilenc olyan területet 

azonosítottak, amelyek alapján az 

egészségügyi technológiák értékelése 

történik. Ebből a kilenc területből négy 

(3) Az egészségügyi 

technológiaértékelés az egészségügyi 

technológiák klinikai és nem klinikai 

szempontjaira egyaránt kiterjed. Az 

egészségügyi technológiaértékeléssel 

kapcsolatos EU által társfinanszírozott 

együttes fellépések (EUnetHTA együttes 

fellépések) kilenc olyan területet 

azonosítottak, amelyek alapján az 

egészségügyi technológiák értékelése 

történik. Ebből a kilenc területből négy 
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klinikai, öt pedig nem klinikai terület. Az 

értékelés négy klinikai területe az 

egészségügyi problémák és a jelenlegi 

technológiák azonosítása, az értékelés 

tárgyát képező technológia technikai 

jellemzőinek vizsgálata, a technológia 

viszonylagos biztonsága és relatív klinikai 

hatékonysága. Az értékelés öt nem klinikai 

területét a technológia költség- és 

gazdasági értékelése, illetve etikai, 

szervezési, társadalmi és jogi szempontjai 

képezik. Következésképpen a klinikai 

területek esetében a tudományos 

bizonyítékokon alapuló uniós szintű közös 

értékelés megfelelőbb megoldásnak számít, 

míg a nem klinikai területek értékelése 

általában szorosabban kapcsolódik a 

nemzeti és regionális körülményekhez és 

megközelítésekhez. 

klinikai, öt pedig nem klinikai terület. Az 

értékelés négy klinikai területe az 

egészségügyi problémák és a jelenlegi 

technológiák azonosítása, az értékelés 

tárgyát képező technológia technikai 

jellemzőinek vizsgálata, a technológia 

viszonylagos biztonsága és relatív klinikai 

hatékonysága. Az értékelés öt nem klinikai 

területét a technológia költség- és 

gazdasági értékelése, illetve etikai, 

szervezési, társadalmi és jogi szempontjai 

képezik. Következésképpen a klinikai 

területek esetében a tudományos 

bizonyítékokon alapuló uniós szintű közös 

értékelés megfelelőbb megoldásnak számít. 

A nem klinikai területek értékelésének 

szorosabban kell kapcsolódnia a nemzeti 

és regionális körülményekhez, 

megközelítésekhez és hatáskörökhöz. 

 

Módosítás  3 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az egészségügyi 

technológiaértékelés eredményei lehetővé 

teszik, hogy az egészségügyi területen 

tájékozott döntéseket hozzanak a 

költségvetési erőforrások elosztását 

illetően, például az egészségügyi 

technológiák ármegállapításával vagy 

visszatérítésével kapcsolatban. Az 
egészségügyi technológiaértékelés így 

segítséget nyújthat a tagállamok számára 

a fenntartható egészségügyi rendszerek 

létrehozásában és fenntartásában, illetve a 

betegek számára jobb eredményeket 

biztosító innováció ösztönzésében. 

(4) Az egészségügyi 

technológiaértékelés segítséget nyújthat a 

tagállamok számára a fenntartható és 

átfogó egészségügyi rendszerek 

létrehozásában és fenntartásában, 

egyúttal ösztönzi az innovációt és növeli 

az ágazat versenyképességét, ami végül a 

betegek számára jobb eredményeket 

biztosít. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Az Európai Parlament a 

gyógyszerekhez való hozzájutás 

javításának uniós lehetőségeiről szóló 

2017. március 2-i állásfoglalásában 9 

felhívást intézett a Bizottsághoz, hogy a 

lehető legrövidebb időn belül tegyen 

javaslatot az egészségügyi 

technológiaértékelés európai rendszerére 

vonatkozó jogszabályra, illetve a 

gyógyszerek hozzáadott terápiás értékének 

értékelése érdekében harmonizálja az 

átlátható egészségügyi 

technológiaértékelés kritériumait. 

(8) Az Európai Parlament a 

gyógyszerekhez való hozzájutás 

javításának uniós lehetőségeiről szóló 

2017. március 2-i állásfoglalásában,9 

felhívást intézett a Bizottsághoz, hogy a 

lehető legrövidebb időn belül tegyen 

javaslatot az egészségügyi 

technológiaértékelés európai rendszerére 

vonatkozó jogszabályra, illetve az 

egészségügyi technológiák hozzáadott 

terápiás értékének megállapítása 

érdekében – a rendelkezésre álló legjobb 

alternatívával összehasonlítva, valamint 

az innovációs szintet és a betegek számára 

képviselt értéket figyelembe véve – 
harmonizálja az átlátható egészségügyi 

technológiaértékelés kritériumait. 

_________________ _________________ 

9 Az Európai Parlament 2017. március 2-i 

állásfoglalása a gyógyszerekhez való 

hozzájutás javításának uniós lehetőségeiről 

– 2016/2057(INI). 

9 Az Európai Parlament 2017. március 2-i 

állásfoglalása a gyógyszerekhez való 

hozzájutás javításának uniós lehetőségeiről 

– 2016/2057(INI). 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés (EUMSZ) 168. cikkének 

(7) bekezdésével összhangban továbbra is a 

tagállamok felelőssége marad az 

egészségügyi szolgáltatások 

megszervezése és biztosítása. Ily módon az 

uniós szabályok hatályát az egészségügyi 

technológiaértékelés azon szempontjaira 

kell korlátozni, amelyek az egészségügyi 

technológia klinikai értékeléséhez 

kapcsolódnak, és különösen fontos annak 

biztosítása, hogy az értékelés 

következtetései az adott egészségügyi 

technológia összehasonlított 

hatékonyságához kapcsolódó 

megállapításokra korlátozódjanak. 

(11) Az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés (EUMSZ) 168. cikkének 

(7) bekezdésével összhangban továbbra is a 

tagállamok felelőssége marad az 

egészségügyi szolgáltatások 

megszervezése és biztosítása. Ily módon az 

uniós szabályok hatályát az egészségügyi 

technológiaértékelés azon szempontjaira 

kell korlátozni, amelyek az egészségügyi 

technológia klinikai értékeléséhez 

kapcsolódnak. Ezzel összefüggésben az e 

rendelet tárgyát képző közös klinikai 

értékelés az egészségügyi technológia által 

a klinikai eredményekre gyakorolt 

viszonylagos hatások tudományos 

elemzését jelenti kiválasztott 
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Következésképpen az ilyen értékelések 

eredményei nem érinthetik a tagállamok 

azon mérlegelési jogkörét, hogy a 

későbbiekben maguk hozhassák meg az 

egészségügyi technológiák 

ármegállapítására és ártámogatására 

vonatkozó döntéseket, beleértve az 

ármegállapításra és az ártámogatásra 

vonatkozó kritériumok meghatározását, 

amelyek klinikai és nem klinikai 

megfontolásokat egyaránt figyelembe 

vehetnek, és amelyek szigorúan nemzeti 

hatáskörben maradnak. 

összehasonlító mutatók és betegek 

kiválasztott csoportjai vagy alcsoportjai 

viszonylatában, a HTA Core modell 

kritériumainak figyelembe vételével. Ez 

magába foglalja majdk a rendelkezésre 

álló bizonyítékon alapuló viszonylagos 

eredmények megbízhatósági szintjének 

figyelembe vételét is. Következésképpen az 

ilyen közös klinikai értékelések 

eredményei nem érinthetik a tagállamok 

azon mérlegelési jogkörét, hogy a 

későbbiekben maguk hozhassák meg az 

egészségügyi technológiák 

ármegállapítására és ártámogatására 

vonatkozó döntéseket, beleértve az 

ármegállapításra és az ártámogatásra 

vonatkozó kritériumok meghatározását, 

amelyek klinikai és nem klinikai 

megfontolásokat egyaránt figyelembe 

vehetnek, és amelyek szigorúan nemzeti 

hatáskörben maradnak. Az egyes 

tagállamok által nemzeti értékelési 

folyamatuk részeként végzett értékelésnek 

e javaslat hatályán kívül kell esnie. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Az egészségügyi 

technológiaértékelés klinikai szempontjaira 

vonatkozó összehangolt szabályok széles 

körű alkalmazásának biztosítása, illetve az 

egészségügyi technológiaértékelésért 

felelős szerveknél rendelkezésre álló 

szakértelem és erőforrások összevonásának 

lehetővé tétele érdekében helyénvaló 

előírni, hogy közös klinikai értékeléseket 

kell elvégezni minden olyan gyógyszer 

esetében, amely a 726/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 11 szerinti 

központi forgalomba hozatali 

engedélyezési eljárás tárgyát képezi, és 

amely új hatóanyagot tartalmaz, illetve 

amelynek esetében ennek nyomán új 

(12) Az egészségügyi 

technológiaértékelés klinikai szempontjaira 

vonatkozó összehangolt szabályok széles 

körű alkalmazásának biztosítása, illetve az 

egészségügyi technológiaértékelésért 

felelős szerveknél rendelkezésre álló 

szakértelem és erőforrások összevonásának 

lehetővé tétele érdekében helyénvaló 

előírni, hogy közös klinikai értékeléseket 

kell elvégezni minden olyan gyógyszer 

esetében, amely a 726/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 11 szerinti 

központi forgalomba hozatali 

engedélyezési eljárás tárgyát képezi, és 

amely új hatóanyagot tartalmaz, illetve 

amelynek esetében ennek nyomán új 
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terápiás javallat engedélyezésére kerül sor. 

Közös klinikai értékeléseket kell végezni 

továbbá az (EU) 2017/745 európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 12 szerinti 

bizonyos olyan orvostechnikai eszközök 

esetében is, amelyek a legmagasabb 

kockázati osztályba tartoznak, és 

amelyekre vonatkozóan a megfelelő 

szakértői bizottságok véleményt 

nyilvánítottak vagy amelyekkel 

kapcsolatban ezek a bizottságot állást 

foglaltak. A közös klinikai értékelés 

tárgyát képező orvostechnikai eszközök 

kiválasztása meghatározott kritériumok 

alapján történik. 

terápiás javallat engedélyezésére kerül sor. 

Közös klinikai értékeléseket kell végezni 

továbbá az (EU) 2017/745 európai 

parlamenti és tanácsi rendelet12 szerinti 

bizonyos orvostechnikai eszközök esetében 

is, tekintettel arra, hogy ezen új 

technológiák mindegyike esetében 

komolyabb klinikai bizonyítékra van 

szükség. 

_________________ _________________ 

11 Az Európai Parlament és a Tanács 

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

az emberi, illetve állatgyógyászati 

felhasználásra szánt gyógyszerek 

engedélyezésére és felügyeletére 

vonatkozó közösségi eljárások 

meghatározásáról és az Európai 

Gyógyszerügynökség létrehozásáról (HL L 

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

11 Az Európai Parlament és a Tanács 

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

az emberi, illetve állatgyógyászati 

felhasználásra szánt gyógyszerek 

engedélyezésére és felügyeletére 

vonatkozó közösségi eljárások 

meghatározásáról és az Európai 

Gyógyszerügynökség létrehozásáról (HL L 

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

12 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

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

orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK 

irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 

1223/2009/EK rendelet módosításáról, 

valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK 

tanácsi irányelv hatályon kívül 

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

12 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

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

orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK 

irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 

1223/2009/EK rendelet módosításáról, 

valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK 

tanácsi irányelv hatályon kívül 

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

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Az egészségügyi 

technológiaértékelésért felelős tagállami 

hatóságok és szervek képviselőiből álló 

koordinációs csoportot kell felállítani, 

amelynek feladata a közös klinikai 

értékelések és az egyéb közös munkák 

(14) Az egészségügyi 

technológiaértékelésért felelős nemzeti és 

regionális hatóságok és szervek 

képviselőiből álló koordinációs csoportot 

kell felállítani, amelynek feladata a közös 

klinikai értékelések és az egyéb közös 
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elvégzésének felügyelete. munkák elvégzésének felügyelete. 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) A közös klinikai értékelések és 

tudományos konzultációk tagállamok általi 

irányításának biztosítása érdekében a 

tagállamoknak ki kell jelölniük azokat az 

egészségügyi technológiaértékelésért 

felelős nemzeti hatóságokat és szerveket, 

amelyek a koordinációs csoport tagjaként 

biztosítják a döntéshozatalhoz szükséges 

információkat. A kijelölt hatóságoknak és 

szerveknek megfelelően magas szinten kell 

képviseltetniük magukat a koordinációs 

csoportban, valamint technikai 

szakértelmet kell biztosítaniuk az 

alcsoportok számára, a gyógyszerekkel és 

orvostechnikai eszközökkel kapcsolatban 

végzett egészségügyi 

technológiaértékeléshez szükséges 

szakértelem figyelembe vételével. 

(15) A közös klinikai értékelések és 

tudományos konzultációk tagállamok általi 

irányításának biztosítása érdekében a 

tagállamoknak ki kell jelölniük azokat az 

egészségügyi technológiaértékelésért 

felelős nemzeti hatóságokat és szerveket, 

amelyek a koordinációs csoport tagjaként 

biztosítják a döntéshozatalhoz szükséges 

információkat. A kijelölt hatóságoknak és 

kutatási szerveknek megfelelően magas 

szinten kell képviseltetniük magukat a 

koordinációs csoportban, valamint 

technikai szakértelmet kell biztosítaniuk az 

alcsoportok számára, a gyógyszerekkel és 

orvostechnikai eszközökkel kapcsolatban 

végzett egészségügyi 

technológiaértékeléshez szükséges 

szakértelem figyelembe vételével. 

 

Módosítás  9 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Annak érdekében, hogy az 

összehangolt eljárások elérjék a belső 

piaccal kapcsolatos célkitűzésüket, a 

tagállamok számára elő kell írni, hogy 

teljes mértékben vegyék figyelembe a 

közös klinikai értékelések eredményeit, és 

ne ismételjék meg ezeket az értékeléseket. 
Ez a kötelezettség nem akadályozza a 

tagállamokat abban, hogy ugyanarra az 

egészségügyi technológiára vonatkozóan 

nem klinikai értékeléseket végezzenek, 

vagy a klinikai és nem klinikai adatok és 

(16) Annak érdekében, hogy az 

összehangolt eljárások elérjék a belső 

piaccal kapcsolatos célkitűzésüket, 

növeljék a klinikai értékelések 

hatékonyságát, hozzájáruljanak az 

egészségügyi rendszerek 

fenntarthatóságához és a lehető 

legnagyobb mértékű innovációt 

biztosítsák, elő kell írni a tagállamok 

számára, hogy teljes mértékben vegyék 

figyelembe a közös klinikai értékelés 

eredményeit. Ez a kötelezettség nem 
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kritériumok alkalmazását egyaránt lehetővé 

tevő nemzeti értékelési folyamat részeként 

következtetéseket vonjanak le az érintett 

technológiák által képviselt hozzáadott 

értéket illetően. Emellett abban sem 

akadályozza a tagállamokat, hogy saját 

ajánlásokat fogalmazzanak meg vagy saját 

döntéseket hozzanak az ármegállapításra 

vagy ártámogatásra vonatkozóan. 

akadályozza a tagállamokat további 

vizsgálatok elvégzésében, amennyiben 

azok a közös klinikai értékelésben nem 

szerepeltek, és megítélésük szerint azokra 

a nemzeti egészségügyi technológiák 

értékelésével összefüggésben szükség van. 

A tagállamok továbbra is szabadon 

dönthetnek úgy, hogy ugyanarra az 

egészségügyi technológiára vonatkozóan 

nem klinikai értékeléseket végezzenek, 

vagy a klinikai és nem klinikai adatok és 

kritériumok alkalmazását egyaránt lehetővé 

tevő nemzeti értékelési folyamat részeként 

következtetéseket vonjanak le az érintett 

technológiák által képviselt hozzáadott 

értéket illetően. Emellett abban sem 

akadályozza a tagállamokat, hogy saját 

ajánlásokat fogalmazzanak meg vagy saját 

döntéseket hozzanak az ármegállapításra 

vagy ártámogatásra vonatkozóan. 

 

Módosítás  10 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (19 a) A Bizottságot a minőségi 

jogalkotásra vonatkozó célkitűzésének 

megvalósítása tekintetében támogatni kell. 

Míg az egészségügyi technológiák 

biztonságának és teljesítményének 

vizsgálatát az Európai 

Gyógyszerügynökségen belül és az 

orvostechnikai eszközökről szóló 

rendeletnek megfelelően kell végezni, 

addig e rendelet alkalmazásában a feladat 

az új egészségügyi technológiák 

hatékonyságának közös értékelése. 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) A közös munka inkluzív jellegének 

és átláthatóságának biztosítása érdekében a 

koordinációs csoportnak az érdekelt felek 

széles körét be kell vonnia, és konzultációt 

kell folytatnia velük. Ugyanakkor a közös 

munka integritásának megőrzése érdekében 

olyan szabályok kidolgozására van 

szükség, amelyek biztosítják a közös 

munka függetlenségét és pártatlanságát, 

valamint garantálják, hogy a konzultációk 

nem vezetnek összeférhetetlenséghez. 

(24) A közös munka inkluzív jellegének 

és átláthatóságának biztosítása érdekében a 

koordinációs csoportnak az érdekelt felek 

széles körét be kell vonnia, és konzultációt 

kell folytatnia velük. Ugyanakkor a közös 

munka integritásának megőrzése érdekében 

olyan szabályok kidolgozására van 

szükség, amelyek biztosítják a közös 

munka függetlenségét és pártatlanságát, 

valamint garantálják, hogy a konzultációk 

nem vezetnek összeférhetetlenséghez. 

Továbbá e szabályokat és minden 

konzultációt nyilvánossá kell tenni. 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(25) Az e rendelet által előírt közös 

munka során alkalmazott egységes 

megközelítés biztosítása érdekében a 

Bizottságot végrehajtási hatáskörrel kell 

felruházni, hogy meghatározza a klinikai 

értékelések közös eljárási és módszertani 

keretét, a közös klinikai értékelési 

eljárásokat, illetve a közös tudományos 

konzultációkkal kapcsolatos eljárásokat. 

Szükség esetén a gyógyszerekre és az 

orvostechnikai eszközökre vonatkozó 

külön szabályokat kell kidolgozni. E 

szabályok kidolgozásakor a Bizottságnak 

figyelembe kell vennie az EUnetHTA 

együttes fellépésekben már elvégzett 

munka eredményeit. Emellett szem előtt 

kell tartania a Horizont 2020 kutatási 

program keretében finanszírozott 

egészségügyi technológiaértékeléssel 

kapcsolatos kezdeményezéseket, csakúgy 

mint az egészségügyi 

technológiaértékeléssel kapcsolatos olyan 

regionális kezdeményezéseket, mint a 

Beneluxa és a Valletta Declaration. Ezeket 

a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 

(25) Az e rendelet által előírt közös 

munka során alkalmazott egységes 

megközelítés biztosítása érdekében a 

koordinációs csoport a Bizottsággal 

közösen meghatározza a klinikai 

értékelések közös eljárási és módszertani 

keretét, a közös klinikai értékelési 

eljárásokat, illetve a közös tudományos 

konzultációkkal kapcsolatos eljárásokat. 

Szükség esetén a gyógyszerekre és az 

orvostechnikai eszközökre vonatkozó 

külön szabályokat kell kidolgozni. E 

szabályok kidolgozásakor a Bizottságnak 

és a koordinációs csoportnak figyelembe 

kell vennie az EUnetHTA együttes 

fellépésekben már elvégzett munka 

eredményeit, különösen a módszertani 

iránymutatásokat és a bizonyíték 

benyújtására szolgáló sablont. Emellett 

szem előtt kell tartania a Horizont 2020 

kutatási program keretében finanszírozott 

egészségügyi technológiaértékeléssel 

kapcsolatos kezdeményezéseket, csakúgy 

mint az egészségügyi 

technológiaértékeléssel kapcsolatos olyan 

regionális kezdeményezéseket, mint a 
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megfelelően kell gyakorolni.13 Beneluxa és a Valletta Declaration. E 

rendelet egységes végrehajtási 

feltételeinek biztosítása érdekében a 

Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell 

ruházni annak érdekében, hogy 

eljárásokat hozzon létre közös klinikai 

értékelések és közös tudományos 

konzultációk céljára. 182/2011/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 

megfelelően kell gyakorolni.13 Az eljárási 

és módszertani keretet olyan 

gyakorisággal kell frissíteni, amelyet a 

Bizottság és a koordinációs csoport 

szükségesnek ítél meg annak 

biztosításához, hogy e keretek kövessék a 

tudomány fejlődését. A módszertani keret 

kidolgozása és a koordinációs csoporttal 

folytatott együttműködés során a 

Bizottságnak figyelembe kell vennie azon 

egészségügyi technológiák, fejlett vagy 

életet meghosszabbító terápiák egyes 

típusainak sajátosságait és a kapcsolódó 

kihívásokat, amelyek esetében innovatív 

klinikai vizsgálati tervekre lehet szükség. 

Ezek következménye a bizonyítás 

tekintetében jelentkező bizonytalanság 

lehet a forgalombahozatali engedély 

kibocsátása idején. Az ilyen innovatív 

klinikai vizsgálatokat gyakran elfogadják 

a szabályozási értékelés céljaira is, a közös 

klinikai értékelésre vonatkozó módszertan 

tehát nem gátolhatja, hogy ezen 

egészségügyi technológiák eljussanak a 

betegekhez. A Bizottságnak és a 

koordinációs csoportnak ezért 

gondoskodnia kell arról, hogy a 

módszertan a klinikai bizonyítás 

szükséges szintjét biztosítva lehetővé tegye 

az ilyen egészségügyi technológiák 

megfelelő értékelését. E klinikai 

bizonyítéknak ki kell terjednie egyrészt a 

benyújtás időpontjában rendelkezésre álló 

legjobb tudományos bizonyítékok, többek 

között esetkontroll-vizsgálatokból és valós 

körülmények között szerzett 

bizonyítékokból származó adatok 

elfogadására, valamint közvetett kezelési 

komparátorok elfogadására.  
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__________________ __________________ 

13 Az Európai Parlament és a Tanács 

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

a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 

és általános elveinek megállapításáról (HL 

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

13 Az Európai Parlament és a Tanács 

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

a Bizottság végrehajtási hatásköreinek 

gyakorlására vonatkozó tagállami 

ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 

és általános elveinek megállapításáról (HL 

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

 

Módosítás  13 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) E rendelet teljes 

működőképességének biztosítása, illetve a 

rendelet technikai és tudományos 

fejlesztésekhez való hozzáigazítása 

érdekében az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 290. cikkével összhangban 

a Bizottságot jogi aktusok elfogadására 

vonatkozó hatáskörrel kell felruházni a 

benyújtandó dokumentumok, jelentések és 

a klinikai értékelésekről szóló összefoglaló 

jelentések tartalmára, a kérelmekkel 

kapcsolatos dokumentumok és a közös 

tudományos konzultációról szóló 

jelentések tartalmára, illetve az érdekelt 

felek kiválasztásának szabályaira 

vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a 

Bizottság az előkészítő munkája során 

megfelelő konzultációkat folytasson, 

többek között szakértői szinten, és hogy e 

konzultációkra a jogalkotás minőségének 

javításáról szóló 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásnak43 

megfelelően kerüljön sor. A 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésében való egyenlő részvétel 

biztosítása érdekében az Európai Parlament 

és a Tanács a tagállamok szakértőivel 

egyidejűleg kap kézhez minden 

dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 

részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítésével 

(26) E rendelet teljes 

működőképességének biztosítása, illetve a 

rendelet technikai és tudományos 

fejlesztésekhez való hozzáigazítása 

érdekében az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 290. cikkével összhangban 

a Bizottságot jogi aktusok elfogadására 

vonatkozó hatáskörrel kell felruházni a 

benyújtandó dokumentumok, jelentések és 

a klinikai értékelésekről szóló összefoglaló 

jelentések tartalmára, a kérelmekkel 

kapcsolatos dokumentumok és a közös 

tudományos konzultációról szóló 

jelentések tartalmára, illetve az érdekelt 

felek kiválasztásának szabályaira 

vonatkozóan, ugyanakkor azonban köteles 

rendszeres időközönként tájékoztatni az 

Európai Parlamentet és a Tanácsot e 

dokumentumokról és jelentésekről. 

Különösen fontos, hogy a Bizottság az 

előkészítő munkája során megfelelő 

konzultációkat folytasson, többek között 

szakértői szinten, és hogy e konzultációkra 

a jogalkotás minőségének javításáról szóló 

2016. április 13-i intézményközi 

megállapodásnak43 megfelelően kerüljön 

sor. A felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok előkészítésében való egyenlő 

részvétel biztosítása érdekében az Európai 

Parlament és a Tanács a tagállamok 

szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 
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foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein. minden dokumentumot, és szakértőik 

rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésével foglalkozó szakértői 

csoportjainak ülésein. 

__________________ __________________ 

14 Intézményközi megállapodás (2016. 

április 13.) az Európai Parlament, az 

Európai Unió Tanácsa és az Európai 

Bizottság között a jogalkotás minőségének 

javításáról (HL L 123., 2016.5.12., 1. o.). 

14 Intézményközi megállapodás (2016. 

április 13.) az Európai Parlament, az 

Európai Unió Tanácsa és az Európai 

Bizottság között a jogalkotás minőségének 

javításáról (HL L 123., 2016.5.12., 1. o.). 

 

Módosítás  14 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(28) Az egészségügyi 

technológiaértékeléssel kapcsolatos közös 

munka és a tagállamok közötti 

információcsere megkönnyítése érdekében 

rendelkezni kell egy olyan informatikai 

platform létrehozásáról, amely tartalmazza 

a megfelelő adatbázisokat és biztonságos 

kommunikációs csatornákat biztosít. A 

Bizottságnak emellett biztosítania kell az 

informatikai platform és az egészségügyi 

technológiaértékelés szempontjából 

lényeges egyéb adatinfrastruktúrák, például 

a valós körülmények között szerzett 

adatokat tartalmazó nyilvántartások közötti 

kapcsolatot. 

(28) Az egészségügyi 

technológiaértékeléssel kapcsolatos közös 

munka és a tagállamok közötti 

információcsere megkönnyítése érdekében 

rendelkezni kell egy olyan informatikai 

platform létrehozásáról, amely tartalmazza 

a megfelelő adatbázisokat és biztonságos 

kommunikációs csatornákat biztosít. A 

Bizottságnak emellett biztosítania kell az 

informatikai platform és az egészségügyi 

technológiaértékelés szempontjából 

lényeges egyéb adatinfrastruktúrák, például 

a valós körülmények között szerzett 

adatokat tartalmazó nyilvántartások közötti 

kapcsolatot. Az informatikai platformon a 

végleges jelentések tekintetében biztosítani 

kell mind a közös tudományos 

konzultációk, mind pedig a közös 

technológiai értékelés közzétételét, 

valamennyi észrevétel összefoglalásával 

együtt. Az egészségi állapotra vonatkozó 

adatok érzékeny természetére tekintettel az 

üzleti vagy személyes szempontból 

érzékeny adatokat bizalmasan kell kezelni. 
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Módosítás  15 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(32) A Bizottságnak el kell végeznie a 

rendelet értékelését. A jogalkotás 

minőségének javításáról szóló, 2016. 

április 13-i intézményközi megállapodás 

(22) bekezdésének értelmében az 

értékelésnek a hatékonyság, 

eredményesség, relevancia, koherencia és 

uniós hozzáadott érték által képviselt öt 

kritériumon kell alapulnia, és nyomon 

követési programra kell támaszkodnia. 

(32) A Bizottságnak el kell végeznie a 

rendelet értékelését. A jogalkotás 

minőségének javításáról szóló, 2016. 

április 13-i intézményközi megállapodás 

(22) bekezdésének értelmében az 

értékelésnek a hatékonyság, 

eredményesség, relevancia, koherencia és 

uniós hozzáadott érték által képviselt öt 

kritériumon kell alapulnia, és nyomon 

követési programra kell támaszkodnia. Az 

eredményekről tájékoztatni kell az 

Európai Parlamentet és a Tanácsot. 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Ez a rendelet: (1) E rendelet az EUnetHTA együttes 

fellépések keretében már elvégzett munka 

eredményeit figyelembe véve megállapítja 
a következőket: 

Indokolás 

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

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) E rendelet célja, hogy a nemzeti 

egészségügyi rendszereket az ingyenesen 

és általánosan igénybe vehető 

egészségügyi technológiák kutatását, 
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létrehozását és terjesztését előmozdító 

intézkedések révén megerősítse. 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) „klinikai értékelés”: az adott 

egészségügyi technológiára vonatkozóan 

rendelkezésre álló tudományos 

bizonyítékok összesítése és értékelése egy 

vagy több másik egészségügyi 

technológiával összehasonlításban, az 

egészségügyi technológiaértékelés alábbi 

klinikai területeinek alapján: annak az 

egészségügyi problémának a leírása, 

amelyre az egészségügyi technológia 

megoldást nyújt, illetve az adott 

egészségügyi probléma kezelésére szolgáló 

egyéb jelenleg használatos egészségügyi 

technológiák, az egészségügyi technológia 

leírása és technikai jellemzői, az 

egészségügyi technológia viszonylagos 

klinikai hatékonysága és viszonylagos 

biztonsága; 

e) „klinikai értékelés”: az adott 

egészségügyi technológiára vonatkozóan 

rendelkezésre álló tudományos 

bizonyítékok összesítése és értékelése egy 

vagy több másik egészségügyi 

technológiával összehasonlításban, az 

egészségügyi technológiaértékelés alábbi 

klinikai területeinek alapján: annak az 

egészségügyi problémának a leírása, 

amelyre az egészségügyi technológia 

megoldást nyújt, illetve az adott 

egészségügyi probléma kezelésére szolgáló 

egyéb jelenleg használatos egészségügyi 

technológiák, az egészségügyi technológia 

leírása és technikai jellemzői, az 

egészségügyi technológia viszonylagos 

klinikai hatékonysága és viszonylagos 

biztonsága, amely leírást gyógyszerek 

esetében a szabályozási jóváhagyás során 

kell megvalósítani, orvostechnikai 

eszközök esetében pedig azok piaci 

forgalomba hozatalát követően is 

történhet; 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ga) „a betegek szempontjából lényeges 

egészségügyi eredmények”: mortalitást, 

morbiditást, egészséggel kapcsolatos 

életminőségi vonatkozásokat (közöttük 

fájdalmat), felépülési rátákat, kórházi 

tartózkodás időtartamát, nemkívánatos 
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eseményeket (közöttük szövődményeket és 

komplikációkat), vérveszteséget, 

fertőzéseket megállapító vagy előre jelző 

adatok; 

Indokolás 

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

bekezdésének a) pontjában szereplő fogalom tisztázása az egészségügyi technológiaértékelési 

ügynökségek szintjén alkalmazott nemzetközi gyakorlattal összhangban. 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok kijelölik a 

koordinációs csoportban és annak 

alcsoportjaiban részt vevő egészségügyi 

technológiaértékelésért felelős hatóságaikat 

és szerveiket, és erről, illetve az utólagos 

változásokról tájékoztatják a Bizottságot. 

A tagállamok egynél több egészségügyi 

technológiaértékelésért felelős hatóságot 

vagy szervet is kinevezhetnek, hogy tagja 

legyen a koordinációs csoportnak és 

annak egy vagy több alcsoportjának. 

(2) A tagállamok kijelölik a 

koordinációs csoportban és annak 

alcsoportjaiban részt vevő egészségügyi 

technológiaértékelésért felelős hatóságaikat 

és szerveiket, amelyek erről és bármely 

utólagos változásról tájékoztatják mind a 

döntéshozókat (a koordinációs csoport és 

alcsoportjai tagjait), mind pedig a 

Bizottságot. A tagállamok egynél több 

egészségügyi technológiaértékelésért 

felelős hatóságot vagy szervet neveznek ki, 

amelyek tájékoztatják a döntéshozókat (a 

koordinációs csoport, valamint egy vagy 

több alcsoportja tagjait). 

 

Módosítás  21 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A koordinációs csoport 

konszenzussal, vagy szükség esetén 

egyszerű többséggel történő szavazás útján 

dönt a felmerülő kérdésekben. Mindegyik 

tagállam egy szavazattal rendelkezik. 

(3) A koordinációs csoport 

konszenzussal, vagy konszenzus 

hiányában kétharmados többséggel 

történő szavazás útján dönt a felmerülő 

kérdésekben. A dokumentációnak 

átláthatónak kell lennie és a szavazatokat 
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dokumentálni kell. Az eltérő és kisebbségi 

véleményt indokolni – és az értékelésben 

szerepeltetni – kell. Minden tagállam egy-

egy szavazattal rendelkezik.  

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A koordinációs csoport üléseinek 

elnöki tisztét a Bizottság és a csoport tagjai 

közül az eljárási szabályzatban 

meghatározott időre megválasztott 

társelnök közösen tölti be. 

(4) A koordinációs csoport üléseinek 

elnöki tisztét a szavazati joggal nem 

rendelkező Bizottság és a csoport tagjai 

közül az eljárási szabályzatban 

meghatározott időre megválasztott 

társelnök közösen tölti be. 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

 3 cikk – 6 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A koordinációs csoport tagjai és 

kijelölt képviselőik tiszteletben tartják a 

függetlenség, pártatlanság és a titoktartás 

elvét. 

(6) A koordinációs csoport tagjai és 

kijelölt képviselőik tiszteletben tartják az 

átláthatóság, a függetlenség, a pártatlanság 

és különleges információk esetében a 

titoktartás elvét. 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 7 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A Bizottság a 27. cikkben említett 

informatikai platformon közzéteszi a 

koordinációs csoport és alcsoportok kijelölt 

tagjainak listáját. 

(7) A Bizottság a 27. cikkben említett 

informatikai platformon közzéteszi a 

koordinációs csoport és alcsoportok kijelölt 

tagjainak listáját. A Bizottság rendszeresen 

tájékoztatja a koordinációs csoportot az e 

jegyzékben vagy a kapcsolódó 

információkban bekövetkező bármely 
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változásról. 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 8 bekezdés – a a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 a a) összeférhetetlenségi szabályokat 

fogad el a koordinációs csoport 

működése, valamint a közös klinikai 

értékelések és a közös tudományos 

konzultációk lebonyolítása tekintetében; 

 

Módosítás  26 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 8 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a munkájához szükséges kiegészítő 

bizonyítékok gyűjtése érdekében biztosítja 

az együttműködést a releváns uniós 

szervekkel; 

c) a munkájához szükséges kiegészítő 

bizonyítékok gyűjtése érdekében biztosítja 

az együttműködést minden releváns uniós 

szervvel; 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 8 bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) biztosítja az érdekelt felek 

megfelelő szerepvállalását a munkájában; 

d) biztosítja az érdekelt felek 

megfelelő és rendszeres bevonását a 

munkájába; 

Indokolás 

A megfelelő eljárással és az EUnetHTA együttes fellépések tapasztalataival összhangban 

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

koordinációs csoport tevékenységeiről. 
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Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 8 bekezdés – e pont – iii pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iii. a kialakulóban lévő egészségügyi 

technológiák azonosítása; 

iii. a kialakulóban lévő egészségügyi 

technológiák azonosítása, figyelembe véve, 

hogyhogy gyógyszerek esetében a 33. cikk 

(1) bekezdésében említett átmeneti időszak 

lejárta után a kialakulóban lévő 

egészségügyi technológiák azonosítására 

az Európai Gyógyszerügynökség által a 

forgalombahozatali engedélyek iránti 

kérelmeket megelőzően a gyógyszerekre 

vonatkozóan kiadott előzetes értesítés után 

kerülhet sor; 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 10 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10a) Az egészségügyi technológiák 

értékeléséért felelős minden nemzeti 

hatóság és szerv, a koordinációs csoport 

és alcsoportjai minden tagja, valamint az 

egészségügyi technológiák értékeléséért 

felelős minden nemzeti hatóság és szerv 

minden tagja köteles tiszteletben tartani az 

uniós vagy tagállami jogszabályokban 

előírt titoktartási kötelezettséget (hivatali 

ideje alatt és után egyaránt) minden olyan 

bizalmas információ tekintetében, 

amelyről munkaköri feladatainak ellátása 

vagy hatásköreinek gyakorlása során 

szerzett tudomást. 

Indokolás 

E módosítás azt rögzíti, hogy az egészségügyi technológiák értékelésének maradéktalanul 

megbízható eljárásnak kell lennie, amely minden szinten biztosítja az érzékeny adatok 

titkosságát. 
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Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) konzultációt folytat a Bizottsággal 

az éves munkaprogram tervezetét illetően, 

és figyelembe veszi annak véleményét. 

c) konzultációt folytat a Bizottsággal 

az éves munkaprogram tervezetét illetően. 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) figyelembe veszi, hogy gyógyszerek 

esetében a 33. cikk (1) bekezdésében 

említett átmeneti időszak lejárta után a 

kialakulóban lévő egészségügyi 

technológiák azonosítására az Európai 

Gyógyszerügynökség által a 

forgalombahozatali engedélyek iránti 

kérelmeket megelőzően a gyógyszerekre 

vonatkozóan kiadott előzetes értesítés után 

kerülhet sor; 

Indokolás 

E módosítás azt hivatott biztosítani, hogy az átmeneti időszak végét követően a központi 

forgalomba hozatali engedélyezési eljárás kapcsán (ld. az egészségügyi technológiák 

értékeléséről szóló rendeletre irányuló javaslat 5. cikkének (1) bekezdését és a 6. cikk (1) 

bekezdéséhez fűzött fenti módosítást, a (17) és a (18) preambulumbekezdést, valamint a 

szóban forgó termékek közös tudományos értékeléséhez való hozzáférést illetően a 12. cikk (3) 

bekezdéséhez fűzött módosítást) a koordinációs csoport megfelelő időben tájékoztatást kapjon 

a kialakulóban lévő egészségügyi technológiákról. 

 

Módosítás  32 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az (EU) 2017/745 rendelet b) az (EU) 2017/745 rendelet 
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értelmében IIb. és III. osztályba sorolt 

orvostechnikai eszközök, amelyekkel 

kapcsolatban a megfelelő szakértői 

bizottságok tudományos véleményt 

fogalmaztak meg a szóban forgó rendelet 

54. cikke szerinti klinikai értékelés esetén 

alkalmazandó konzultációs eljárás 

keretében; 

értelmében IIb. és III. osztályba sorolt 

orvostechnikai eszközök, amelyekkel 

kapcsolatban a megfelelő szakértői 

bizottságok tudományos véleményt 

fogalmaztak meg a szóban forgó rendelet 

54. cikke szerinti klinikai értékelés esetén 

alkalmazandó konzultációs eljárás 

keretében, és amelyeket a nemzeti 

egészségügyi rendszerekre jelentős 

potenciális hatást kifejtő, komoly 

innovációnak tekintenek; 

 

Módosítás  33 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az (EU) 2017/746 rendelet 17 47. 

cikkének értelmében D osztályba sorolt in 

vitro diagnosztikai orvostechnikai 

eszközök, amelyekkel kapcsolatban a 

megfelelő szakértői bizottságok állást 

foglaltak a szóban forgó rendelet 48. 

cikkének (6) bekezdése szerinti eljárás 

keretében. 

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

cikkének értelmében D osztályba sorolt in 

vitro diagnosztikai orvostechnikai 

eszközök, amelyekkel kapcsolatban a 

megfelelő szakértői bizottságok állást 

foglaltak a szóban forgó rendelet 48. 

cikkének (6) bekezdése szerinti eljárás 

keretében, és amelyeket a nemzeti 

egészségügyi rendszerekre jelentős 

potenciális hatást kifejtő, komoly 

innovációnak tekintenek. 

__________________ __________________ 

17 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

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

vitro diagnosztikai orvostechnikai 

eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv 

és a 2010/227/EU bizottsági határozat 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 117., 

2017.5.5., 176. o.). 

17 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

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

vitro diagnosztikai orvostechnikai 

eszközökről, valamint a 98/79/EK irányelv 

és a 2010/227/EU bizottsági határozat 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 117., 

2017.5.5., 176. o.). 

 

Módosítás  34 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A koordinációs csoport az alábbi 

kritériumok alapján közös klinikai 

értékelés céljából kiválasztja az (1) 

bekezdés b) és c) pontjában említett azon 

orvostechnikai eszközöket: 

(2) A koordinációs csoport az alábbi 

kumulatív kritériumok alapján közös 

klinikai értékelés céljából kiválasztja az (1) 

bekezdés b) és c) pontjában említett azon 

orvostechnikai eszközöket: 

 

Módosítás  35 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) az egészségügyitechnológia-

fejlesztők önkéntes előterjesztésére; 

 

Módosítás  36 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A koordinációs csoport az éves 

munkaprogramja alapján kezdeményezi az 

egészségügyi technológiákra vonatkozó 

közös klinikai értékelések elvégzését egy 

olyan alcsoport kijelölésével, amely a 

koordinációs csoport számára felügyeli a 

közös klinikai értékelésről szóló jelentés 

elkészítését. 

A koordinációs csoport az éves 

munkaprogramja alapján kezdeményezi az 

egészségügyi technológiákra vonatkozó 

közös klinikai értékelések elvégzését egy 

olyan alcsoport kijelölésével, amely a 

koordinációs csoport számára felügyeli a 

közös klinikai értékelésről szóló jelentés 

elkészítését. Gyógyszerek esetében a 

koordinációs csoport az Európai 

Gyógyszerügynökség által a forgalomba 

hozatali engedélyek iránti kérelmeket 

megelőzően kiadott előzetes értesítéssel 

összhangban közös klinikai értékelést 

kezdeményez. 

Indokolás 

E módosítás összhangot teremt az Európai Gyógyszerügynökség végrehajtási időrendjével 

kapcsolatos (17) és (18) preambulumbekezdéssel, lásd még a 11. cikk (1) bekezdésének e) 

pontját is. 
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Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A kijelölt alcsoport felkéri az 

egészségügyi technológiák megfelelő 

fejlesztőit, hogy nyújtsák be a közös 

klinikai értékeléshez szükséges 

információkat, adatokat és bizonyítékokat 

tartalmazó dokumentációt. 

(2) A kijelölt alcsoport találkozik az 

adott egészségügyi technológiák 

fejlesztőivel annak érdekében, hogy 

megállapodjanak az értékelés hatályáról, 

valamint benyújtsák az érdemleges 

forrásokból, többek között klinikai 

vizsgálatokból – de ezenkívül máshonnan, 

például betegnyilvántartásokról, 

adatbázisokból vagy európai 

referenciahálózatokból is – származó 

különböző dokumentumokat, amelyek a 

közös klinikai értékeléshez szükséges 

információkat, adatokat és bizonyítékokat 

tartalmazzák. 

 

Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 5 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) annak elemzése, hogy az értékelt 

egészségügyi technológia milyen 

viszonylagos hatást vált ki az értékeléshez 

választott és a betegek szempontjából 

lényeges egészségügyi eredményekre; 

a) annak leírása, hogy az értékelt 

egészségügyi technológia milyen 

viszonylagos hatást vált ki az értékelés 

céljaira jóváhagyott és a betegek 

szempontjából lényeges egészségügyi 

eredményekre; 

Indokolás 

A közös klinikai értékelésnek biztosítania kell az egészségügyi technológia viszonylagos 

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

ez az eljárás a nemzeti értékbecslés szakaszába tartozik. 

 

Módosítás  39 

 



 

PE620.890v03-00 28/42 AD\1162745HU.docx 

HU 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 9 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A kijelölt alcsoport biztosítja, hogy 

az érdekelt feleknek – beleértve a 

betegeket és a klinikai szakértőket – 

lehetőségük legyen arra, hogy a közös 

klinikai értékelésről szóló jelentés és az 

összefoglaló jelentés tervezetének 

elkészítése során észrevételeket tegyenek, 

illetve meghatározza azt a határidőt, 

ameddig meg lehet tenni a kívánt 

észrevételeket. 

(9) A kijelölt alcsoport biztosítja, hogy 

az érdekelt felek hálózata vagy az 

egészségügyi technológia fejlesztője által 

azonosított érdekelt feleknek és 

szakértőknek – beleértve a betegeket és a 

klinikai szakértőket – lehetőségük legyen 

arra, hogy a közös klinikai értékelésről 

szóló jelentés és az összefoglaló jelentés 

tervezetének elkészítése során 

észrevételeket tegyenek, illetve 

meghatározza azt a határidőt, ameddig meg 

lehet tenni a kívánt észrevételeket. 

 

Módosítás  40 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 12 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A koordinációs csoport – lehetőség 

szerint konszenzus útján, vagy szükség 

esetén a tagállamok egyszerű többségével – 

jóváhagyja a közös klinikai értékelésről 

szóló végső jelentést és a végső 

összefoglaló jelentést. 

(12) A koordinációs csoport – lehetőség 

szerint konszenzus útján, vagy szükség 

esetén a tagállamok kétharmados 

többségével – jóváhagyja a közös klinikai 

értékelésről szóló végső jelentést és a 

végső összefoglaló jelentést. A jelentésben 

vázolni kell az eltérő álláspontokat is.  

 

Módosítás  41 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 13 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Az értékelő biztosítja a 

kereskedelmi szempontból érzékeny 

információk eltávolítását a közös klinikai 

értékelésről szóló jóváhagyott jelentésből 

és a jóváhagyott összefoglaló jelentésből. 

(13) Az értékelő biztosítja a 

kereskedelmi szempontból érzékeny 

információk eltávolítását a közös klinikai 

értékelésről szóló jóváhagyott jelentésből 

és a jóváhagyott összefoglaló jelentésből. 

Az értékelő a jelentés közzététele előtt 

konzultációt folytat a fejlesztővel a 
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jelentésről. A fejlesztőnek 7 munkanappal 

kell rendelkeznie annak jelzéséhez, hogy – 

adott esetben – mely információkat tart 

bizalmasnak, indokolva ezen információk 

üzleti szempontból érzékeny jellegét.  

 

Módosítás 42 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) nem végeznek klinikai értékelést, 

illetve nem folytatnak azzal egyenértékű 

értékelési eljárást az olyan egészségügyi 

technológiákra vonatkozóan, amelyek 

szerepelnek az értékelt egészségügyi 

technológiák jegyzékében, vagy amelyek 

esetében a közös klinikai értékelés 

megindult; 

a) nem végeznek klinikai értékelést, 

illetve nem folytatnak azzal egyenértékű 

értékelési eljárást az olyan egészségügyi 

technológiákra vonatkozóan, amelyek 

szerepelnek az értékelt egészségügyi 

technológiák jegyzékében, vagy amelyek 

esetében a közös klinikai értékelés 

megindult. A tagállamok számára 

biztosítani kell a jogot, hogy saját nemzeti 

viszonyaikra tekintettel kiegészíthessék a 

közös klinikai értékelésről szóló jelentés 

klinikai bizonyítását. A kiegészítő klinikai 

bizonyíték kiegészítheti a közös klinikai 

értékelésről szóló jelentésben levont 

következtetéseket is.  

 

Módosítás  43 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok az eljárás lezárásától 

számított 30 napon belül értesítik a 

Bizottságot azoknak az egészségügyi 

technológiaértékeléseknek az 

eredményeiről, amelyeket közös klinikai 

értékelés tárgyát képező egészségügyi 

technológiákkal kapcsolatban végeztek. Az 

értesítéshez mellékelik az arra vonatkozó 

információkat, hogy a közös klinikai 

értékelésről szóló jelentés következtetéseit 

miként alkalmazták az átfogó egészségügyi 

technológiaértékelésben. A Bizottság a 27. 

(2) A tagállamok az eljárás lezárásától 

számított 30 napon belül értesítik a 

Bizottságot azoknak az egészségügyi 

technológiaértékeléseknek az 

eredményeiről, amelyeket közös klinikai 

értékelés tárgyát képező egészségügyi 

technológiákkal kapcsolatban végeztek. Az 

értesítéshez mellékelik az arra vonatkozó 

információkat, hogy a közös klinikai 

értékelésről szóló jelentés következtetéseit 

miként alkalmazták az átfogó egészségügyi 

technológiaértékelésben. A végleges 
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cikkben említett informatikai platform 

segítségével megkönnyíti az ilyen 

információk tagállamok közötti cseréjét. 

jelentést nyilvánosságra kell hozni. A 

Bizottság a 27. cikkben említett 

informatikai platform segítségével 

megkönnyíti az ilyen információk 

tagállamok közötti cseréjét. 

 

Módosítás  44 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) az egészségügyi technológiai 

fejlesztő aktualizálást kér, mivel olyan 

kiegészítő bizonyítékokat bocsátottak a 

rendelkezésére, amelyek tekintetében a 

koordinációs csoportnak felül kell 

vizsgálnia az eredeti értékelés 

következtetéseit. Amennyiben jóval a 

forgalombahozatali engedély megújítása 

előtt már fontos további bizonyíték áll 

rendelkezésre, úgy a koordinációs csoport 

a közös klinikai értékelés frissítését is 

fontolóra veszi. 

 

Módosítás  45 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az információk, adatok és 

bizonyítékok benyújtása az egészségügyi 

technológiák fejlesztői által; 

a) az információk, adatok és 

bizonyítékok benyújtása az egészségügyi 

technológiák fejlesztői által, ideértve a 

fejlesztők bizalmas információinak 

védelmét is; 

 

Módosítás  46 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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 a a) a 10. cikk a) pontjának ii. 

alpontjában említett kiválasztási 

kritériumok alkalmazása; 

 

Módosítás  47 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az említett végrehajtási jogi 

aktusok a 30. cikk (2) bekezdésében 

említett vizsgálóbizottsági eljárással 

összhangban kerülnek elfogadásra. 

törölve 

 

Módosítás  48 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 8 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A kijelölt alcsoport biztosítja, hogy 

az érdekelt feleknek – beleértve a 

betegeket és a klinikai szakértőket – 

lehetőségük legyen arra, hogy a közös 

tudományos konzultációról szóló 

jelentéstervezet elkészítése során 

észrevételeket tegyenek, illetve 

meghatározza azt a határidőt, ameddig meg 

lehet tenni a kívánt észrevételeket. 

(8) A kijelölt alcsoport biztosítja, hogy 

az érdekelt feleknek – beleértve a 

betegeket, a fogyasztókat és a klinikai 

szakértőket – lehetőségük legyen arra, 

hogy a közös tudományos konzultációról 

szóló jelentéstervezet elkészítése során 

észrevételeket tegyenek, illetve 

meghatározza azt a határidőt, ameddig meg 

lehet tenni a kívánt észrevételeket. 

 

Módosítás  49 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 12 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A koordinációs csoport a (4) 

bekezdésben említett jelentés 

elkészítésének megkezdésétől számított 

legkésőbb 100 napon belül – lehetőség 

szerint konszenzus útján, vagy szükség 

esetén a tagállamok egyszerű többségével – 

(12) A koordinációs csoport a (4) 

bekezdésben említett jelentés 

elkészítésének megkezdésétől számított 

legkésőbb 100 napon belül – lehetőség 

szerint konszenzus útján, vagy szükség 

esetén a tagállamok kétharmados 
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jóváhagyja a közös tudományos 

konzultációról szóló végső jelentést. 

többségével – jóváhagyja a közös 

tudományos konzultációról szóló végső 

jelentést. 

 

Módosítás  50 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 12 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12a) A valamely egészségügyi 

technológiával kapcsolatos közös 

tudományos konzultáció kidolgozásában 

részt vevő küldöttek nem vehetnek részt az 

adott technológia közös klinikai 

értékelésében. 

 

Módosítás  51 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a betegekkel, klinikai szakértőkkel 

és egyéb érintett érdekelt felekkel folytatott 

konzultáció; 

d) a betegekkel, egészségügyi 

szakértőkkel, fogyasztói szervezetek 

szakértőivel, szükség esetén klinikai 

szakértőkkel és egyéb érintett érdekelt 

felekkel folytatott konzultáció; 

 

Módosítás  52 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) azoknak az érdekelt feleknek a 

meghatározására vonatkozó szabályok, 

amelyekkel konzultációra kerül sor e 

szakasz alkalmazásában. 

b) azoknak az érdekelt feleknek a 

meghatározására vonatkozó szabályok, 

amelyekkel konzultációra kerül sor e 

szakasz alkalmazásában. Az érdekelt felek 

összeférhetetlenségi nyilatkozatait 

nyilvánosságra kell hozni. 

Összeférhetetlenségi helyzetben lévő 

szakértők az eljárásban nem vehetnek 
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részt. 

 

Módosítás  53 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A koordinációs csoport évente 

tanulmányt készít azokról a kialakulóban 

lévő egészségügyi technológiákról, 

amelyek várhatóan jelentős hatást fognak 

kifejteni a betegekre, a közegészségügyre 

vagy az egészségügyi rendszerekre. 

(1) A koordinációs csoport évente 

tanulmányt készít azokról a kialakulóban 

lévő egészségügyi technológiákról, 

amelyek várhatóan jelentős hatást fognak 

kifejteni a betegekre, a közegészségügyre 

vagy az egészségügyi rendszerekre. 

Gyógyszerek esetében a 33. cikk (1) 

bekezdésében említett átmeneti időszak 

lejárta után a kialakulóban lévő 

egészségügyi technológiák azonosítására 

az Európai Gyógyszerügynökség által a 

forgalombahozatali engedélyek iránti 

kérelmeket megelőzően a gyógyszerekre 

vonatkozóan kiadott előzetes értesítés után 

kerülhet sor. 

 

Módosítás  54 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tanulmány elkészítésének során a 

koordinációs csoport konzultál: 

(2) A tanulmány elkészítése során a 

koordinációs csoportnak szem előtt kell 

tartania az áttörést jelentő innovációkat, 

és arra kell törekednie, hogy valamennyi 

érintett érdekelt fél hozzájáruljon új, 

innovatív lehetőségek feltárásához. A 

Koordinációs Csoport konzultációt folytat 

valamennyi érintett féllel, többek között – 

de nem kizárólag – az alábbiakkal: 

 

Módosítás  55 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) egészségügyi szakemberekkel; 

 

Módosítás  56 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) az egészségügyi 

technológiaértékelések támogatásához 

szükséges kiegészítő bizonyítékok 

biztosítása. 

d) az egészségügyi 

technológiaértékelések támogatásához 

szükséges kiegészítő bizonyítékok 

biztosítása, ideértve a számítógépes 

modellezések és szimulációk adatait is. 

Indokolás 

Minden olyan lehetőséget fel kell tárni, ami lehetővé teszi további bizonyítékok felkutatását. 

 

Módosítás  57 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság végrehajtási aktusokat 

fogad el az alábbiakra vonatkozóan: 

(1) A Bizottság a 31. cikknek 

megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el a következők 

tekintetében: 

 

Módosítás  58 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. az egészségügyi technológiákkal 

foglalkozó szervek és az egészségügyi 

technológiák fejlesztői közötti 

együttműködési mechanizmusok a klinikai 

ii. az egészségügyi technológiákkal 

foglalkozó szervek és az egészségügyi 

technológiák fejlesztői közötti 

együttműködési mechanizmusok a klinikai 

értékelések során, többek között a fejlesztő 
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értékelések során; bizalmas információinak védelmét illetően 

is; 

 

Módosítás  59 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iii. a betegekkel, klinikai szakértőkkel 

és egyéb érdekelt felekkel folytatott 

konzultáció a klinikai értékelések során; 

iii. a betegekkel, a fogyasztói 

szervezetek szakértőivel, szükség esetén 

klinikai szakértőkkel és egyéb érdekelt 

felekkel folytatott konzultáció a klinikai 

értékelések során. A konzultációba bevont 

érdekelt felek összeférhetetlenségi 

nyilatkozatait nyilvánosságra kell hozni.  

 

Módosítás  60 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a klinikai értékelések tartalmának 

és formájának kialakításához alkalmazott 

módszertanok. 

b) a klinikai értékelések tartalmának 

és formájának kialakításához alkalmazott 

módszertanok, az EUnetHTA együttes 

fellépés, valamint a Beneluxa és a Valletta 

Declaration révén folytatott 

együttműködés évei során kialakult közös 

eszközök és együttműködési módszerek 

alapján. Ezeket az összes érdekelt féllel 

folytatott konzultációt követően, átlátható 

módon kell kidolgozni, a tudományos 

fejlődés függvényében rendszeresen 

naprakésszé kell tenni, és nyilvánosságra 

kell hozni. 

 Az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 

és a 32. cikk (2) bekezdésében említett 

gyógyszerek tekintetében a Bizottság 

figyelembe veszi a gyógyszerek és az 

orvostechnikai eszközök ágazatának 

sajátosságait. A módszertannak megfelelő 

rugalmasságot kell biztosítania, azzal a 

feltétellel, hogy a klinikai bizonyítékok 

terén biztosítania kell a lehető legnagyobb 
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rugalmasságot, lehetővé téve a 

bizonyítékok tekintetében bizonyos egyedi 

esetekben fennálló bizonytalanság 

megfelelő kezelését (az alábbi felsorolás 

nem kimerítő jellegű): 

 a) ritka betegség kezelésére használt olyan 

gyógyszer, amelynek esetében a 

betegcsoport korlátozottsága 

befolyásolhatja a véletlenszerű klinikai 

vizsgálat megvalósíthatóságát vagy az 

adatok statisztikai relevanciáját; 

 b) olyan gyógyszerek, amelyekre az 

Európai Gyógyszerügynökség a 

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

bekezdésének értelmében feltételekhez 

kötött forgalombahozatali engedélyt adott, 

vagy amelyek az ügynökség által odaítélt 

PRIME-minősítés előnyeiből részesülnek; 

 c) olyan gyógyszerek, amelyeket az 

egészségügyi technológia jellege vagy 

egyéb megfontolások figyelembevételének 

céljából egyedileg kialakított klinikai 

vizsgálatokból származó klinikai 

bizonyítékok alapján engedélyeztek. 

 Ezen kívül a módszertan: 

 a) gondoskodik egy olyan megfelelő 

mechanizmusról, amely meghatározza a 

betegek szempontjából lényeges 

egészségügyi eredményeket, kellő 

figyelmet fordítva az érintett szereplők – 

többek között betegek, orvosok, 

szabályozók, egészségügyi 

technológiaértékeléssel foglalkozó szervek 

és egészségügyi technológiafejlesztők – 

sajátos szerepeire és preferenciáira; 

 b) figyelembe veszi az egészségügyi 

ellátásra vonatkozó szabályok gyors 

változása miatt a komparátorokkal 

kapcsolatban nemzeti szinten bekövetkező 

lehetséges változásokat. 

 

Módosítás  61 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 1 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az első albekezdés a) pontjának i. 

alpontjában említett adatokat és 

bizonyítékokat a klinikai értékelés céljából 

való benyújtás időpontjában rendelkezésre 

álló legjobb bizonyítékra kell korlátozni, 

és a véletlenszerű klinikai vizsgálatokon 

kívüli egyéb forrásokból származó 

adatokat is tartalmazhatnak. 

Indokolás 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktus kidolgozása során a Bizottságnak az egészségügyi 

technológiai fejlesztőktől kérhető adatokat és bizonyítékokat a benyújtás időpontjában 

rendelkezésre álló bizonyítékok körére kell korlátoznia. Megfelelő mértékű rugalmasság 

mellett biztosítani kell, hogy a fejlesztők a rendelkezésre álló legjobb bizonyítékokat, beleértve 

a megfigyeléseken alapuló vizsgálatokból (többek között esetkontroll-vizsgálatok, valós 

megfigyeléses vizsgálatok) származó adatokat nyújthassák be. 

 

Módosítás  62 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Az Unió a többéves pénzügyi 

keretben mindenesetre stabil és állandó 

közfinanszírozást biztosít. 

 

Módosítás  63 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 cikk – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) megkönnyíti a gyógyszereket érintő 

közös munka tekintetében folytatott 

együttműködést az Európai 

Gyógyszerügynökséggel, beleértve a 

bizalmas információk megosztását; 

e) megkönnyíti a gyógyszereket érintő 

közös munka tekintetében folytatott 

együttműködést az Európai 

Gyógyszerügynökséggel, beleértve a 

bizalmas információk megosztását; a 

bizalmas információk megosztásának 

arányosnak kell lennie és összhangban 
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kell állnia a közös klinikai értékelésekre 

vonatkozó előírásokkal, és ezen 

információmegosztást az egészségügyi 

technológia fejlesztőjével vagy egyéb 

érdemlegesszereplőkkel meg kell vitatni;  

 

Módosítás  64 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság nyilvános pályázati 

felhívás útján, illetve a megfelelő érdekelt 

szervezeteknek a nyilvános pályázati 

felhívásban meghatározott kritériumok 

alapján történő kiválasztásával létrehozza 

az érdekelt felek hálózatát. 

(1) A Bizottság nyilvános pályázati 

felhívás útján, illetve a megfelelő érdekelt 

szervezeteknek a nyilvános pályázati 

felhívásban meghatározott kritériumok 

alapján történő kiválasztásával létrehozza 

az érdekelt felek hálózatát. A Bizottság 

szervei a jelentkezések értékelésekor a 

következő kritériumokat veszik 

figyelembe: 

 i. egészségügyi 

technológiaértékelésben való jelenlegi 

vagy tervezett, bizonyított részvétel 

(tevékenységi jelentések, munkatervek, 

állásfoglalások, aktív munkacsoportok, 

EU által finanszírozott tevékenységek); 

 ii. a hálózat uniós szintű céljaival 

összhangban álló szakértelem; 

 iii. több tagállamra kiterjedő földrajzi 

lefedettség, előnyben részesítve a 

kiegyensúlyozott lefedettséget; 

 

Módosítás  65 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A koordinációs csoport kérésére a 

Bizottság meghívja az érdekelt felek 

hálózata által megjelölt betegeket és 

klinikai szakértőket, hogy megfigyelőként 

(4) A koordinációs csoport kérésére a 

Bizottság meghívja az érdekelt felek 

hálózata által megjelölt beteget, valamint 

klinikai és más szakértőket, hogy 



 

AD\1162745HU.docx 39/42 PE620.890v03-00 

 HU 

vegyenek részt a koordinációs csoport 

ülésein. 

megfigyelőként vegyenek részt a 

koordinációs csoport ülésein. 

 

Módosítás  66 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Gyógyszerek esetében a 33. cikk 

(1) bekezdésében említett átmeneti időszak 

lejárta után a kialakulóban lévő 

egészségügyi technológiák azonosítására 

az Európai Gyógyszerügynökség által a 

forgalombahozatali engedélyek iránti 

kérelmeket megelőzően a gyógyszerekre 

vonatkozóan kiadott előzetes értesítés után 

kerülhet sor. 

Indokolás 

E módosítás azt tükrözi, hogy az átmeneti időszak végét követően nincs szükség ilyen 

tanulmányra, mivel a központi forgalombahozatali engedélyezési eljárással való 

összekapcsolás (ld. az egészségügyi technológiák értékeléséről szóló rendeletre irányuló 

javaslat 5. cikkének (1) bekezdését és a 6. cikk (1) bekezdéséhez fűzött fenti módosítást, a (17) 

és a (18) preambulumbekezdést, valamint a szóban forgó termékek közös tudományos 

értékeléséhez való hozzáférést illetően a 12. cikk (3) bekezdéséhez fűzött módosítást) biztosítja 

majd, hogy a koordinációs csoport megfelelő időben tájékoztatást kapjon a kialakulóban lévő 

egészségügyi technológiákról. 

 

Módosítás  67 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A gyártó által szolgáltatott 

valamennyi bizalmas adatra egyértelmű 

titoktartási megállapodásnak kell 

vonatkoznia. A Bizottság biztosítja a 

bizalmas adatok jogosulatlan hozzáférése 

vagy közlése elleni védelmet, valamint 

biztosítja a tárolt adatok sértetlenségét a 

véletlen vagy jogtalan megsemmisítéssel, 
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véletlen elvesztéssel vagy 

megváltoztatással szemben. 

 

Módosítás  68 

Rendeletre irányuló javaslat 

32 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Ezeknek a végrehajtási és 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak az 

előkészítésekor a Bizottság figyelembe 

veszi a gyógyszerek és az orvostechnikai 

eszközök ágazatának sajátosságait. 

(2) Ezeknek a végrehajtási és 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak az 

előkészítésekor a Bizottság figyelembe 

veszi a gyógyszerek és az orvostechnikai 

eszközök ágazatának sajátosságait, és 

figyelembe veszi az EUnetHTA együttes 

fellépések keretében már elvégzett 

munkát. 

Indokolás 

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