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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

Dabartinė padėtis 

Praėjus daugiau kaip 20 metų nuo savanoriško bendradarbiavimo sveikatos technologijų 

vertinimo (STV) srityje pradžios Europos Komisija pasiūlė sustiprinti valstybių narių 

bendradarbiavimą šioje srityje. Nuo 2006 m. valstybės narės bendradarbiavo savanorišku 

pagrindu pagal sveikatos technologijų vertinimo tinklui (EUnetHTA) skirtą paramos schemą. 

Šiuo metu Europos Sąjungoje (ES) veikia daugiau kaip 50 sveikatos technologijų vertinimo 

įstaigų. Jos atlieka vertinimus taikydamos skirtingas metodikas skirtingoms sveikatos 

technologijų vertinimo funkcijoms. ES STV yra išskaidyti – esama skirtingų sistemų, įvairių 

procedūrų ir skirtingų klinikinių įrodymų rūšies reikalavimų. Tai prisideda prie iškreiptos 

rinkos prieigos, kuri sudaro kliūčių norint greitai įsisavinti inovacijas sveikatos srityje. Šiuo 

metu vykdomas savanoriškas bendradarbiavimas iš dalies buvo sėkmingas (plg. Bendrieji 

veiksmai), tačiau išliko metodų įvairovė. Nuomonės referentė pripažįsta, kad šio pasiūlymo dėl 

teisėkūros procedūra priimamo akto tikslas apsiriboja tik sveikatos technologijų vertinimo 

klinikiniais aspektais, o socialiniai ir ekonominiai aspektai, kurie yra glaudžiau susieti su 

nacionalinėmis aplinkybėmis, neįtraukti į šio pasiūlymo taikymo sritį. 

Tvirtesnio bendradarbiavimo ES lygmeniu privalumai 

Tam tikriems sveikatos technologijų vertinimams taikant tvirtesnio bendradarbiavimo schemą 

visos ES valstybės narės galės gauti naudos iš padidėjusio veiksmingumo ir geriau panaudoti 

savo išteklius, tokiu būdu didinant ES pridėtinę vertę. Inovacijų pateikimo rinkai laikotarpiai ir 

jų greitis, taip pat galimybių naudotis inovacijomis suteikimas pacientams yra ypač svarbūs. 

Šiuo pasiūlymu siekiama padėti diegti tikras inovacijas. Pavyzdžiui, naujoviški vaistai gali būti 

iš karto naudingi pacientams, turintiems nepatenkintų medicininių poreikių. Nuomonės 

referentė pabrėžia, kad sveikatos priežiūros sektorius yra labai svarbi mūsų ekonomikos dalis 

ir sudaro maždaug 10 proc. ES BVP. Glaudžiau bendradarbiaujant būtų padidintas pramonės 

šakų ir sveikatos priežiūros sektoriuje dalyvaujančių gamintojų veiksmingumas ir ekonominis 

efektyvumas, taigi padidėtų jų konkurencingumas pasaulio mastu. Suteikus daugiau išteklių ir 

daugiau mokslinių įrodymų nacionalinėms sprendimus priimančioms institucijoms, sudarant 

sąlygas sutelkti specialiąsias žinias ir remiant inovacijas visoje ES taip pat sustiprės bendras ES 

konkurencingumas. 

Metodika 

Nuomonės referentė pabrėžia, kad šiame pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto 

nėra aiškiai apibrėžtos metodikos, o ateityje ji turėtų būti toliau plėtojama. Be to, nuomonės 

referentė pabrėžia, kad Europos Komisija turėtų atlikti pagalbinį vaidmenį metodikos 

pasirinkimo ir taikymo procese. Koordinavimo grupė, kaip nepriklausomų STV ekspertų iš visų 

valstybių narių kolegiją, turėtų turėti lemiamą vaidmenį vykstant atrankos ir kūrimo procesams.  

Galiausiai, nuomonės referentė abejoja tinkamumu tais atvejais, kai Europos Komisija paskyrė 

atsakingą už metodikos nustatymą ir taikymą (t. y. įgyvendinimo aktais). 
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Standartizuojant bendrų STV metodus reikėtų suderinti STV kokybę ir patikimumą visoje ES. 

Nuomonės referentė pabrėžia, kad reikia laikytis požiūrio, pagal kurį moksliniai įrodymai, 

naudojami atliekant bendrus STV, turi būti aukščiausios kokybės, ir todėl pripažįstami ir 

prižiūrimi Koordinavimo grupės. 

Koordinavimo grupė 

Nuomonės referentė palankiai vertina šias pagrindines Koordinavimo grupės užduotis:  

 Bendri klinikiniai vertinimai, kuriuos atliekant didžiausias dėmesys būtų skirtas 

labiausiai novatoriškoms sveikatos technologijoms, turinčioms didžiausią potencialą 

daryti poveikį pacientams. 

 Bendros mokslinės konsultacijos, kad kūrėjas gali kreiptis patarimo į STV institucijas. 

 Naujų atsirandančių sveikatos technologijų nustatymas siekiant ankstyvuoju etapu 

įvardyti daug žadančias technologijas. 

 Savanoriškas bendradarbiavimas kitose srityse. 

Nuomonės referentė taip pat pabrėžia Koordinavimo grupės vadovaujamąjį vaidmenį ir 

prioritetų nustatymo funkciją bendrų STV procese ir pabrėžia, kad reikalingas struktūruotas 

pacientų organizacijų, pramonės ir kitų suinteresuotųjų šalių dalyvavimas. 

Duomenų rinkimo svarba 

Duomenų rinkimas ir dalijimasis jais tarp valstybių narių, STV įstaigų ir reguliavimo institucijų 

yra svarbūs siekiant sumažinti dubliavimąsi, paskatinti tolesnių įrodymų rinkimą ir sudaryti 

sąlygas bendradarbiauti Europos lygmeniu sveikatos technologijų vertinimo srityje. Nuomonės 

referentė pabrėžia, kad reikalingas skaidrumas, ir tai, kad svarbu dalytis STV mokslinių tyrimų 

rezultatais – tiek neigiamais, tiek ir teigiamais.  

Šiuo metu vykdant savanorišką bendradarbiavimą sveikatos technologijų vertinimo srityje 

esama įvairių duomenų registrų, taip pat taikomi skirtingi požiūriai į duomenų rinkimą. 

Kokybiškų duomenų rinkimas yra būtinas siekiant užtikrinti, kad keitimasis informacija būtų 

suderintas ir palyginamas tarp valstybių narių. Atsižvelgiant į informacijos apie sveikatą 

opumą, nuomonės referentė pabrėžia, kad svarbu konfidencialiai tvarkyti duomenis. 

Nuomonės referentė taip pat remia IT platformos, kurioje būtų visa informacija apie 

koordinavimo grupės pagrindinius uždavinius, sukūrimą. 

Privalomas atlikimas 

Kalbant apie Koordinavimo grupės požiūrį į kiekvieno bendro STV kokybės vertinimą, 

nuomonės referentė remia principą, pagal kurį privaloma atlikti bendrus klinikinius vertinimus.  

Privalomas atlikimas užtikrina, kad vertinimai nesidubliuotų ir taip pat visų valstybių narių 

išteklių ekonominį efektyvumą. Nuomonės referentė pabrėžia, kad įrodymų vertinimas, kuris 

atliekamas ES lygmeniu, ir vertinimas, kuris atliekamas nacionaliniu lygmeniu, pasiūlyme 

aiškiai atskirti. Todėl nėra bendro vertinimo Europos lygmeniu. Šis reglamentas nedaro įtakos 
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valstybių narių sprendimų dėl technologijų, kurios turi būti įdiegtos arba kompensuojamos 

nacionaliniu lygmeniu, priėmimui. 

 

Tvirtesnio bendradarbiavimo taikymo sritis 

Pasiūlymas būtų taikomas visoms medicinos priemonėms ir in vitro medicinos priemonėms, 

kuriems taikoms tikrinimo procedūra, nustatyta rinkodaros leidime (EB) pagal Reglamentą dėl 

medicinos priemonių (2017/745, 2017/746). 

Medicinos priemonių reglamento taikymas iš esmės skiriasi nuo vaistų taikymo. Į Medicinos 

priemonių reglamento taikymo sritį įtraukti daug sudėtingesni veiksniai, pvz., chirurginiai 

įgūdžiai arba slaugytojų taikomos priemonės.  Jie patenka į viešųjų pirkimų procedūrų, 

vykdomų valstybių narių lygmeniu, taikymo sritį. 

Reglamentas (ES) 2017/745 įsigalios tik 2020 m. gegužės 26 d. Todėl būtų per anksti daryti 

nuorodą į tas medicinos priemones, kurioms taikoma tikrinimo procedūra, kai vis dar neaišku, 

kurios priemonės galiausiai būtų žymimos CE ženklu pagal tikrinimo procedūrą. Kitaip nei 

vaistų atveju, Reglamento (EB) Nr. 2017/745 ir (ES) 2017/746 dvasia atspindi decentralizuotą 

požiūrį ir jau numato tam tikrą veiksmingumo vertinimą. 

Valstybės narės turi kitų priemonių užtikrinti, kad medicinos priemonės būtų naudojamos 

ekonomiškai efektyviausiu būdu. Kadangi pasiūlymu siekiama sumažinti administracinę naštą, 

o ne sukurti papildomos administracinės neštos, jis neatitinka pasiūlymo tikslo – įtraukti 

medicinos priemones į bendrų STV taikymo sritį. 

Manoma, kad poreikį atlikti medicinos priemonių STV turi nustatyti valstybės narės valdžios 

institucijos. Todėl nuomonės referentė rekomenduoja neįtraukti medicinos priemonių į 

privalomų bendrų sveikatos technologijų vertinimų taikymo sritį. 
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PAKEITIMAI 

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 

sveikatos ir maisto saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus: 

 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) sveikatos technologijų vertinimas 

(STV) yra įrodymais pagrįstas procesas, 

kuris suteikia galimybę kompetentingoms 

valdžios institucijoms nustatyti santykinį 

naujų ar esamų technologijų 

veiksmingumą. Atliekant STV daugiausia 

dėmesio skiriama sveikatos technologijos 

pridėtinei vertei, palyginti su kitomis 

naujomis ar esamomis technologijomis; 

(2) sveikatos technologijų vertinimas 

(STV) yra įrodymais pagrįstas 

daugiadisciplinis procesas, kuris suteikia 

galimybę kompetentingoms valdžios 

institucijoms nustatyti santykinį naujų ar 

esamų sveikatos technologijų 

veiksmingumą, ir jį reikėtų sistemingai, 

nepriklausomai ir skaidriai atlikti. 

Atliekant STV daugiausia dėmesio 

skiriama sveikatos technologijos pridėtinei 

vertei, palyginti su kitomis naujomis ar 

esamomis technologijomis; 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) STV apima klinikinius ir 

neklinikinius sveikatos technologijos 

aspektus. ES finansuoti bendrieji STV 

veiksmai (EUnetHTA bendrieji veiksmai) 

atskleidė devynis aspektus, pagal kuriuos 

sveikatos technologijos yra vertinamos. 

Keturi iš šių devynių aspektų yra 

klinikiniai, o penki neklinikiniai. Keturi 

vertinimo klinikiniai aspektai yra sveikatos 

problemos ir esamų technologijų 

nustatymas, technologijų techninių 

charakteristikų nagrinėjimas atliekant 

vertinimą, jų santykinė sauga ir santykinis 

klinikinis veiksmingumas. Penki 

neklinikiniai aspektai yra technologijų 

(3) STV apima klinikinius ir 

neklinikinius sveikatos technologijos 

aspektus. ES finansuoti bendrieji STV 

veiksmai (EUnetHTA bendrieji veiksmai) 

atskleidė devynis aspektus, pagal kuriuos 

sveikatos technologijos yra vertinamos. 

Keturi iš šių devynių aspektų yra 

klinikiniai, o penki neklinikiniai. Keturi 

vertinimo klinikiniai aspektai yra sveikatos 

problemos ir esamų technologijų 

nustatymas, technologijų techninių 

charakteristikų nagrinėjimas atliekant 

vertinimą, jų santykinė sauga ir santykinis 

klinikinis veiksmingumas. Penki 

neklinikiniai aspektai yra technologijų 



 

AD\1162745LT.docx 7/38 PE620.890v03-00 

 LT 

sąnaudų ir ekonominis įvertinimas, jų 

etiniai, organizaciniai, socialiniai ir 

teisiniai aspektai. Klinikiniai aspektai 

labiau tinka bendram vertinimui ES 

lygmeniu remiantis jų mokslinių įrodymų 

baze, o neklinikinių aspektų vertinimas yra 

kur kas glaudžiau susijęs su nacionalinėmis 

ir regioninėmis aplinkybėmis ir požiūriais; 

sąnaudų ir ekonominis įvertinimas, jų 

etiniai, organizaciniai, socialiniai ir 

teisiniai aspektai. Klinikiniai aspektai 

labiau tinka bendram vertinimui ES 

lygmeniu remiantis jų mokslinių įrodymų 

baze. Neklinikinių aspektų vertinimas 

turėtų būti kur kas glaudžiau susijęs su 

nacionalinėmis ir regioninėmis 

aplinkybėmis, požiūriais ir kompetencija; 

 

Pakeitimas 3 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) STV rezultatai naudojami priimant 

sprendimus dėl biudžeto išteklių 

pasiskirstymo sveikatos srityje, pavyzdžiui, 

sveikatos technologijų kainodaros ir 

kompensavimo lygių nustatymo. Todėl 
STV gali padėti valstybėms narėms kurti ir 

išlaikyti tvarias sveikatos priežiūros 

sistemas ir skatinti inovacijas, kurios 

naudingesnės pacientams; 

(4) Todėl STV gali padėti valstybėms 

narėms kurti ir išlaikyti tvarias ir 

visapusiškas sveikatos priežiūros sistemas 

kartu skatinant inovacijas ir didinant 

sektoriaus konkurencingumą, kurie 

galiausiai bus naudingesni pacientams; 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) Europos Parlamentas savo 2017 m. 

kovo 2 d. rezoliucijoje dėl ES galimybių 

pagerinti prieigą prie vaistų9 paragino 

Komisiją kaip galima greičiau pasiūlyti 

teisės aktą dėl Europos sveikatos 

technologijų vertinimo sistemos ir suderinti 

skaidraus sveikatos technologijų vertinimo 

kriterijus siekiant įvertinti vaistų pridėtinę 

terapinę vertę; 

(8) Europos Parlamentas savo 2017 m. 

kovo 2 d. rezoliucijoje dėl ES galimybių 

pagerinti prieigą prie vaistų9 paragino 

Komisiją kaip galima greičiau pasiūlyti 

teisės aktą dėl Europos sveikatos 

technologijų vertinimo sistemos ir suderinti 

skaidraus sveikatos technologijų vertinimo 

kriterijus siekiant įvertinti sveikatos 

technologijų pridėtinę terapinę vertę, 

palyginti su geriausia prieinama 

alternatyva, atsižvelgiant į pacientams 

užtikrinamą inovacijų ir vertės lygį; 



 

PE620.890v03-00 8/38 AD\1162745LT.docx 

LT 

_________________ _________________ 

9 2017 m. kovo 2 d. Europos Parlamento 

rezoliucija dėl ES galimybių pagerinti 

prieigą prie vaistų, 2016/2057/(INI). 

9 2017 m. kovo 2 d. Europos Parlamento 

rezoliucija dėl ES galimybių pagerinti 

prieigą prie vaistų, 2016/2057/(INI). 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo (SESV) 168 straipsnio 7 

dalį valstybės narės lieka atsakingos už 

savo sveikatos priežiūros paslaugų 

organizavimą ir teikimą. Tad tikslinga, kad 

pačios Sąjungos taisyklės būtų taikomos tik 

tiems STV aspektams, kurie susiję su 

sveikatos technologijų klinikiniu 

vertinimu, ir visų pirma užtikrinti, kad 

vertinimo išvados būtų patvirtinamos 

duomenimis, susijusiais su lyginamuoju 

sveikatos technologijų veiksmingumu. 

Todėl tokių vertinimų rezultatai neturėtų 

paveikti valstybių narių diskrecijos priimti 

tolesnius sprendimus dėl sveikatos 

technologijų kainodaros ir kompensavimo, 

įskaitant tokios kainodaros ir 

kompensavimo kriterijų nustatymą, kuris 

gali priklausyti nuo klinikinių ir 

neklinikinių motyvų ir lieka išimtinai 

nacionalinės kompetencijos dalyku; 

(11) pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo (SESV) 168 straipsnio 7 

dalį valstybės narės lieka atsakingos už 

savo sveikatos priežiūros paslaugų 

organizavimą ir teikimą. Tad tikslinga, kad 

pačios Sąjungos taisyklės būtų taikomos tik 

tiems STV aspektams, kurie susiję su 

sveikatos technologijų klinikiniu 

vertinimu. Šiuo tikslu bendras klinikinis 

vertinimas, kuris numatytas šiame 

reglamente, yra sveikatos technologijos 

poveikio, susijusio su klinikiniais 

rezultatais, mokslinė analizė, kai 

vertinama lyginant su atrinktais 

lyginamaisiais kriterijais ir atrinktų 

gyventojų grupių arba pogrupių atžvilgiu, 

atsižvelgiant į modelio „HTA Core“ 

kriterijus. Atliekant šį vertinimą 

atsižvelgiama į susijusio poveikio 

užtikrinimo lygį, remiantis turimais 

įrodymais. Todėl tokių vertinimų rezultatai 

neturėtų paveikti valstybių narių 

diskrecijos priimti tolesnius sprendimus dėl 

sveikatos technologijų kainodaros ir 

kompensavimo, įskaitant tokios kainodaros 

ir kompensavimo kriterijų nustatymą, kuris 

gali priklausyti nuo klinikinių ir 

neklinikinių motyvų ir lieka išimtinai 

nacionalinės kompetencijos dalyku; Todėl į 

šio reglamento taikymo sritį nepatenka 

vertinimas, kurį kiekviena valstybė narė 

atlieka pagal savo nacionalinio vertinimo 

sistemą. 

 

Pakeitimas 6 



 

AD\1162745LT.docx 9/38 PE620.890v03-00 

 LT 

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) siekiant užtikrinti platų suderintų 

taisyklių dėl STV klinikinių aspektų 

taikymą ir sudaryti galimybę kaupti 

ekspertines žinias ir išteklius visose STV 

įstaigose, yra tikslinga reikalauti atlikti 

visų vaistų, kurių rinkodaros leidimai 

suteikiami centralizuotai pagal Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 

726/200411, bendrus klinikinius vertinimus, 

o tai apima naujas veikliąsias medžiagas ir 

tuos vaistus, į kurių leidimą įtraukiama 

nauja terapinė indikacija. Bendri klinikiniai 

vertinimai turėtų būti atliekami ir dėl tam 

tikrų medicinos priemonių, apibrėžtų pagal 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(ES) 2017/74512, kurie priskiriami 

aukštesnės rizikos klasėms ir dėl kurių 

atitinkamos ekspertų grupės pateikė savo 

nuomones. Medicinos priemonės 

bendriems klinikiniams vertinimams 

turėtų būti atrenkamos pagal konkrečius 

kriterijus; 

(12) siekiant užtikrinti platų suderintų 

taisyklių dėl STV klinikinių aspektų 

taikymą ir sudaryti galimybę kaupti 

ekspertines žinias ir išteklius visose STV 

įstaigose, yra tikslinga reikalauti atlikti 

visų vaistų, kurių rinkodaros leidimai 

suteikiami centralizuotai pagal Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 

726/200411, bendrus klinikinius vertinimus, 

o tai apima naujas veikliąsias medžiagas ir 

tuos vaistus, į kurių leidimą įtraukiama 

nauja terapinė indikacija. Bendri klinikiniai 

vertinimai turėtų būti atliekami ir dėl tam 

tikrų medicinos priemonių, apibrėžtų pagal 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(ES) 2017/74512, atsižvelgiant į didesnį 

klinikinių įrodymų, susijusių su visomis 

šiomis naujomis technologijomis, skaičių. 

_________________ _________________ 

11 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 726/2004, 

nustatantis Bendrijos leidimų dėl žmonėms 

skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir 

priežiūros tvarką ir įsteigiantis Europos 

vaistų agentūrą (OL L 136, 2004 4 30, p. 

1). 

11 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 726/2004, 

nustatantis Bendrijos leidimų dėl žmonėms 

skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir 

priežiūros tvarką ir įsteigiantis Europos 

vaistų agentūrą (OL L 136, 2004 4 30, p. 

1). 

12 2017 m. balandžio 5 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo 

iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, 

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir 

Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009, ir kuriuo 

panaikinamos Tarybos direktyvos 

90/385/EEB ir 93/42/EEB (OL L 117, 

2017 5 5, p. 1). 

12 2017 m. balandžio 5 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo 

iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, 

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir 

Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009, ir kuriuo 

panaikinamos Tarybos direktyvos 

90/385/EEB ir 93/42/EEB (OL L 117, 

2017 5 5, p. 1). 

 

Pakeitimas 7 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

14 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) bendrų klinikinių vertinimų 

atlikimo ir kitos bendros veiklos priežiūrai 

turėtų būti sudaryta koordinavimo grupė iš 

valstybių narių sveikatos technologijų 

vertinimo institucijų ir įstaigų atstovų; 

(14) bendrų klinikinių vertinimų 

atlikimo ir kitos bendros veiklos priežiūrai 

turėtų būti sudaryta koordinavimo grupė iš 

valstybių narių nacionalinių ir regioninių 

sveikatos technologijų vertinimo institucijų 

ir įstaigų atstovų; 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) siekiant užtikrinti, kad bendriems 

klinikiniams vertinimams ir bendroms 

mokslinėms konsultacijoms vadovautų 

valstybės narės, jos turėtų paskirti 

nacionalines STV institucijas ir įstaigas, 

kurios teikia informaciją sprendimų 

priėmimui, Koordinavimo grupės narėmis. 

Paskirtosios institucijos ir įstaigos turėtų 

užtikrinti tinkamą aukšto lygio atstovavimą 

Koordinavimo grupėje ir techninę 

ekspertizę jos pogrupiuose, atsižvelgiant į 

būtinumą atlikti vaistų ir medicinos 

priemonių STV ekspertizę; 

(15) siekiant užtikrinti, kad bendriems 

klinikiniams vertinimams ir bendroms 

mokslinėms konsultacijoms vadovautų 

valstybės narės, jos turėtų paskirti 

nacionalines STV institucijas ir įstaigas, 

kurios teikia informaciją sprendimų 

priėmimui, Koordinavimo grupės narėmis. 

Paskirtosios institucijos ir mokslinių 

tyrimų įstaigos turėtų užtikrinti tinkamą 

aukšto lygio atstovavimą Koordinavimo 

grupėje ir techninę ekspertizę jos 

pogrupiuose, atsižvelgiant į būtinumą 

atlikti vaistų ir medicinos priemonių STV 

ekspertizę; 

 

Pakeitimas 9 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) siekiant, kad suderintos procedūros 

padėtų pasiekti susijusį vidaus rinkos 

tikslą, valstybės narės turėtų būti 

įpareigotos visiškai atsižvelgti į bendrų 

klinikinių vertinimų rezultatus ir nekartoti 

tų vertinimų. Šio įpareigojimo laikymasis 

(16) siekiant, kad suderintos procedūros 

padėtų pasiekti susijusių vidaus rinkos 

tikslų, padidintų klinikinių vertinimų 

efektyvumą, prisidėtų prie sveikatos 

priežiūros sistemų tvarumo ir kuo 

padidintų inovacijų kokybę, valstybės 
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netrukdo valstybėms narėms atlikti 

neklinikinių tos pačios sveikatos 

technologijos vertinimų arba daryti išvadų 

dėl susijusių technologijų pridėtinės vertės, 

kurios yra nacionalinio vertinimo proceso, 

kurio metu gali būti svarstomi tiek 

klinikiniai, tiek ir neklinikiniai duomenys 

bei kriterijai, dalis. Tai taip pat netrukdo 

valstybėms narėms parengti savo 

rekomendacijas ar sprendimus dėl 

kainodaros ar kompensavimo; 

narės turėtų būti įpareigotos visiškai 

atsižvelgti į bendrų klinikinių vertinimų 

rezultatus. Šio įpareigojimo laikymasis 

netrukdo valstybėms narėms atlikti 

papildomų klinikinių analizių, jeigu jų 

nėra bendrame klinikiniame vertinime ir 

nusprendžiama, kad jų reikia, 

atsižvelgiant į nacionalinį sveikatos 

technologijų vertinimą. Šio įpareigojimo 

laikymasis netrukdo valstybėms narėms 

atlikti neklinikinių tos pačios sveikatos 

technologijos vertinimų arba daryti išvadų 

dėl susijusių technologijų pridėtinės vertės, 

kurios yra nacionalinio vertinimo proceso, 

kurio metu gali būti svarstomi tiek 

klinikiniai, tiek ir neklinikiniai duomenys 

bei kriterijai, dalis. Tai taip pat netrukdo 

valstybėms narėms parengti savo 

rekomendacijas ar sprendimus dėl 

kainodaros ar kompensavimo; 

 

Pakeitimas 10 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (19a) Komisija turėtų būti remiama 

siekiant savo tikslo dėl geresnio 

reglamentavimo. Sveikatos technologijų 

sauga ir veiksmingumas turi būti 

prižiūrimi Europos vaistų agentūros, 

vadovaujantis Medicinos prietaisų 

reglamentu, o šio reglamento tikslas – 

bendrai įvertinti naujų sveikatos 

technologijų veiksmingumą. 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(24) siekdama bendros veiklos 

įtraukumo ir skaidrumo Koordinavimo 

(24) siekdama bendros veiklos 

įtraukumo ir skaidrumo Koordinavimo 
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grupė turėtų bendradarbiauti ir plačiai 

konsultuotis su suinteresuotosiomis šalimis 

ir subjektais. Tačiau siekiant bendros 

veiklos vientisumo turėtų būti parengtos 

taisyklės, užtikrinančios bendros veiklos 

nepriklausomumą ir nešališkumą ir tai, kad 

tokios konsultacijos nesukels jokių interesų 

konfliktų; 

grupė turėtų bendradarbiauti ir plačiai 

konsultuotis su suinteresuotosiomis šalimis 

ir subjektais. Tačiau siekiant bendros 

veiklos vientisumo turėtų būti parengtos 

taisyklės, užtikrinančios bendros veiklos 

nepriklausomumą ir nešališkumą ir tai, kad 

tokios konsultacijos nesukels jokių interesų 

konfliktų; Be to, šios taisyklės ir visos 

konsultacijos turėtų būti viešos; 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl reglamento 

25 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(25) siekiant užtikrinti vieningą požiūrį į 

bendrą veiklą, nustatytą šiuo reglamentu, 

Komisijai turėtų būti suteikti 

įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti bendrą 

klinikinių vertinimų procedūrų ir metodikų 

sistemą, bendrų klinikinių vertinimų ir 

bendrų mokslinių konsultacijų procedūras. 

Prireikus dėl vaistų ir medicinos priemonių 

turėtų būti parengtos atskiros taisyklės. 

Rengdama tokias taisykles Komisija turėtų 

atsižvelgti į jau dabar pagal EUnetHTA 

bendruosius veiksmus atliekamą darbą. Ji 

tai pat turėtų atsižvelgti į STV iniciatyvas 

pagal mokslinių tyrimų programą 

„Horizontas 2020“ ir regionines iniciatyvas 

dėl STV, pavyzdžiui, „Beneluxa“ 

iniciatyvą ir Valetos deklaracijos 

iniciatyvą. Tais įgaliojimais turėtų būti 

naudojamasi laikantis Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 

182/201113; 

(25) siekiant užtikrinti vieningą požiūrį į 

bendrą veiklą, nustatytą šiuo reglamentu, 

Koordinavimo grupė kartu su Komisija 

turėtų nustatyti bendrą klinikinių vertinimų 

procedūrų ir metodikų sistemą, bendrų 

klinikinių vertinimų ir bendrų mokslinių 

konsultacijų procedūras. Prireikus dėl 

vaistų ir medicinos priemonių turėtų būti 

parengtos atskiros taisyklės. Rengdama 

tokias taisykles Komisija ir koordinavimo 

grupė, turėtų atsižvelgti į jau dabar pagal 

EUnetHTA bendruosius veiksmus 

atliekamą darbą ir visų pirma į metodines 

gaires ir įrodymų teikimo šabloną. Ji tai 

pat turėtų atsižvelgti į STV iniciatyvas 

pagal mokslinių tyrimų programą 

„Horizontas 2020“ ir regionines iniciatyvas 

dėl STV, pavyzdžiui, „Beneluxa“ 

iniciatyvą ir Valetos deklaracijos 

iniciatyvą. siekiant užtikrinti vieningą 

požiūrį į bendrą veiklą, nustatytą šiuo 

reglamentu, Komisijai turėtų būti suteikti 

įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti bendrų 

klinikinių vertinimų ir bendrų mokslinių 

konsultacijų procedūras. Tais įgaliojimais 

turėtų būti naudojamasi laikantis Europos 

Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 

Nr. 182/2011.13 Procesinė ir metodinė 

sistema atnaujinama tokiu dažnumu, kurį 

Komisija ir koordinavimo grupė laiko 

būtinais siekiant užtikrinti, kad jie būtų 

pritaikyti mokslo raidai. Komisija, 
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kurdama metodikos sistemą, turėtų 

atsižvelgti į tam tikrų sveikatos 

technologijų, pažangiosios terapijos ar 

gyvenimo trukmę ilginančios terapijos, 

kurioms gali reikėti taikyti novatoriškus 

klinikinių tyrimų būdus, ypatumus ir su 

jomis susijusius atitinkamus iššūkius. Tai 

gali lemti netikrumą dėl įrodymų 

išduodant rinkodaros leidimus. Kadangi 

atliekant reguliavimo vertinimus dažnai 

priimami novatoriški klinikinių tyrimų 

būdai, bendrų klinikinių vertinimų 

metodika neturėtų užkirsti kelio šių 

sveikatos technologijų taikymui 

pacientams. Todėl Komisija ir 

koordinavimo grupė turėtų užtikrinti, kad 

šia metodika būtų numatytas pakankamo 

laipsnio klinikinių duomenų 

patikimumas, kad būtų įmanoma atlikti 

tinkamą tokių sveikatos technologijų 

vertinimą. Toks lankstumas turėtų apimti 

pateikimo metu geriausių turimų 

mokslinių įrodymų pripažinimą, įskaitant, 

pvz., atvejo tyrimų duomenis, praktinius 

įrodymus, taip pat netiesioginių gydymo 

palyginimų pripažinimą.  

__________________ __________________ 

13 2011 m. vasario 16 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 

narių vykdomos Komisijos naudojimosi 

įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 

mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 

(OL L 55, 2011 2 28, p. 13). 

13 2011 m. vasario 16 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 

narių vykdomos Komisijos naudojimosi 

įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 

mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 

(OL L 55, 2011 2 28, p. 13). 

 

Pakeitimas 13 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(26) siekiant užtikrinti, kad reglamentas 

visapusiškai veiktų ir pritaikyti jį prie 

mokslo ir technikos raidos, Komisijai 

turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti 

aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 

(26) siekiant užtikrinti, kad reglamentas 

visapusiškai veiktų ir pritaikyti jį prie 

mokslo ir technikos raidos, Komisijai 

turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti 

aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
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veikimo 290 straipsnį dėl dokumentų, 

kuriuos reikia pateikti klinikiniam 

vertinimui, tų vertinimų ataskaitų ir 

ataskaitų santraukų turinio, prašymų dėl 

bendrų mokslinių konsultacijų ir tų 

konsultacijų ataskaitų turinio, taip pat 

suinteresuotųjų subjektų atrankos taisyklių. 

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 

darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 

taip pat ir su ekspertais, ir kad šios 

konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. 

balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 

susitarime dėl geresnės teisėkūros14 

nustatytais principais. Visų pirma, siekiant 

užtikrinti lygiateisį dalyvavimą su 

deleguotaisiais aktais susijusiame 

parengiamajame darbe, Europos 

Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 

turėtų gauti tuo pačiu metu, kaip ir 

valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams 

turėtų būti suteikta galimybė sistemingai 

dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, 

atliekančių su deleguotaisiais aktais 

susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose; 

veikimo 290 straipsnį dėl dokumentų, 

kuriuos reikia pateikti klinikiniam 

vertinimui, tų vertinimų ataskaitų ir 

ataskaitų santraukų turinio, prašymų dėl 

bendrų mokslinių konsultacijų ir tų 

konsultacijų ataskaitų turinio, taip pat 

suinteresuotųjų subjektų atrankos taisyklių, 

su pareiga apie šiuos dokumentus ir 

ataskaitas reguliariai pranešti Europos 

Parlamentui ir Tarybai. Ypač svarbu, kad 

atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 

tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 

ekspertais, ir kad šios konsultacijos vyktų 

vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 

Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 

teisėkūros14 nustatytais principais. Visų 

pirma, siekiant užtikrinti lygiateisį 

dalyvavimą su deleguotaisiais aktais 

susijusiame parengiamajame darbe, 

Europos Parlamentas ir Taryba visus 

dokumentus turėtų gauti tuo pačiu metu, 

kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų 

ekspertams turėtų būti suteikta galimybė 

sistemingai dalyvauti Komisijos ekspertų 

grupių, atliekančių su deleguotaisiais aktais 

susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose; 

__________________ __________________ 

14 2016 m. balandžio 13 d. Europos 

Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir 

Europos Komisijos tarpinstitucinis 

susitarimas dėl geresnės teisėkūros (OL L 

123, 2016 5 12, p. 1). 

14 2016 m. balandžio 13 d. Europos 

Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir 

Europos Komisijos tarpinstitucinis 

susitarimas dėl geresnės teisėkūros (OL L 

123, 2016 5 12, p. 1). 

 

Pakeitimas 14 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

28 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(28) siekiant palengvinti bendrą veiklą ir 

valstybių narių keitimąsi informacija dėl 

STV, turėtų būti priimta nuostata dėl IT 

platformos, kurioje bus atitinkamos 

duomenų bazės ir saugūs komunikacijos 

kanalai, kūrimo. Komisija taip pat turėtų 

užtikrinti IT platformos ir kitų duomenų 

(28) siekiant palengvinti bendrą veiklą ir 

valstybių narių keitimąsi informacija dėl 

STV, turėtų būti priimta nuostata dėl IT 

platformos, kurioje bus atitinkamos 

duomenų bazės ir saugūs komunikacijos 

kanalai, kūrimo. Komisija taip pat turėtų 

užtikrinti IT platformos ir kitų duomenų 
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infrastruktūrų, svarbių STV, kaip antai 

praktinių duomenų registrai, sąsajas; 

infrastruktūrų, svarbių STV, kaip antai 

praktinių duomenų registrai, sąsajas; IT 

platforma turėtų užtikrinti tiek bendrų 

mokslinių konsultacijų, tiek ir bendro 

technologijų vertinimo viešinimą ir 

skaidrumą, kiek tai susiję su galutinėmis 

ataskaitomis ir visų pastabų santrauka. 

Atsižvelgiant į konfidencialų informacijos 

apie sveikatos būklę pobūdį, turėtų būti 

visuomet užtikrintas konfidencialus 

komercinių arba asmeninių duomenų 

tvarkymas; 

 

Pakeitimas 15 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

32 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(32) Komisija turėtų atlikti šio 

reglamento taikymo vertinimą. Pagal 2016 

m. balandžio 13 d. tarpinstitucinio 

susitarimo dėl geresnės teisėkūros 22 dalį 

tas vertinimas turėtų būti pagrįstas penkiais 

kriterijais - veiksmingumu, efektyvumu, 

aktualumu, derėjimu ir ES pridėtine verte ir 

stebėsenos programos patvirtinamaisiais 

duomenimis; 

(32) Komisija turėtų atlikti šio 

reglamento taikymo vertinimą. Pagal 2016 

m. balandžio 13 d. tarpinstitucinio 

susitarimo dėl geresnės teisėkūros 22 dalį 

tas vertinimas turėtų būti pagrįstas penkiais 

kriterijais - veiksmingumu, efektyvumu, 

aktualumu, derėjimu ir ES pridėtine verte ir 

stebėsenos programos patvirtinamaisiais 

duomenimis; Rezultatus taip pat turėtų 

būti perduoti Europos Parlamentui ir 

Tarybai. 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Šiuo reglamentu nustatoma: 1. Atsižvelgiant į jau dabar pagal 

EUnetHTA bendruosius veiksmus 

atliekamą darbą, šiuo reglamentu 

nustatoma: 

Pagrindimas 

Šiuo siūlomu pakeitimu įgyvendinamos 3 ir 25 konstatuojamosios dalys. 
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Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Šiuo reglamentu siekiama 

puoselėti ir stiprinti laisvas ir visiems 

prieinamas nacionalines sveikatos 

sistemas skatinant sveikatos technologijų 

mokslinių tyrimų priemones, bei jų 

kūrimą ir platinimą. 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 pastraipos e punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) klinikinis vertinimas – turimų 

mokslinių sveikatos technologijos įrodymų 

rinkimas ir vertinimas lyginant šią 

technologiją su viena ar keliomis sveikatos 

technologijomis, grindžiamas šiais 

sveikatos technologijos klinikinio 

vertinimo aspektais: sveikatos problemos, 

kuri sprendžiama naudojant sveikatos 

technologiją, ir kitų sveikatos 

technologijų, dabar naudojamų sprendžiant 

tą sveikatos problemą, aprašymu, sveikatos 

technologijos aprašymu ir techniniu 

apibūdinimu, santykiniu klinikiniu 

veiksmingumu ir santykine sveikatos 

technologijos sauga; 

e) klinikinis vertinimas – turimų 

mokslinių sveikatos technologijos įrodymų 

rinkimas ir vertinimas lyginant šią 

technologiją su viena ar keliomis sveikatos 

technologijomis, grindžiamas šiais 

sveikatos technologijos klinikinio 

vertinimo aspektais: kitų sveikatos 

technologijų, dabar naudojamų sprendžiant 

tą sveikatos problemą, aprašymu, sveikatos 

technologijos aprašymu ir techniniu 

apibūdinimu, santykiniu klinikiniu 

veiksmingumu ir santykine sveikatos 

technologijos sauga; toks vaistų vertinimas 

pateikiamas reguliavimo institucijai 

išduodant leidimą, o medicinos priemonių 

vertinimas gali būti pateikiamas po to, kai 

jos bus pateiktos rinkai; 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 pastraipos g a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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 ga) „pacientų gydymo rezultatai“ – 

duomenys, kuriais užfiksuotas arba 

numatomas mirtingumas, sergamumas, 

su sveikata susijusi gyvenimo kokybė, 

įskaitant skausmą, pasveikimo mastą, 

gulėjimo ligoninėje trukmę ir 

nepageidaujamus reiškinius, įskaitant 

readmisiją, komplikacijas, kraujo 

netekimą, infekcijas; 

Pagrindimas 

Šiuo straipsniu siekiama išaiškinti svarbią sąvoką, kuri įtraukta į STV reglamento projekto 

6.5 straipsnio a punktą, remiantis tarptautine STV agentūrų lygmens praktika. 

 

Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstybės narės paskiria 

nacionalines institucijas ir įstaigas, 

atsakingas už sveikatos technologijų 

vertinimą, Koordinavimo grupės ir jos 

pogrupių narėmis ir praneša Komisijai apie 

šiuos paskyrimus ir visus vėlesnius jų 

pakeitimus. Valstybės narės gali paskirti 

keletą institucijų ir įstaigų, atsakingų už 

sveikatos technologijų vertinimą, 

Koordinavimo grupės ir vieno ar kelių jos 

pogrupių narėmis. 

2. Valstybės narės paskiria 

nacionalines institucijas ir įstaigas, 

atsakingas už sveikatos technologijų 

vertinimą ir pranešančias apie sprendimų 

priėmimą, Koordinavimo grupės ir jos 

pogrupių narėmis ir praneša Komisijai apie 

šiuos paskyrimus ir visus vėlesnius jų 

pakeitimus. Valstybės narės paskiria keletą 

institucijų ir įstaigų, atsakingų už sveikatos 

technologijų vertinimą ir pranešančių apie 

sprendimų priėmimą nacionaliniu 

lygmeniu, Koordinavimo grupės ir vieno ar 

kelių jos pogrupių narėmis. 

 

Pakeitimas 21 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Koordinavimo grupė priima 

sprendimus bendru sutarimu arba prireikus 

paprasta balsų dauguma. Valstybės narės 

3. Koordinavimo grupė priima 

sprendimus bendru sutarimu arba, kai 

nepasiekiamas bendras sutarimas, dviejų 
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turi po vieną balsą. trečdalių balsų dauguma. Dokumentai 

turėtų būti skaidrūs, o balsai – į juos 

įtraukiami. Nesutarimai ir mažumos 

nuomonė yra pagrįsti ir įtraukiami į 

vertinimą. Valstybės narės turi po vieną 

balsą.  

Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 4 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Koordinavimo grupės posėdžiams 

bendrai pirmininkauja Komisija ir vienas 

pirmininkas, išrinktas iš grupės narių 

laikotarpiui, nustatytam jos darbo tvarkos 

taisyklėse. 

4. Koordinavimo grupės posėdžiams 

bendrai pirmininkauja Komisija, kuri 

neturi balsavimo teisės, ir vienas 

pirmininkas, išrinktas iš grupės narių 

laikotarpiui, nustatytam jos darbo tvarkos 

taisyklėse. 

 

Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl reglamento 

 3 straipsnio 6 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Koordinavimo grupės nariai ir jų 

atstovai turi laikytis nepriklausomumo, 

nešališkumo ir konfidencialumo principų. 

6. Koordinavimo grupės nariai ir jų 

atstovai turi laikytis skaidrumo, 

nepriklausomumo, nešališkumo ir tam 

tikros informacijos konfidencialumo 

principų. 

 

Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 7 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. Komisija paskelbia paskirtų 

Koordinavimo grupės ir jos pogrupių narių 

sąrašą IT platformoje, nurodytoje 27 

straipsnyje. 

7. Komisija paskelbia paskirtų 

Koordinavimo grupės ir jos pogrupių narių 

sąrašą IT platformoje, nurodytoje 27 

straipsnyje. Komisija reguliariai 

informuoja koordinavimo grupę apie bet 
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kokius šio sąrašo ar susijusios 

informacijos pasikeitimus. 

 

Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 8 dalies a a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) priima koordinavimo grupių 

veikimo taisykles dėl interesų konflikto ir 

dėl bendrų klinikinių vertinimų ir bendrų 

mokslinių konsultacijų vykdymo; 

 

Pakeitimas 26 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 8 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) užtikrina bendradarbiavimą su 

Sąjungos lygmens įstaigomis siekiant gauti 

papildomų duomenų, būtinų jos veiklai; 

c) užtikrina bendradarbiavimą su 

visomis Sąjungos lygmens įstaigomis 

siekiant gauti papildomų duomenų, būtinų 

jos veiklai; 

 

Pakeitimas 27 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 8 dalies d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) užtikrina tinkamą suinteresuotųjų 

subjektų įtraukimą į savo veiklą; 

d) užtikrina tinkamą ir nuolatinį 

suinteresuotųjų subjektų įtraukimą į savo 

veiklą; 

Pagrindimas 

Atsižvelgiant į su EUnetHTA bendraisiais veiksmais susijusį tinkamą procesą ir patirtį, reikia 

užtikrinti, kad suinteresuotieji subjektai reguliariai gautų informaciją apie Koordinavimo 

grupės veiklą. 
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Pakeitimas 28 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 8 dalies e punkto iii papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

iii) atsirandančių sveikatos 

technologijų nustatymo; 

iii) atsirandančių sveikatos 

technologijų nustatymo pasibaigus 33 

straipsnio 1 dalyje nurodytam 

pereinamajam laikotarpiui, susijusiam su 

vaistais, nustatant naujas atsirandančias 

sveikatos technologijas, laikomasi EMA 

išankstinio pranešimo apie vaistus prieš 

pateikiant paraiškas dėl rinkodaros 

leidimų; 

 

Pakeitimas 29 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 10 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 10a. Kiekviena nacionalinė institucija 

ir įstaiga, kaip Koordinavimo grupės ir jos 

pogrupių narės, atsakingos už sveikatos 

technologijos vertinimą, ir kiekvienas visų 

nacionalinių institucijų ir įstaigų, 

atsakingų už sveikatos technologijos 

vertinimą, narys ir darbuotojas, laikantis 

Sąjungos ar valstybės narės teisės, tiek 

kadencijos metu, tiek jai pasibaigus yra 

įpareigoti laikytis profesinės paslapties, 

susijusios su visa konfidencialia 

informacija, kurią jie sužinojo vykdydami 

savo užduotis ar naudodamiesi savo 

įgaliojimais. 

Pagrindimas 

Iš šio pakeitimo matyti, kad sveikatos technologijos vertinimas turėtų būti visiškai patikimas 

procesas, kuriuo visais lygmenimis būtų užtikrinamas neskelbtinų duomenų konfidencialumas. 

 

Pakeitimas 30 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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4 straipsnio 3 dalies c punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) konsultuotis su Komisija dėl 

metinės darbo programos ir atsižvelgti į jos 

nuomonę. 

c) konsultuotis su Komisija dėl 

metinės darbo programos. 

 

Pakeitimas 31 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) atsižvelgti į tai, kad pasibaigus 33 

straipsnio 1 dalyje nurodytam 

pereinamajam laikotarpiui, susijusiam su 

vaistais, nustatant naujas atsirandančias 

sveikatos technologijas, laikomasi EMA 

išankstinio pranešimo apie vaistus prieš 

pateikiant paraiškas dėl rinkodaros 

leidimų; 

Pagrindimas 

Iš šio pakeitimo matyti, kad pasibaigus pereinamajam laikotarpiui dėl sąsajų su 

centralizuotos vaistų rinkodaros leidimų suteikimo procedūra (žr. Pasiūlymo dėl STV 5 

straipsnio 1 dalį ir siūlomą 6 straipsnio 1 dalies pakeitimą ir 17 ir 18 konstatuojamąsias 

dalis) ir prieigos prie bendro mokslinio šių produktų vertinimo (žr. siūlomą 12 straipsnio 4 

dalies pakeitimą) bus užtikrinta, kad Koordinavimo grupei bus laiku pranešta apie naujas 

atsirandančias sveikatos technologijas. 

 

Pakeitimas 32 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) medicinos priemonių, priskiriamų 

IIb ir III klasėms pagal Reglamento (ES) 

2017/745 51 straipsnį, dėl kurių 

atitinkamos ekspertų grupės pateikė 

mokslinę nuomonę taikant klinikinio 

įvertinimo procedūrą pagal to reglamento 

b) medicinos priemonių, priskiriamų 

IIb ir III klasėms pagal Reglamento (ES) 

2017/745 51 straipsnį, dėl kurių 

atitinkamos ekspertų grupės pateikė 

mokslinę nuomonę taikant klinikinio 

įvertinimo procedūrą pagal to reglamento 
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54 straipsnį; 54 straipsnį, kurios laikomos esančiomis 

svarbiomis inovacijomis, bei turinčiomis 

galimai didelio poveikio nacionalinėms 

sveikatos priežiūros sistemoms; 

 

Pakeitimas 33 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) in vitro diagnostikos medicinos 

priemonių, priskiriamų IIb ir III klasėms 

pagal Reglamento (ES) 2017/74617 47 

straipsnį, dėl kurių atitinkamos ekspertų 

grupės pateikė mokslinę nuomonę taikant 

klinikinio įvertinimo procedūrą pagal to 

reglamento 48 straipsnio 6 dalį; 

c) in vitro diagnostikos medicinos 

priemonių, priskiriamų IIb ir III klasėms 

pagal Reglamento (ES) 2017/74617 47 

straipsnį, dėl kurių atitinkamos ekspertų 

grupės pateikė mokslinę nuomonę taikant 

klinikinio įvertinimo procedūrą pagal to 

reglamento 48 straipsnio 6 dalį, kurios 

laikomos esančiomis svarbiomis 

inovacijomis, bei turinčiomis galimai 

didelio poveikio nacionalinėms sveikatos 

priežiūros sistemoms. 

__________________ __________________ 

17 2017 m. balandžio 5 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2017/746 dėl in vitro diagnostikos 

medicinos priemonių, kuriuo panaikinama 

Direktyva 98/79/EB ir Komisijos 

sprendimas 2010/227/ES (OL L 117, 2017 

5 5, p. 176). 

17 2017 m. balandžio 5 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2017/746 dėl in vitro diagnostikos 

medicinos priemonių, kuriuo panaikinama 

Direktyva 98/79/EB ir Komisijos 

sprendimas 2010/227/ES (OL L 117, 2017 

5 5, p. 176). 

 

Pakeitimas 34 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Koordinavimo grupė atrenka 

medicinos priemones, nurodytas 1 dalies b 

ir c punktuose, bendram klinikiniam 

vertinimui atlikti, remdamasi tokiais 

kriterijais: 

2. Koordinavimo grupė atrenka 

medicinos priemones, nurodytas 1 dalies b 

ir c punktuose, bendram klinikiniam 

vertinimui atlikti, remdamasi tokiais 

suminiais kriterijais: 
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Pakeitimas 35 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ea) savanorišku sveikatos technologijų 

kūrėjo teikimu. 

 

Pakeitimas 36 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Koordinavimo grupė inicijuoja sveikatos 

technologijų bendrus klinikinius vertinimus 

vadovaudamasi savo metine darbo 

programa ir paskirdama pogrupį bendro 

klinikinio vertinimo ataskaitos rengimui 

prižiūrėti Koordinavimo grupės vardu. 

Koordinavimo grupė inicijuoja sveikatos 

technologijų bendrus klinikinius vertinimus 

vadovaudamasi savo metine darbo 

programa ir paskirdama pogrupį bendro 

klinikinio vertinimo ataskaitos rengimui 

prižiūrėti Koordinavimo grupės vardu. 

Kalbant apie vaistus, Koordinavimo grupė 

pradeda bendrus klinikinius tyrimus, 

laikydamasi EMA išankstinio pranešimo 

apie vaistus prieš pateikiant paraiškas dėl 

rinkodaros leidimų. 

Pagrindimas 

Nustatant sąsają su EMA tvarkaraščiu, įgyvendinamos 17 ir 18 konstatuojamosios dalys; taip 

pat žr. 11 straipsnio 1 dalies e punktą. 

 

Pakeitimas 37 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Paskirtasis pogrupis turi paprašyti 

atitinkamos sveikatos technologijos kūrėjų 

pateikti dokumentus, kuriuose būtų įtraukti 

informacija, duomenys ir įrodymai, būtini 

bendram klinikiniam vertinimui atlikti. 

2. Paskirtasis pogrupis turi susitikti su 

atitinkamos sveikatos technologijos 

kūrėju, kad susitartų dėl vertinimo 

taikymo srities ir dėl dokumentų iš 

susijusių šaltinių, įskaitant klinikinius 

tyrimus, taip pat, be kita ko, pacientų 
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registrus, duomenų bazes ir Europos 

referencijos centrų tinklus, kuriuose būtų 

įtraukti informacija, duomenys ir įrodymai, 

būtini bendram klinikiniam vertinimui 

atlikti. 

 

Pakeitimas 38 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 5 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) santykinio vertinamosios sveikatos 

technologijos poveikio pacientų gydymo 

rezultatams, pasirinktiems vertinimui 

atlikti, analizė; 

a) santykinio vertinamosios sveikatos 

technologijos poveikio pacientų gydymo 

rezultatams, sutartiems vertinimui atlikti, 

aprašas; 

Pagrindimas 

Bendrame klinikiniame vertinime pateikiamas faktinis santykinio sveikatos technologijos 

poveikio aprašymas. Nereikėtų priimti sprendimų dėl poveikio masto, nes tai turėtų būti 

priskirta proceso nacionalinio vertinimo etapui. 

 

Pakeitimas 39 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 9 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

9. Paskirtasis pogrupis užtikrina, kad 

suinteresuotieji subjektai, įskaitant 

pacientus ir klinikinius ekspertus, turėtų 

galimybę pateikti pastabas rengiant bendro 

klinikinio vertinimo ataskaitos ir ataskaitos 

santraukos projektus ir nustato laikotarpį, 

per kurį jie gali pateikti pastabų. 

9. Paskirtasis pogrupis užtikrina, kad 

suinteresuotieji subjektai, ekspertai, 

įskaitant, kai tinkama, pacientų 

organizacijų ir vartotojų organizacijų 

ekspertus ir klinikinius ekspertus, kuriuos 

nurodė suinteresuotųjų subjektų tinklas 

arba Koordinavimo grupė, turėtų galimybę 

pateikti pastabas rengiant bendro klinikinio 

vertinimo ataskaitos ir ataskaitos 

santraukos projektus ir nustato laikotarpį, 

per kurį jie gali pateikti pastabų. 

 

Pakeitimas 40 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 12 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

12. Koordinavimo grupė patvirtina 

galutines bendro klinikinio vertinimo 

ataskaitą ir ataskaitos santrauką, jei 

įmanoma, bendru sutarimu arba prireikus 

paprasta valstybių narių balsų dauguma. 

12. Koordinavimo grupė patvirtina 

galutines bendro klinikinio vertinimo 

ataskaitą ir ataskaitos santrauką, jei 

įmanoma, bendru sutarimu arba prireikus 

dviejų trečdalių valstybių narių balsų 

dauguma. Ataskaitoje turi būti aprašyti 

skirtingi požiūriai.  

 

Pakeitimas 41 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 13 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

13. Vertintojas užtikrina visos 

komerciniu požiūriu neskelbtinos 

informacijos pašalinimą iš patvirtintų 

bendro klinikinio vertinimo ataskaitos ir 

ataskaitos santraukos. 

13. Vertintojas užtikrina visos 

komerciniu požiūriu neskelbtinos 

informacijos pašalinimą iš patvirtintų 

bendro klinikinio vertinimo ataskaitos ir 

ataskaitos santraukos. Vertintojas 

konsultuojasi su kūrėju dėl ataskaitos 

prieš ją paskelbiant. Kūrėjas turi per 7 

darbo dienas nurodyti, kokią informaciją 

(jei tokios yra) jis laiko konfidencialia, ir 

pagrįsti tos informacijos komerciniu 

požiūriu neskelbtiną pobūdį.  

 

Pakeitimas42 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) neatlieka sveikatos technologijos, 

įtrauktos į įvertintų sveikatos technologijų 

sąrašą arba kurios inicijuotas bendras 

klinikinis vertinimas, klinikinio vertinimo 

arba lygiaverčio vertinimo; 

a) neatlieka sveikatos technologijos, 

įtrauktos į įvertintų sveikatos technologijų 

sąrašą arba kurios inicijuotas bendras 

klinikinis vertinimas, klinikinio vertinimo 

arba lygiaverčio vertinimo; Valstybės 

narės, atsižvelgdamos į nacionalines 

aplinkybes, turi teisę papildyti bendro 

klinikinio vertinimo ataskaitoje 

pateikiamus klinikinius įrodymus. 
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Papildomais klinikiniais įrodymais gali 

būti papildytos bendro klinikinio 

vertinimo ataskaitoje padarytos išvados.  

 

Pakeitimas 43 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstybės narės ne vėliau kaip per 

30 dienų nuo bendro klinikinio vertinimo 

užbaigimo praneša Komisijai apie 

sveikatos technologijos, kurios bendras 

klinikinis vertinimas atliktas, vertinimo 

išvadą. Prie to pranešimo pridedama 

informacija apie tai, kaip atliekant visuminį 

sveikatos technologijos vertinimą buvo 

taikomos bendro klinikinio vertinimo 

išvados. Komisija padeda valstybėms 

narėms keistis šia informacija per IT 

platformą, nurodytą 27 straipsnyje. 

2. Valstybės narės ne vėliau kaip per 

30 dienų nuo bendro klinikinio vertinimo 

užbaigimo praneša Komisijai apie 

sveikatos technologijos, kurios bendras 

klinikinis vertinimas atliktas, vertinimo 

išvadą. Prie to pranešimo pridedama 

informacija apie tai, kaip atliekant visuminį 

sveikatos technologijos vertinimą buvo 

taikomos bendro klinikinio vertinimo 

išvados. Galutinė ataskaita skelbiama 

viešai. Komisija padeda valstybėms narėms 

keistis šia informacija per IT platformą, 

nurodytą 27 straipsnyje. 

 

Pakeitimas 44 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) sveikatos technologijų kūrėjas 

prašo atnaujinti vertinimą remiantis tuo, 

kad yra papildomų įrodymų, dėl kurių 

Koordinavimo grupė turėtų persvarstyti 

pradinio vertinimo išvadas. Jeigu 

papildomi svarbūs įrodymai bus pateikti 

likus daug laiko iki rinkodaros leidimo 

atnaujinimo, Koordinavimo grupė taip pat 

turėtų apsvarstyti galimybę atnaujinti 

bendrą klinikinį vertinimą. 

 

Pakeitimas 45 

Pasiūlymas dėl reglamento 
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11 straipsnio 1 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) sveikatos technologijų kūrėjų 

teikiamos informacijos, duomenų ir 

įrodymų; 

a) sveikatos technologijų kūrėjų 

teikiamos informacijos, duomenų ir 

įrodymų, įskaitant kūrėjų konfidencialios 

informacijos apsaugą; 

 

Pakeitimas 46 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) 10 straipsnio a punkto ii 

papunktyje nurodytų atrankos kriterijų 

taikymo. 

 

Pakeitimas 47 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Tie įgyvendinimo aktai priimami 

laikantis 30 straipsnio 2 dalyje nurodytos 

nagrinėjimo procedūros. 

Išbraukta. 

 

Pakeitimas 48 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 straipsnio 8 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

8. Paskirtasis pogrupis užtikrina, kad 

suinteresuotieji subjektai, įskaitant 

pacientus ir klinikinius ekspertus, turėtų 

galimybę pateikti pastabas rengiant 

bendros mokslinės konsultacijos ataskaitos 

projektą ir nustato laikotarpį, per kurį jie 

gali pateikti pastabų. 

8. Paskirtasis pogrupis užtikrina, kad 

suinteresuotieji subjektai, įskaitant 

pacientus, vartotojus ir klinikinius 

ekspertus, turėtų galimybę pateikti pastabas 

rengiant bendros mokslinės konsultacijos 

ataskaitos projektą ir nustato laikotarpį, per 

kurį jie gali pateikti pastabų. 
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Pakeitimas 49 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 straipsnio 12 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

12. Koordinavimo grupė ne vėliau kaip 

per 100 dienų nuo 4 dalyje nurodyto 

ataskaitos rengimo pradžios patvirtina 

galutinę bendros mokslinės konsultacijos 

ataskaitą, jeigu įmanoma, bendru sutarimu 

arba prireikus paprasta valstybių narių 

balsų dauguma. 

12. Koordinavimo grupė ne vėliau kaip 

per 100 dienų nuo 4 dalyje nurodyto 

ataskaitos rengimo pradžios patvirtina 

galutinę bendros mokslinės konsultacijos 

ataskaitą, jeigu įmanoma, bendru sutarimu 

arba prireikus dviejų trečdalių valstybių 

narių balsų dauguma. 

 

Pakeitimas 50 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 straipsnio 12 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 12a. Deleguotieji asmenys, 

dalyvaujantys rengiant bendras mokslines 

konsultacijas dėl sveikatos technologijos, 

negali dalyvauti šios technologijos 

bendrame klinikiniame vertinime. 

 

Pakeitimas 51 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 1 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) konsultacijų su pacientais, 

klinikiniais ekspertais ir kitais tinkamais 

suinteresuotaisiais asmenimis; 

d) konsultacijų su pacientais, 

sveikatos priežiūros specialistais, kai 

tinkama – vartotojų organizacijų 
ekspertais ir kitais tinkamais 

suinteresuotaisiais asmenimis; 

 

Pakeitimas 52 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 1 pastraipos b punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) suinteresuotųjų subjektų, su kuriais 

turi būti konsultuojamasi šio skirsnio 

tikslais, nustatymo taisyklių. 

b) suinteresuotųjų subjektų, su kuriais 

turi būti konsultuojamasi šio skirsnio 

tikslais, nustatymo taisyklių. 

Konsultacijose dalyvavusių 

suinteresuotųjų subjektų interesų 

konfliktų deklaracijos turi būti skelbiamos 

viešai; Ekspertai, turintys interesų 

konfliktų, nedalyvauja procese. 

 

Pakeitimas 53 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Koordinavimo grupė kasmet 

parengia studiją dėl atsirandančių sveikatos 

technologijų, kurios gali turėti didelį 

poveikį pacientams, visuomenės sveikatai 

ar sveikatos priežiūros sistemoms. 

1. Koordinavimo grupė kasmet 

parengia studiją dėl atsirandančių sveikatos 

technologijų, kurios gali turėti didelį 

poveikį pacientams, visuomenės sveikatai 

ar sveikatos priežiūros sistemoms. 

Pasibaigus 33 straipsnio 1 dalyje 

nurodytam pereinamajam laikotarpiui, 

susijusiam su vaistais, nustatant naujas 

atsirandančias sveikatos technologijas, 

laikomasi EMA išankstinio pranešimo 

apie vaistus prieš pateikiant paraiškas dėl 

rinkodaros leidimų. 

 

Pakeitimas 54 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Rengdama šią studiją 

Koordinavimo grupė konsultuojasi su: 

2. Rengdama šią studiją 

Koordinavimo grupė turi žinoti apie 

proveržio inovacijas ir siekti gauti visų 

susijusių suinteresuotųjų subjektų indėlį 

siekiant ištirti naujas galimybes inovacijų 

srityje. Koordinavimo grupė konsultuojasi 

su visais susijusiais suinteresuotaisiais 

subjektais, įskaitant (tačiau jais 

neapsiribojant): 
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Pakeitimas 55 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) sveikatos specialistais; 

 

Pakeitimas 56 

Pasiūlymas dėl reglamento 

19 straipsnio 1 dalies d punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) papildomų įrodymų, būtinų norint 

padėti atlikti sveikatos technologijos 

vertinimus, teikimo. 

d) papildomų įrodymų, būtinų norint 

padėti atlikti sveikatos technologijos 

vertinimus, įskaitant kompiuterinio 

modeliavimo ir simuliacijos duomenis, 

teikimo. 

Pagrindimas 

Ieškant papildomų įrodymų reikėtų išnagrinėti visas galimybes. 

 

Pakeitimas 57 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komisija priima įgyvendinimo 

aktus dėl: 

1. Komisijai pagal 31 straipsnį 

suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus dėl: 

 

Pakeitimas 58 

Pasiūlymas dėl reglamento 

122 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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ii) sveikatos technologijų įstaigų ir 

sveikatos technologijų kūrėjų sąveikos 

atliekant klinikinį vertinimą 

mechanizmams; 

ii) sveikatos technologijų įstaigų ir 

sveikatos technologijų kūrėjų sąveikos 

atliekant klinikinį vertinimą 

mechanizmams, taip pat ir kūrėjo 

konfidencialios informacijos apsaugos 

atžvilgiu; 

 

Pakeitimas 59 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

iii) konsultacijoms su pacientais, 

klinikiniais ekspertais ir kitais tinkamais 

suinteresuotaisiais subjektais; 

iii) konsultacijoms su pacientais, kai 

tinkama – vartotojų organizacijų 

ekspertais, klinikiniais ekspertais ir kitais 

tinkamais suinteresuotaisiais subjektais. 

Konsultacijose dalyvavusių 

suinteresuotųjų subjektų interesų 

konfliktų deklaracijos skelbiamos viešai;  

 

Pakeitimas 60 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) metodikų, naudojamų klinikinių 

vertinimų turiniui ir planui formuoti. 

b) metodikų, naudojamų klinikinių 

vertinimų turiniui ir planui formuoti, 

pagrįstų bendromis bendradarbiavimo 

priemonėmis ir metodikomis, parengtomis 

per ilgą bendradarbiavimą pagal 

EUnetHTA bendruosius veiksmus, 

„Beneluxa“ iniciatyvą ir Valetos 

deklaracijos iniciatyvą. Jie skaidriai 

rengiami ir dėl jų susitariama po 

konsultacijų su visais suinteresuotaisiais 

subjektais, taip pat jie reguliariai 

atnaujinami, kad atspindėtų mokslo raidą, 

ir yra skelbiami viešai. 

 5 straipsnio 1 dalies a punkte ir 32 

straipsnio 2 dalyje minimų vaistų atveju 

Komisija, tvirtindama deleguotuosius 

aktus, atsižvelgia į skiriamąsias vaistų ir 

medicinos priemonių sektorių savybes. 
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Metodikoje numatomas pakankamas 

lankstumas, su sąlyga, kad ja bus 

išlaikomas aukščiausias įmanomas 

klinikinių įrodymų lygis, kas konkrečiais 

atvejais užtikrintų tinkamą netikrumo dėl 

įrodymų valdymą, įskaitant, bet 

neapsiribojant: 

 a) retuosius vaistus, kai ribotas pacientų 

skaičius gali turėti įtakos atsitiktinių 

imčių klinikinio tyrimo įvykdomumui ar 

duomenų statistiniam aktualumui; 

 b) vaistus, kuriems Europos vaistų 

agentūra išdavė sąlyginį rinkodaros 

leidimą pagal Reglamento (EB) 

Nr. 726/2004 14 straipsnio 7 dalį, arba 

kuriuos Agentūra įtraukė į PRIME 

sąrašą; 

 c) vaistus, kuriems išduotas leidimas 

remiantis klinikiniais įrodymais, gautais 

iš klinikinių tyrimų, specialiai sukurtus 

atsižvelgiant į sveikatos technologijos 

pobūdį arba etinius aspektus. 

 Šia metodika taip pat: 

 a) numatomas tinkamas mechanizmas, 

kuriuo būtų nustatomi pacientų gydymo 

rezultatai, deramai atsižvelgiant į 

atitinkamų suinteresuotųjų subjektų, 

įskaitant pacientus, gydytojus, 

reguliavimo institucijas, STV įstaigas ir 

sveikatos technologijų kūrėjus, vaidmenis 

ir pageidavimus; 

 b) atsižvelgiama į dėl sparčiai 

besikeičiančių sveikatos priežiūros 

standartų galimus pokyčius, susijusius su 

atitinkamu nacionalinio lygmens 

komparatoriumi. 

 

Pakeitimas 61 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 1 a pastraipa (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Pateikiant klinikiniam vertinimui 1 
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pastraipos a punkto i papunktyje 

nurodytus duomenis ir įrodymus 

apsiribojama geriausiais tuo metu 

turimais įrodymais, o jie gali apimti 

duomenis iš kitų šaltinių nei klinikiniai 

atsitiktinių imčių tyrimai. 

Pagrindimas 

Komisija, rengdama deleguotąjį aktą, turėtų riboti duomenis ir įrodymus, kuriuos pateikti 

galima prašyti sveikatos technologijos kūrėjo, ir prašyti pateikti tik paraiškos pateikimo metu 

turimus įrodymus. Turėtų būti suteiktas pakankamas lankstumas užtikrinant, kad kūrėjai 

galėtų pateikti geriausius turimus įrodymus, įskaitant stebimųjų tyrimų (atvejo ir kontrolės 

tyrimų, praktinių stebimųjų tyrimų ir kt.) duomenis. 

 

Pakeitimas 62 

Pasiūlymas dėl reglamento 

24 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Bet kokiu atveju, Sąjunga 

užtikrina stabilų ir nuolatinį viešąjį 

finansavimą pagal daugiametę finansinę 

programą. 

 

Pakeitimas 63 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

25 straipsnio 1 pastraipos e punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) padeda bendradarbiauti su Europos 

vaistų agentūra bendro darbo dėl vaistų 

klausimais, įskaitant dalijimąsi 

konfidencialia informacija; 

e) padeda bendradarbiauti su Europos 

vaistų agentūra bendro darbo dėl vaistų 

klausimais, įskaitant dalijimąsi 

konfidencialia informacija; dalijimasis 

konfidencialia informacija turi būti 

proporcingas ir suderintas su bendrų 

klinikinių vertinimų reikalavimais, taip 

pat jį reikia aptarti su sveikatos 

technologijos kūrėju ir kitais 

suinteresuotaisiais subjektais;  
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Pakeitimas 64 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 straipsnio 1 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komisija įsteigia suinteresuotųjų 

subjektų tinklą paskelbdama atvirą 

kvietimą teikti paraiškas ir surengdama 

tinkamų suinteresuotųjų subjektų 

organizacijų atranką pagal atvirame 

kvietime teikti paraiškas nustatytus 

atrankos kriterijus. 

1. Komisija įsteigia suinteresuotųjų 

subjektų tinklą paskelbdama atvirą 

kvietimą teikti paraiškas ir surengdama 

tinkamų suinteresuotųjų subjektų 

organizacijų atranką pagal atvirame 

kvietime teikti paraiškas nustatytus 

atrankos kriterijus. Vertindamos paraiškas 

Komisijos tarnybos atsižvelgia į šiuos 

kriterijus: 

 i) įrodytą dabartinį arba planuojamą 

dalyvavimą plėtojant STV (veiklos 

ataskaitos, darbo planai, pozicijų 

dokumentai, aktyvios darbo grupės, ES 

finansuojami veiksmai); 

 ii) profesines žinias, susijusias su 

pajėgumų sutelkimo tikslais ES lygmeniu; 

 iii) keleto valstybių narių geografine 

aprėptimi, pirmenybę teikiant suderintai 

aprėpčiai; 

 

Pakeitimas 65 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Koordinavimo grupės prašymu 

Komisija pakviečia pacientus ir 

suinteresuotųjų subjektų tinklo paskirtus 

klinikinius ekspertus dalyvauti 

Koordinavimo grupės posėdžiuose 

stebėtojų teisėmis. 

4. Koordinavimo grupės prašymu 

Komisija pakviečia pacientus, klinikinius 

ir kitus suinteresuotųjų subjektų tinklo 

paskirtus ekspertus dalyvauti 

Koordinavimo grupės posėdžiuose 

stebėtojų teisėmis. 

 

Pakeitimas 66 

Pasiūlymas dėl reglamento 

27 straipsnio 1 a dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Pasibaigus 33 straipsnio 1 dalyje 

nurodytam pereinamajam laikotarpiui, 

susijusiam su vaistais, nustatant naujas 

atsirandančias sveikatos technologijas, 

laikomasi EMA išankstinio pranešimo 

apie vaistus prieš pateikiant paraiškas dėl 

rinkodaros leidimų. 

Pagrindimas 

Iš šio pakeitimo matyti, kad pasibaigus pereinamajam laikotarpiui nereikės atlikti tokio 

tyrimo, nes dėl sąsajų su centralizuotos vaistų rinkodaros leidimų suteikimo procedūra 

(žr. Pasiūlymo dėl STV 5 straipsnio 1 dalį ir siūlomą 6 straipsnio 1 dalies pakeitimą ir 17 ir 

18 konstatuojamąsias dalis) ir prieigos prie bendro mokslinio šių produktų vertinimo 

(žr. siūlomą 12 straipsnio 4 dalies pakeitimą) bus užtikrinta, kad Koordinavimo grupei bus 

laiku pranešta apie naujas atsirandančias sveikatos technologijas. 

 

Pakeitimas 67 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

27 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Visiems gamintojo pateiktiems 

konfidencialiems duomenims taikomas 

aiškus susitarimas dėl konfidencialumo. 

Komisija užtikrina konfidencialių 

duomenų apsaugą nuo neleistinos 

prieigos ar atskleidimo, ir užtikrina 

saugomų duomenų vientisumą 

saugodama juos nuo atsitiktinio ar 

neleistino sunaikinimo, atsitiktinio 

praradimo ar pakeitimo. 

 

Pakeitimas 68 

Pasiūlymas dėl reglamento 

32 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Rengdama ir priimdama 

įgyvendinimo ir deleguotuosius aktus 

2. Rengdama ir priimdama 

įgyvendinimo ir deleguotuosius aktus 
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Komisija atsižvelgia į skiriamąsias vaistų ir 

medicinos priemonių savybes. 

Komisija atsižvelgia į skiriamąsias vaistų ir 

medicinos priemonių savybes ir atsižvelgia 

į jau dabar pagal EUnetHTA bendruosius 

veiksmus atliekamą darbą. 

Pagrindimas 

Šiuo siūlomu pakeitimu įgyvendinamos 3 ir 25 konstatuojamosios dalys. 
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