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KORTFATTAD MOTIVERING 

Lägesrapport 

Efter mer än 20 år av frivilligt samarbete om utvärdering av medicinsk teknik (HTA) har 

kommissionen föreslagit att öka medlemsstaternas samarbete inom detta område. Alltsedan 

2006 har medlemsstaterna på frivillig grund samarbetat om HTA inom den stödram som heter 

EUnetHTA. I dag är över 50 HTA-organ verksamma inom Europeiska unionen och arbetar 

med bedömning där olika metoder används, i olika kapaciteter för HTA. Inom EU är HTS 

uppsplittrat på olika system, olika förfaranden och olika krav i fråga om typen av klinisk 

evidens. Detta bidrar till att snedvrida marknadstillträdet, vilket i sin tur hindrar att 

innovationer inom området hälsa snabbt tas i bruk. Dagens frivilliga samarbete har haft viss 

framgång (jfr de gemensamma åtgärderna), men har inte avlägsnat mångfalden av olika 

tillvägagångssätt. Föredraganden erkänner att syftet med detta lagstiftningsförslag inskränker 

sig till de kliniska aspekterna av HTA, så att de socioekonomiska aspekterna, som är mera 

nationellt anknutna, inte tas med i förslaget. 

Nyttan med ett ökat samarbete på EU-nivå 

Med ett system för ökat samarbete kring vissa former av HTA kan alla EU-länder dra nytta av 

effektivitetsvinster och förbättra sin resursanvändning, och på det sättet maximera EU-

mervärdet. En viktig fråga är när och hur snabbt innovationer kommer ut på marknaden och 

patienter kan få tillgång till dem. Förslaget avser att vara till hjälp för att genuin innovation 

vinner insteg. Nya innovativa läkemedel kan till exempel bli till omedelbar nytta för patienter, 

vilkas medicinska behov ej tillgodosetts. Föredraganden understryker att sektorn för hälso- 

och sjukvård är mycket viktig för vår ekonomi och svarar för omkring 10 procent av EU:s 

BNP. Ett ökat samarbete skulle få som följd att industrier och tillverkare inom denna sektor 

blev effektivare och kostnadseffektivare, och därigenom konkurrenskraftigare i global skala. 

Om de nationella beslutsfattarna får utökade resurser och mer omfattande vetenskapliga rön 

till sitt förfogande och om det går att sammanföra sakkunskap och stödja innovation runt om i 

EU kommer EU också att få bättre konkurrenskraft överlag. 

Metod 

Föredraganden understryker att metoderna i detta lagstiftningsförslag inte är klart definierade 

och bör vidareutvecklas i framtiden. Dessutom betonar föredraganden att kommissionen bör 

stödja tillämpningen av metoderna och valet av dem. Samordningsgruppen, som består av 

oberoende experter på HTA från alla medlemsstater, bör få en utslagsgivande roll inom 

urvals- och utvecklingsprocessen. Avslutningsvis frågar sig föredraganden om kommissionen 

valt ett lämpligt sätt för hur metoderna ska fastställas och utföras (alltså genomförandeakter). 

I och med att metoderna för gemensamma HTA standardiseras bör HTA överallt i Europa få 

högre kvalitet och bli mera tillförlitliga. Föredraganden betonar att de vetenskapliga rön som 

används vid HTA måste vara av högsta kvalitet och att samordningsgruppen därför måste 

erkänna och övervaka dem. 

Samordningsgruppen 

Föredraganden välkomnar att samordningsgruppen fått följande huvuduppgifter:  



 

PE620.890v03-00 4/39 AD\1162745SV.docx 

SV 

 Gemensamma kliniska granskningar som fokuserar på den mest innovativa tekniken 

med största potentiella effekter för patienterna. 

 Gemensamma vetenskapliga samråd, där utvecklarna av medicinsk teknik kan 

rådfråga HTA-ansvariga myndigheter. 

 Identifiering av ny medicinsk teknik för att lovande former av teknik ska kunna 

igenkännas på ett tidigt stadium. 

 Frivilligt samarbete inom andra områden. 

Föredraganden understryker också att samordningsgruppen fått en styrande och prioriterande 

funktion vid gemensamma HTA och betonar att det behövs en strukturerad medverkan av 

patientorganisationer, näringslivet och andra berörda parter. 

Vikten av datainsamling 

Det är viktigt att data samlas in och delas mellan medlemsstater, HTA-organ och 

tillsynsmyndigheter för att det onödiga arbetet ska minska, ytterligare evidensgenerering ska 

främjas och det europeiska samarbetet kring HTA ska underlättas. Föredraganden framhåller 

att det behövs insyn i verksamheten och att andra måste få ta del av resultaten av HTA-

relaterad forskning, antingen det rör sig om positiva eller negativa resultat.  

Dagens frivilliga samarbete kring HTA innefattar en mångfald av dataregister och olika 

tillvägagångssätt vid datainsamlingen. För att den information som utbyts mellan 

medlemsstaterna ska bli kompatibel och jämförbar måste de data som samlas in hålla hög 

kvalitet. Eftersom hälsoinformation är en så känslig fråga framhåller föredraganden vikten av 

att uppgifterna hanteras konfidentiellt. 

Föredraganden stöder också framtagandet av en it-plattform med all information om 

samordningsgruppens huvuduppgifter. 

Obligatoriskt ibruktagande 

Föredraganden stöder principen om obligatoriskt ibruktagande av gemensamma kliniska 

granskningar, med hänvisning till samordningsgruppens tillvägagångssätt för bedömning av 

kvalitetsnivån på varje gemensam HTA.  

Detta obligatoriska ibruktagande säkerställer att det inte blir något dubbelarbete vid 

granskningarna och att alla medlemsstaters resurser används kostnadseffektivt. 

Föredraganden understryker att förslaget klart skiljer mellan dels bedömning av evidens, dels 

utvärdering, som görs på nationell nivå. Därför finns det ingen gemensam utvärdering på 

europeisk nivå. Förordningen påverkar inte medlemsstaternas beslutsfattande om vilken 

teknik som ska tillgängliggöras eller ersättas på nationell nivå. 

Det ökade samarbetets omfattning 

Förslaget skulle omfatta alla medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in 

vitro-diagnostik som genomgår det granskningsförfarande som fastställs i godkännandet (CE) 

för försäljning i förordningen om medicintekniska produkter (2017/745, 2017/746). 

Tillämpningen av förordningen om medicintekniska produkter skiljer sig grundläggande från 

tillämpningen av läkemedel. I tillämpningen av förordningen om medicintekniska produkter 
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ingår åtskilligt mer komplicerade faktorer, såsom kirurgiska färdigheter eller tillämpningen 

genom försorg av sjuksköterskor. De omfattas av upphandlingsförfaranden på 

medlemsstatsnivå. 

Förordning (EU) 2017/745 kommer att träda i kraft först den 26 maj 2020. Det vore förhastat 

att ha dessa medicintekniska produkter att genomgå granskningsförfarandet i en situation där 

det fortfarande är oklart om de skulle komma att CE-märkas med stöd av det sistnämnda 

förfarandet. För andra produkter än läkemedel präglas förordningarna (EU) 2017/745 och 

(EU) 2017/746 av en anda av decentralisering och föreskriver redan viss 

effektivitetsbedömning. 

Det finns andra sätt för medlemsstaterna att säkerställa att medicintekniska produkter används 

så effektivt som möjligt. Syftet med förslaget är ju att minska den administrativa bördan och 

inte att öka den, och därför är inte konsekvent med förslagets syfte att också låta 

medicintekniska produkter omfattas av gemensamma HTA. 

Det anses att behovet av en HTA för medicintekniska produkter bör komma från 

medlemsstatens myndigheter. Föredraganden rekommenderar därför att gemensamma HTA 

inte ska vara obligatoriska för medicintekniska produkter. 
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ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 

livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag: 

 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Utvärdering av medicinsk teknik 

(HTA) är en evidensbaserad process som 

gör det möjligt för behöriga myndigheter 

att bestämma en ny eller befintlig tekniks 

relativa effektivitet. HTA fokuserar särskilt 

på mervärdet med en medicinsk teknik 

jämfört med annan ny eller befintlig 

medicinsk teknik. 

(2) Utvärdering av medicinsk teknik 

(HTA) är en evidensbaserad, 

tvärvetenskaplig process som gör det 

möjligt för behöriga myndigheter att 

bestämma en ny eller befintlig medicinsk 

tekniks relativa effektivitet och som bör 

utföras på ett systematiskt, oberoende och 

öppet sätt. HTA fokuserar särskilt på 

mervärdet med en medicinsk teknik 

jämfört med annan ny eller befintlig 

medicinsk teknik. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. HTA omfattar båda kliniska och 

icke-kliniska aspekter av medicinsk teknik. 

De gemensamma HTA-åtgärder som 

medfinansieras av EU (EUnetHTA:s 

gemensamma åtgärder) har identifierat nio 

områden som ligger till grund för 

utvärdering av medicinsk teknik. Av dessa 

nio områden är fyra kliniska och fem icke-

kliniska. De fyra kliniska 

utvärderingsområdena rör identifiering av 

ett hälsoproblem och befintlig teknik, 

granskning av de tekniska egenskaperna 

hos den teknik som utvärderas, teknikens 

relativa säkerhet och dess relativa kliniska 

effektivitet. De fem områdena för icke-

klinisk granskning rör kostnad för och 

(3) HTA omfattar båda kliniska och 

icke-kliniska aspekter av medicinsk teknik. 

De gemensamma HTA-åtgärder som 

medfinansieras av EU (EUnetHTA:s 

gemensamma åtgärder) har identifierat nio 

områden som ligger till grund för 

utvärdering av medicinsk teknik. Av dessa 

nio områden är fyra kliniska och fem icke-

kliniska. De fyra kliniska 

utvärderingsområdena rör identifiering av 

ett hälsoproblem och befintlig teknik, 

granskning av de tekniska egenskaperna 

hos den teknik som utvärderas, teknikens 

relativa säkerhet och dess relativa kliniska 

effektivitet. De fem områdena för icke-

klinisk granskning rör kostnad för och 
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ekonomisk utvärdering av en teknik samt 

av dess etiska, organisatoriska, sociala och 

rättsliga aspekter. De kliniska områdena 

lämpar sig därför bättre för gemensam 

utvärdering på EU-nivå på grundval av den 

vetenskapliga evidensbasen, medan 

utvärdering av icke-kliniska områden 

tenderar att vara närmare knutna till 

nationella och regionala kontexter och 

metoder. 

ekonomisk utvärdering av en teknik samt 

av dess etiska, organisatoriska, sociala och 

rättsliga aspekter. De kliniska områdena 

lämpar sig därför bättre för gemensam 

utvärdering på EU-nivå på grundval av den 

vetenskapliga evidensbasen. Utvärdering 

av icke-kliniska områden bör vara nära 

anknuten till nationella och regionala 

kontexter, metoder och kompetenser. 

 

Ändringsförslag  3 

 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Resultatet av HTA används som 

underlag för beslut om tilldelning av 

budgetmedel på hälso- och 

sjukvårdsområdet, t.ex. då man fastställer 

prissättnings- eller ersättningsnivåer för 

medicinsk teknik. HTA kan därför 

underlätta för medlemsstaterna att skapa 

och upprätthålla hållbara hälso- och 

sjukvårdssystem och kan stimulera till 

innovation som ger bättre resultat för 

patienterna. 

(4) HTA kan underlätta för 

medlemsstaterna att skapa och upprätthålla 

hållbara och heltäckande hälso- och 

sjukvårdssystem, samtidigt som man 

stimulerar till innovation och ökar 

sektorns konkurrenskraft, vilket i 

slutändan kommer att ge bättre resultat för 

patienterna. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 8 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. I en resolution av den 2 mars 2017 

om EU:s alternativ för att förbättra 

tillgången till läkemedel9 uppmanade 

Europaparlamentet kommissionen att så 

snabbt som möjligt lägga fram 

lagstiftningsförslag om ett europeiskt 

system för utvärdering av medicinska 

metoder och harmonisera transparenta 

kriterier för utvärdering av medicinska 

metoder för att bedöma det terapeutiska 

(8) I en resolution av den 2 mars 2017 

om EU:s alternativ för att förbättra 

tillgången till läkemedel9 uppmanade 

Europaparlamentet kommissionen att så 

snabbt som möjligt lägga fram 

lagstiftningsförslag om ett europeiskt 

system för utvärdering av medicinska 

metoder och harmonisera transparenta 

kriterier för utvärdering av medicinska 

metoder för att bedöma det terapeutiska 
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mervärdet av läkemedel. mervärdet av medicinsk teknik jämfört 

med bästa tillgängliga alternativ, med 

hänsyn till innovationsnivån och värdet 

för patienterna. 

_________________ _________________ 

9 Europaparlamentets resolution av den 2 

mars 2017 om EU:s alternativ för att 

förbättra tillgången till läkemedel – 

2016/2057(INI). 

9 Europaparlamentets resolution av den 2 

mars 2017 om EU:s alternativ för att 

förbättra tillgången till läkemedel – 

2016/2057(INI). 

 

Ändringsförslag  5 

 

Förslag till förordning 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

11. Enligt artikel 168.7 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt har 

medlemsstaterna ansvar för att organisera 

och ge hälso- och sjukvård. Med tanke på 

detta bör unionsreglerna endast gälla de 

aspekter av HTA som rör den kliniska 

granskningen av medicinsk teknik, särskilt 

för att säkerställa att slutsatserna från 

granskningen endast gäller resultaten 

avseende en medicinsk tekniks effektivitet 

jämfört med annan teknik. Resultatet av 

sådana utvärderingar bör därför inte 

inverka på medlemsstaternas befogenhet 

att besluta om prissättning och ersättning 

avseende medicinsk teknik, inklusive 

kriterierna för sådan prissättning och 

ersättning som kan styras av både kliniska 

och icke kliniska överväganden och enbart 

är en nationell fråga. 

(11) Enligt artikel 168.7 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt har 

medlemsstaterna ansvar för att organisera 

och ge hälso- och sjukvård. Med tanke på 

detta bör unionsreglerna endast gälla de 

aspekter av HTA som rör den kliniska 

granskningen av medicinsk teknik. I detta 

sammanhang är den gemensamma 

kliniska granskning som är föremål för 

denna förordning en vetenskaplig analys 

av den medicinska teknikens relativa 

effekter på de kliniska resultaten när den 

granskas i förhållande till den eller de 

utvalda jämförelseindikatorerna och för 

de utvalda befolkningarna eller 

underbefolkningarna, med beaktande av 

kriterierna för modellen HTA Core. Här 

ingår också att man, utgående från de 

uppgifter som finns att tillgå, beaktar hur 

träffsäkra resultaten är, relativt sett. 
Resultatet av sådana gemensamma 

kliniska granskningar bör därför inte 

inverka på medlemsstaternas befogenhet 

att besluta om prissättning och ersättning 

avseende medicinsk teknik, inklusive 

kriterierna för sådan prissättning och 

ersättning som kan styras av både kliniska 

och icke kliniska överväganden och enbart 

är en nationell fråga. Den granskning som 

varje medlemsstat genomför vid sin 
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nationella utvärdering bör därför inte 

omfattas av detta förslag. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 12 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

12. För att säkerställa en bred 

tillämpning av de harmoniserade reglerna 

om kliniska aspekter av HTA och göra det 

möjligt att samla sakkunskap och resurser 

hos HTA-organen bör det krävas 

gemensamma kliniska granskningar av alla 

sådana läkemedel som är föremål för det 

förfarande för centralt godkännande för 

försäljning som föreskrivs i 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 726/200411 och som innehåller en 

ny aktiv substans, om dessa läkemedel 

senare godkänns för en ny terapeutisk 

indikation. Gemensamma kliniska 

granskningar bör också göras av vissa 

medicintekniska produkter enligt 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2017/74512 som tillhör de högsta 

riskklasserna och för vilka de relevanta 

expertpanelerna har lämnat yttranden 

eller synpunkter. Det bör göras ett urval 

av medicintekniska produkter till 

gemensamma kliniska granskningar på 

grundval av särskilda kriterier. 

(12) För att säkerställa en bred 

tillämpning av de harmoniserade reglerna 

om kliniska aspekter av HTA och göra det 

möjligt att samla sakkunskap och resurser 

hos HTA-organen bör det krävas 

gemensamma kliniska granskningar av alla 

sådana läkemedel som är föremål för det 

förfarande för centralt godkännande för 

försäljning som föreskrivs i 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 726/200411 och som innehåller en 

ny aktiv substans, om dessa läkemedel 

senare godkänns för en ny terapeutisk 

indikation. Gemensamma kliniska 

granskningar bör också göras av vissa 

medicintekniska produkter enligt 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) 2017/74512, eftersom det behövs 

utökad klinisk evidens om alla dessa nya 

former av teknik. 

_________________ _________________ 

11 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 

mars 2004 om inrättande av 

gemenskapsförfaranden för godkännande 

av och tillsyn över humanläkemedel och 

veterinärmedicinska läkemedel samt om 

inrättande av en europeisk 

läkemedelsmyndighet (EUT L 136, 

30.4.2004, s. 1). 

11 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 

mars 2004 om inrättande av 

gemenskapsförfaranden för godkännande 

av och tillsyn över humanläkemedel och 

veterinärmedicinska läkemedel samt om 

inrättande av en europeisk 

läkemedelsmyndighet (EUT L 136, 

30.4.2004, s. 1). 

12 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 

2017 om medicintekniska produkter, om 

12 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 

2017 om medicintekniska produkter, om 
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ändring av direktiv 2001/83/EG, 

förordning (EG) nr 178/2002 och 

förordning (EG) nr 1223/2009 och om 

upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG 

och 93/42/EEG (EUT L 117, 5.5.2017, 

s. 1). 

ändring av direktiv 2001/83/EG, 

förordning (EG) nr 178/2002 och 

förordning (EG) nr 1223/2009 och om 

upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG 

och 93/42/EEG (EUT L 117, 5.5.2017, 

s. 1). 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Skäl 14 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

14. Det bör inrättas en 

samordningsgrupp bestående av företrädare 

för medlemsstaternas myndigheter och 

organ för utvärdering av medicinsk teknik 

med ansvar att övervaka genomförandet av 

gemensamma kliniska granskningar och 

annat gemensamt arbete. 

(14) Det bör inrättas en 

samordningsgrupp bestående av företrädare 

för medlemsstaternas nationella och 

regionala myndigheter och organ för 

utvärdering av medicinsk teknik med 

ansvar att övervaka genomförandet av 

gemensamma kliniska granskningar och 

annat gemensamt arbete. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Skäl 15 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

15. För att säkerställa en 

medlemsstatsledd metod för gemensamma 

kliniska granskningar och gemensamma 

vetenskapliga samråd bör medlemsstaterna 

utse nationella HTA-ansvariga 

myndigheter och organ som lämnar 

beslutsunderlag i sin egenskap av 

medlemmar i samordningsgruppen. De 

utsedda myndigheterna och organen bör 

säkerställa att de är representerade på 

lämplig nivå i samordningsgruppen och att 

arbetsgrupperna har teknisk sakkunskap, 

med hänsyn till behovet av sakkunskap om 

HTA när det gäller läkemedel och 

medicintekniska produkter. 

(15) För att säkerställa en 

medlemsstatsledd metod för gemensamma 

kliniska granskningar och gemensamma 

vetenskapliga samråd bör medlemsstaterna 

utse nationella HTA-ansvariga 

myndigheter och organ som lämnar 

beslutsunderlag i sin egenskap av 

medlemmar i samordningsgruppen. De 

utsedda myndigheterna och 

forskningsorganen bör säkerställa att de är 

representerade på lämplig nivå i 

samordningsgruppen och att 

arbetsgrupperna har teknisk sakkunskap, 

med hänsyn till behovet av sakkunskap om 

HTA när det gäller läkemedel och 

medicintekniska produkter. 
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Ändringsförslag  9 

 

Förslag till förordning 

Skäl 16 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

16. För att de harmoniserade 

förfarandena ska fylla sitt syfte när det 

gäller den inre marknaden bör 

medlemsstaterna åläggas att fullt ut beakta 

resultaten av gemensamma kliniska 

granskningar och inte upprepa sådana 

granskningar. Att medlemsstaterna fullgör 

denna skyldighet hindrar dem inte från att 

göra icke-kliniska granskningar av samma 

medicinska teknik eller från att dra 

slutsatser om mervärdet av den berörda 

tekniken som ett led i nationella 

utvärderingsprocesser som kan ta hänsyn 

till såväl kliniska som icke-kliniska 

uppgifter och kriterier. Det hindrar inte 

heller medlemsstaterna från att utarbeta 

egna rekommendationer eller att fatta 

beslut om prissättning eller ersättning. 

(16) För att de harmoniserade 

förfarandena ska fylla sina syften när det 

gäller den inre marknaden, öka 

effektiviteten av klinisk utvärdering, bidra 

till hållbarhet inom hälso- och 

sjukvårdssystemet och maximera 

innovationerna bör medlemsstaterna 

åläggas att fullt ut beakta resultaten av 

gemensamma kliniska granskningar. Att 

medlemsstaterna fullgör denna skyldighet 

hindrar dem inte från att göra ytterligare 

kliniska analyser, i den mån sådana inte 

gjorts vid den gemensamma kliniska 

granskningen och bedöms vara 

nödvändiga inom ramen för den 

nationella utvärderingen av medicinsk 

teknik. Medlemsstaterna ska fortfarande 

kunna göra icke-kliniska granskningar av 

samma medicinska teknik eller dra 

slutsatser om mervärdet av den berörda 

tekniken som ett led i nationella 

utvärderingsprocesser som kan ta hänsyn 

till såväl kliniska som icke-kliniska 

uppgifter och kriterier. Det hindrar inte 

heller medlemsstaterna från att utarbeta 

egna rekommendationer eller att fatta 

beslut om prissättning eller ersättning. 

 

Ändringsförslag  10 

 

Förslag till förordning 

Skäl 19a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (19a) Kommissionens mål om bättre 

lagstiftning bör stödjas. Säkerheten och 

prestandan hos den medicinska tekniken 

bör prövas vid Europeiska 

läkemedelsmyndigheten och med stöd av 

förordningen om medicintekniska 
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produkter, medan denna förordning syftar 

till gemensamma utvärderingar av 

effektiviteten av ny medicinsk teknik. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Skäl 24 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

24. För att säkerställa att det 

gemensamma arbetet görs på ett 

inkluderande och öppet sätt bör 

samordningsgruppen samarbeta och hålla 

omfattande samråd med berörda parter. För 

att skydda det gemensamma arbetets 

integritet bör man dock utarbeta regler för 

att säkerställa att arbetet bedrivs på ett 

oberoende och opartiskt sätt och att sådana 

samråd inte medför några 

intressekonflikter. 

(24) För att säkerställa att det 

gemensamma arbetet görs på ett 

inkluderande och öppet sätt bör 

samordningsgruppen samarbeta och hålla 

omfattande samråd med berörda parter. För 

att skydda det gemensamma arbetets 

integritet bör man dock utarbeta regler för 

att säkerställa att arbetet bedrivs på ett 

oberoende och opartiskt sätt och att sådana 

samråd inte medför några 

intressekonflikter. Dessutom bör dessa 

regler och alla samråd offentliggöras. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Skäl 25 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

25. För att säkerställa ett enhetligt 

tillvägagångssätt avseende det arbete som 

föreskrivs i denna förordning bör 

kommissionen tilldelas 

genomförandebefogenheter för att 
fastställa en ram för gemensamma 

förfaranden och metoder när det gäller 

kliniska granskningar, förfaranden för 

gemensamma kliniska granskningar och 

förfaranden för gemensamma 

vetenskapliga samråd. I förekommande fall 

bör särskilda regler utarbetas för läkemedel 

och medicintekniska produkter. I samband 

med att sådana regler utarbetas bör 

kommissionen beakta resultaten av det 

arbete som redan gjorts genom 

(25) För att säkerställa ett enhetligt 

tillvägagångssätt avseende det arbete som 

föreskrivs i denna förordning bör 

samordningsgruppen tillsammans med 
kommissionen fastställa en ram för 

gemensamma förfaranden och metoder när 

det gäller kliniska granskningar, 

förfaranden för gemensamma kliniska 

granskningar och förfaranden för 

gemensamma vetenskapliga samråd. I 

förekommande fall bör särskilda regler 

utarbetas för läkemedel och 

medicintekniska produkter. I samband med 

att sådana regler utarbetas bör 

kommissionen och samordningsgruppen 

beakta resultaten av det arbete som redan 
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EUnetHTA:s gemensamma åtgärder. Den 

bör också beakta HTA-initiativ som 

finansieras genom forskningsprogrammet 

Horisont 2020 och regionala HTA-initiativ, 

t.ex. BeNeLuxA-initiativet och initiativ 

inom ramen för Vallettaförklaringen. Dessa 

befogenheter bör utövas i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 182/201113. 

gjorts genom EUnetHTA:s gemensamma 

åtgärder, i synnerhet metodriktlinjerna 

och mallen för inlämning av underlag. 

Den bör också beakta HTA-initiativ som 

finansieras genom forskningsprogrammet 

Horisont 2020 och regionala HTA-initiativ, 

t.ex. BeNeLuxA-initiativet och initiativ 

inom ramen för Vallettaförklaringen. För 

att säkerställa enhetliga villkor för 

tillämpningen av denna förordning bör 

kommissionen tilldelas 

genomförandebefogenheter för att 

fastställa förfaranden för gemensamma 

kliniska granskningar och förfaranden 

för gemensamma vetenskapliga samråd. 

Dessa befogenheter bör utövas i enlighet 

med Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 182/201113. Ramen för 

förfarandena och metoderna uppdateras 

så ofta som kommissionen och 

samordningsgruppen anser det 

nödvändigt, för att säkerställa deras 

anpassning till vetenskapens utveckling. 

När kommissionen i samarbete med 

samordningsgruppen utvecklar ramen för 

metoder bör den beakta den särskilda 

karaktären med tillhörande utmaningar 

hos vissa typer av medicinsk teknik, 

avancerade terapier eller livsförlängande 

terapier, där det kan krävas innovation 

vid utformningen av kliniska studier. 

Dessa kan leda till osäkra uppgifter när 

godkännandet för försäljning ska 

utfärdas. Eftersom sådan utformning av 

innovativa kliniska studier ofta är 

accepterad för lagstadgad bedömning, bör 

metoderna för gemensamma kliniska 

granskningar inte hindra den medicinska 

tekniken från att nå ut till patienterna. 

Kommissionen och samordningsgruppen 

bör därför säkerställa att metoderna ger 

en tillräcklig standard på klinisk evidens 

för att möjliggöra en lämplig utvärdering 

av den medicinska tekniken. Denna 

kliniska evidens bör omfatta 

godkännande av bästa tillgängliga 

vetenskapliga evidens vid tidpunkten för 

inlämningen, t.ex. data från 

fallkontrollstudier, verkliga 
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observationsdata, samt godkännande av 

jämförelseläkemedel för indirekt 

behandling.  

__________________ __________________ 

13 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 

februari 2011 om fastställande av allmänna 

regler och principer för medlemsstaternas 

kontroll av kommissionens utövande av 

sina genomförandebefogenheter (EUT L 

55, 28.2.2011, s. 13). 

13 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 

februari 2011 om fastställande av allmänna 

regler och principer för medlemsstaternas 

kontroll av kommissionens utövande av 

sina genomförandebefogenheter (EUT L 

55, 28.2.2011, s. 13). 

 

Ändringsförslag  13 

 

Förslag till förordning 

Skäl 26 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

26. I syfte att säkerställa att denna 

förordning är fullt fungerande och anpassa 

den till den tekniska och vetenskapliga 

utvecklingen bör befogenheten att anta 

akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 

om Europeiska unionens funktionssätt 

delegeras till kommissionen med avseende 

på innehållet i den dokumentation som ska 

lämnas in, rapporter och sammanfattande 

rapporter om kliniska granskningar, 

innehållet i dokumentation som rör en 

begäran samt rapporter om de 

gemensamma vetenskapliga samråden och 

reglerna för att välja ut berörda parter. Det 

är särskilt viktigt att kommissionen 

genomför lämpliga samråd under sitt 

förberedande arbete, inklusive på 

expertnivå, och att dessa samråd 

genomförs i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet om bättre 

lagstiftning av den 13 april 201614. För att 

säkerställa lika stor delaktighet i 

förberedelsen av delegerade akter bör 

Europaparlamentet och rådet erhålla alla 

handlingar samtidigt som 

medlemsstaternas experter, och deras 

experter bör ges systematiskt tillträde till 

möten i kommissionens expertgrupper som 

(26) I syfte att säkerställa att denna 

förordning är fullt fungerande och anpassa 

den till den tekniska och vetenskapliga 

utvecklingen bör befogenheten att anta 

akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 

om Europeiska unionens funktionssätt 

delegeras till kommissionen med avseende 

på innehållet i den dokumentation som ska 

lämnas in, rapporter och sammanfattande 

rapporter om kliniska granskningar, 

innehållet i dokumentation som rör en 

begäran samt rapporter om de 

gemensamma vetenskapliga samråden och 

reglerna för att välja ut berörda parter, men 

med en skyldighet att regelbundet 

underrätta Europaparlamentet och rådet 

om dokumentationen och rapporterna. 

Det är särskilt viktigt att kommissionen 

genomför lämpliga samråd under sitt 

förberedande arbete, inklusive på 

expertnivå, och att dessa samråd 

genomförs i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet om bättre 

lagstiftning av den 13 april 201614. För att 

säkerställa lika stor delaktighet i 

förberedelsen av delegerade akter bör 

Europaparlamentet och rådet erhålla alla 

handlingar samtidigt som 
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arbetar med förberedelse av delegerade 

akter. 

medlemsstaternas experter, och deras 

experter bör ges systematiskt tillträde till 

möten i kommissionens expertgrupper som 

arbetar med förberedelse av delegerade 

akter. 

__________________ __________________ 

14 Interinstitutionellt avtal av den 13 april 

2016 mellan Europaparlamentet, 

Europeiska unionens råd och Europeiska 

kommissionen om bättre lagstiftning (EUT 

L 123, 12.5.2016, s. 1). 

14 Interinstitutionellt avtal av den 13 april 

2016 mellan Europaparlamentet, 

Europeiska unionens råd och Europeiska 

kommissionen om bättre lagstiftning (EUT 

L 123, 12.5.2016, s. 1). 

 

Ändringsförslag  14 

 

Förslag till förordning 

Skäl 28 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

28. För att underlätta det gemensamma 

arbetet och medlemsstaternas utbyte av 

information om HTA bör det föreskrivas 

att en it-plattform som innehåller lämpliga 

databaser och säkra 

kommunikationskanaler ska inrättas. 

Kommissionen bör också säkerställa att it-

plattformen kopplas till annan 

datainfrastruktur som är relevant för HTA, 

t.ex. register över observationsdata. 

(28) För att underlätta det gemensamma 

arbetet och medlemsstaternas utbyte av 

information om HTA bör det föreskrivas 

att en it-plattform som innehåller lämpliga 

databaser och säkra 

kommunikationskanaler ska inrättas. 

Kommissionen bör också säkerställa att it-

plattformen kopplas till annan 

datainfrastruktur som är relevant för HTA, 

t.ex. register över observationsdata. It-

plattformen bör säkerställa 

offentliggörande och öppenhet för både 

de gemensamma vetenskapliga samråden 

och den gemensamma tekniska 

utvärderingen, med avseende på 

slutrapporterna, där alla iakttagelser 

sammanfattas. Eftersom hälsoinformation 

är en så känslig fråga bör det slås vakt om 

att uppgifterna hela tiden hanteras 

konfidentiellt, när de är kommersiellt eller 

personligt känsliga. 

 

Ändringsförslag  15 

 

Förslag till förordning 

Skäl 32 



 

PE620.890v03-00 16/39 AD\1162745SV.docx 

SV 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

32. Kommissionen bör göra en 

utvärdering av denna förordning. I enlighet 

med punkt 22 i det interinstitutionella 

avtalet om bättre lagstiftning av den 13 

april 2016 bör den utvärderingen baseras 

på de fem kriterierna effektivitet, 

ändamålsenlighet, relevans, konsekvens 

och EU-mervärde och stödjas av ett 

övervakningsprogram. 

(32) Kommissionen bör göra en 

utvärdering av denna förordning. I enlighet 

med punkt 22 i det interinstitutionella 

avtalet om bättre lagstiftning av den 13 

april 2016 bör den utvärderingen baseras 

på de fem kriterierna effektivitet, 

ändamålsenlighet, relevans, konsekvens 

och EU-mervärde och stödjas av ett 

övervakningsprogram. Resultaten bör 

även delges Europaparlamentet och rådet 

för godkännande. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. I denna förordning fastställs 1. Med hänsyn till resultaten av det 

arbete som redan gjorts genom 

EUnetHTA:s gemensamma åtgärder 
fastställs i denna förordning 

Motivering 

Detta ändringsförslag genomför skälen 3 och 25. 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Denna förordning syftar till att 

främja och stärka de nationella hälso- 

och sjukvårdssystemen genom att 

stimulera åtgärder för forskning om samt 

tillverkning och spridning av fritt och 

allmänt tillgänglig medicinsk teknik. 
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Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led e 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) klinisk granskning: 

sammanställning och utvärdering av 

tillgängliga vetenskapliga data om en 

medicinsk teknik, jämfört med en eller 

flera andra medicinska tekniker, baserade 

på följande kliniska områden för 

utvärdering av medicinsk teknik: 

beskrivning av det hälsoproblem som 

behandlas med hjälp av den medicinska 

tekniken, den rådande användningen av 

den medicinska tekniken för att behandla 

detta hälsoproblem, beskrivning av den 

medicinska tekniken, dess relativa kliniska 

effektivitet och dess relativa säkerhet. 

e) klinisk granskning: 

sammanställning och utvärdering av 

tillgängliga vetenskapliga data om en 

medicinsk teknik, jämfört med en eller 

flera andra medicinska tekniker, baserade 

på följande kliniska områden för 

utvärdering av medicinsk teknik: 

beskrivning av det hälsoproblem som 

behandlas med hjälp av den medicinska 

tekniken, den rådande användningen av 

den medicinska tekniken för att behandla 

detta hälsoproblem, beskrivning av den 

medicinska tekniken, dess relativa kliniska 

effektivitet och dess relativa säkerhet, 

varvid beskrivningen för läkemedel ska 

göras i samband med det lagstadgade 

godkännandet, men för medicintekniska 

produkter kan göras efter att produkterna 

släppts ut på marknaden. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led ga (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ga) patientrelevanta medicinska 

resultat: data som återger eller förutspår 

dödlighet, sjuklighet, hälsorelaterad 

livskvalitet, inbegripet smärta, 

återhämtningshastighet, 

sjukhusvistelsetider och biverkningar, 

inbegripet återintagning, komplikationer, 

blodförlust och infektioner. 

Motivering 

Denna artikel syftar till att tydliggöra det viktiga koncept som avses i artikel 6.5 a i förslaget 

till HTA-förordning, i enlighet med internationell praxis på nivån för HTA-myndigheter. 
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Ändringsförslag  20 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna ska utse sina 

nationella myndigheter och organ med 

ansvar för utvärdering av medicinsk teknik 

till medlemmar av samordningsgruppen 

och dess arbetsgrupper, och ska underrätta 

kommissionen om detta och om eventuella 

senare ändringar. Medlemsstaterna får utse 

fler än en myndighet eller ett organ med 

ansvar för utvärdering av medicinsk teknik 

till medlemmar av samordningsgruppen 

och en eller flera av dess arbetsgrupper. 

2. Medlemsstaterna ska utse sina 

nationella myndigheter och organ med 

ansvar för utvärdering av medicinsk teknik 

som ger underlag till beslutsprocessen till 

medlemmar av samordningsgruppen och 

dess arbetsgrupper, och ska underrätta 

kommissionen om detta och om eventuella 

senare ändringar. Medlemsstaterna ska utse 

fler än en myndighet eller ett organ med 

ansvar för utvärdering av medicinsk teknik 

som ger underlag till beslutsprocessen på 

nationell nivå till medlemmar av 

samordningsgruppen och en eller flera av 

dess arbetsgrupper. 

 

Ändringsförslag  21 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Samordningsgruppen ska agera 

enhälligt eller vid behov genom omröstning 

med enkel majoritet. Varje medlemsstat 

ska ha en röst. 

3. Samordningsgruppen ska agera 

enhälligt eller, om enhällighet inte 

uppnås, genom omröstning med två 

tredjedels majoritet. Dokumentationen ska 

vara öppen och rösterna ska ingå i denna. 

Meningsskiljaktigheter och reservationer 

ska motiveras och ingå i utvärderingen. 

Varje medlemsstat ska ha en röst.  

Ändringsförslag  22 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Samordningsgruppens möten ska 4. Samordningsgruppens möten ska 
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ledas av kommissionen tillsammans med 

en medordförande som valts bland 

gruppens medlemmar för en bestämd tid 

som ska fastställas i arbetsordningen. 

ledas av kommissionen, som inte ska ha 

rösträtt, tillsammans med en 

medordförande som valts bland gruppens 

medlemmar för en bestämd tid som ska 

fastställas i arbetsordningen. 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till förordning 

 Artikel 3 – punkt 6 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Samordningsgruppens medlemmar 

och deras företrädare ska iaktta principerna 

om oberoende, opartiskhet och sekretess. 

6. Samordningsgruppens medlemmar 

och deras företrädare ska iaktta principerna 

om öppenhet, oberoende, opartiskhet och 

sekretess för särskild information. 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Kommissionen ska offentliggöra en 

förteckning över medlemmarna i 

samordningsgruppen och dess 

arbetsgrupper på den it-plattform som 

avses i artikel 27. 

7. Kommissionen ska offentliggöra en 

förteckning över medlemmarna i 

samordningsgruppen och dess 

arbetsgrupper på den it-plattform som 

avses i artikel 27. Kommissionen ska 

regelbundet delge samordningsgruppen 

alla ändringar av denna förteckning eller 

relaterad information. 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 8 – led aa (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 aa) Anta regler om intressekonflikter 

för samordningsgruppernas funktion och 

utförande av gemensamma kliniska 

granskningar samt gemensamma 
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vetenskapliga samråd. 

 

Ändringsförslag  26 

 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 8 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Säkerställa samarbete med 

relevanta organ på unionsnivå för att 

underlätta ytterligare evidensgenerering 

som behövs för gruppens arbete. 

c) Säkerställa samarbete med alla 

relevanta organ på unionsnivå för att 

underlätta ytterligare evidensgenerering 

som behövs för gruppens arbete. 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 8 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Säkerställa att berörda parter på 

lämpligt sätt involveras i arbetet. 

d) Säkerställa att berörda parter på 

lämpligt och regelbundet sätt involveras i 

arbetet. 

Motivering 

I enlighet med ett tillbörligt förfarande och erfarenheterna av EUnetHTA:s gemensamma 

åtgärder är det viktigt att se till att berörda parter får regelbunden information om 

samordningsgruppens verksamhet. 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 8 – led e – led iii 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

iii) identifiering av ny medicinsk 

teknik, 

iii) identifiering av ny medicinsk 

teknik, varvid det ska beaktas att efter 

utgången av den övergångsperiod som 

avses i artikel 33.1 ska, när det gäller 

läkemedel, identifiering av ny medicinsk 

teknik ske efter föranmälan av 

läkemedlen till Europeiska 
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läkemedelsmyndigheten innan 

ansökningar om godkännande för 

försäljning lämnas in,  

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 10a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 10a. Alla enskilda nationella 

myndigheter och organ som ansvarar för 

utvärdering av medicinsk teknik såsom 

medlemmar av samordningsgruppen och 

dess arbetsgrupper, och alla som utför 

uppdrag för eller arbetar hos de enskilda 

nationella myndigheter eller organ som 

ansvarar för utvärdering av medicinsk 

teknik ska i enlighet med lagstiftning i EU 

eller aktuell medlemsstat ha tystnadsplikt 

både under och efter sin uppdrags- eller 

anställningstid vad gäller konfidentiell 

information som kommer till deras 

kännedom under utförandet av deras 

arbete eller utövandet av deras 

befogenheter. 

Motivering 

Detta ändringsförslag återspeglar att utvärderingen av medicinsk teknik bör vara ett 

fullständigt tillförlitligt förfarande som garanterar sekretess för känslig information på alla 

nivåer. 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 3 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) samråda med kommissionen om 

utkastet till årligt arbetsprogram och 

beakta dess ståndpunkt. 

c) samråda med kommissionen om 

utkastet till årligt arbetsprogram. 
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Ändringsförslag  31 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 3 – led ca (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ca) beakta att efter utgången av den 

övergångsperiod som avses i artikel 33.1 

ska, när det gäller läkemedel, identifiering 

av ny medicinsk teknik ske efter 

förhandsanmälan av läkemedlen till 

Europeiska läkemedelsmyndigheten 

innan ansökningar om godkännande för 

försäljning lämnas in, 

Motivering 

På grund av kopplingen till det centraliserade förfarandet för godkännande för försäljning 

(se artikel 5.1 i HTA-förslaget och ändringsförslaget till artikel 6.1 ovan samt skälen 17 och 

18 och tillgången till gemensam vetenskaplig utvärdering för dessa produkter, se 

ändringsförslag till artikel 12.4), kommer detta ändringsförslag att säkerställa att 

samordningsgruppen underrättas i god tid om ny medicinsk teknik. 

 

Ändringsförslag  32 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) medicintekniska produkter som 

tillhör klasserna IIb och III i enlighet med 

artikel 51 i förordning (EU) 2017/745 och 

för vilka de tillämpliga expertpanelerna har 

lämnat ett vetenskapligt yttrande inom 

ramen för förfarandet för samråd vid 

klinisk utvärdering i enlighet med artikel 

54 i den förordningen, 

b) medicintekniska produkter som 

tillhör klasserna IIb och III i enlighet med 

artikel 51 i förordning (EU) 2017/745 och 

för vilka de tillämpliga expertpanelerna har 

lämnat ett vetenskapligt yttrande inom 

ramen för förfarandet för samråd vid 

klinisk utvärdering i enlighet med artikel 

54 i den förordningen, och som anses vara 

en stor innovation som kan få avgörande 

betydelse för de nationella hälso- och 

sjukvårdssystemen, 

 

Ändringsförslag  33 
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Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) medicintekniska produkter för in 

vitro-diagnostik som tillhör klass D i 

enlighet med artikel 47 i förordning (EU) 

2017/74617 och för vilka de tillämpliga 

expertpanelerna har lämnat sina synpunkter 

i enlighet med artikel 48.6 i den 

förordningen. 

c) medicintekniska produkter för in 

vitro-diagnostik som tillhör klass D i 

enlighet med artikel 47 i förordning (EU) 

2017/17 och för vilka de tillämpliga 

expertpanelerna har lämnat sina synpunkter 

i enlighet med artikel 48.6 i den 

förordningen, och som anses vara en stor 

innovation som kan få avgörande 

betydelse för de nationella hälso- och 

sjukvårdssystemen. 

__________________ __________________ 

17 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2017/746 av den 5 april 

2017 om medicintekniska produkter för in 

vitro-diagnostik och om upphävande av 

direktiv 98/79/EG och kommissionens 

beslut 2010/227/EU (EUT L 117, 5.5.2017, 

s. 176). 

17 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) 2017/746 av den 5 april 

2017 om medicintekniska produkter för in 

vitro-diagnostik och om upphävande av 

direktiv 98/79/EG och kommissionens 

beslut 2010/227/EU (EUT L 117, 5.5.2017, 

s. 176). 

 

Ändringsförslag  34 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Samordningsgruppen ska välja ut 

de medicintekniska produkter som avses i 

punkt 1 b och c för en gemensam klinisk 

granskning på grundval av följande 

kriterier: 

2. Samordningsgruppen ska välja ut 

de medicintekniska produkter som avses i 

punkt 1 b och c för en gemensam klinisk 

granskning på grundval av följande 

kumulativa kriterier: 

 

Ändringsförslag  35 

 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 – led ea (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ea) Begäran från utvecklare av 
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medicinsk teknik. 

 

Ändringsförslag  36 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Samordningsgruppen ska inleda 

gemensamma kliniska granskningar av 

medicinsk teknik på grundval av sitt årliga 

arbetsprogram genom att utse en 

arbetsgrupp som ska övervaka utarbetandet 

av rapporten om gemensam klinisk 

granskning på samordningsgruppens 

vägnar. 

Samordningsgruppen ska inleda 

gemensamma kliniska granskningar av 

medicinsk teknik på grundval av sitt årliga 

arbetsprogram genom att utse en 

arbetsgrupp som ska övervaka utarbetandet 

av rapporten om gemensam klinisk 

granskning på samordningsgruppens 

vägnar. Med avseende på läkemedel ska 

samordningsgruppen inleda 

gemensamma kliniska granskningar i 

enlighet med förhandsanmälan till 

Europeiska läkemedelsmyndigheten av 

läkemedel innan ansökan om 

godkännande för försäljning lämnas in. 

Motivering 

Kopplingen till Europeiska läkemedelsmyndighetens tidsplan innebär att skälen 17 och 18 

genomförs, se även artikel 11.1 e. 

 

Ändringsförslag  37 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Arbetsgruppen ska ålägga relevanta 

utvecklare av medicinsk teknik att lämna 

dokumentation som innehåller de 

uppgifter, data och belägg som behövs för 

den gemensamma kliniska granskningen. 

2. Arbetsgruppen ska sammanträda 

med relevanta utvecklare av medicinsk 

teknik för att komma överens om 

granskningens omfattning och om den 

dokumentation från relevanta källor, 

inbegripet kliniska prövningar, men även 

bland annat patientregister, databaser 

eller europeiska referensnätverk, som 

innehåller de uppgifter, data och belägg 

som behövs för den gemensamma kliniska 
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granskningen. 

 

Ändringsförslag  38 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 5 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) En analys av de relativa effekterna 

av den medicinska teknik som utvärderas 

på det patientrelevanta medicinska resultat 

som valts ut för utvärderingen. 

a) En beskrivning av de relativa 

effekterna av den medicinska teknik som 

utvärderas på det patientrelevanta 

medicinska resultat som överenskommits 

om för utvärderingen. 

Motivering 

Den gemensamma kliniska granskningen ska tillhandahålla en faktisk beskrivning av de 

relativa effekterna på den medicinska tekniken. Bedömningar bör inte göras av effekternas 

omfattning, utan denna bör höra till den nationella godkännandefasen i förfarandet. 

 

Ändringsförslag  39 

 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 9 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

9. Arbetsgruppen ska säkerställa att 

berörda parter, inklusive patienter och 

kliniska experter, ges möjlighet att lämna 

synpunkter under arbetet med utkastet till 

rapport om den gemensamma kliniska 

granskningen och den sammanfattande 

rapporten och ange en tidsfrist inom vilken 

de kan lämna synpunkter. 

9. Arbetsgruppen ska säkerställa att 

berörda parter, experter, inklusive experter 

från patient- och 

konsumentorganisationer, när detta är 

relevant, och kliniska bedömare som 

utsetts inom nätverket för berörda parter 

eller av samordningsgruppen, ges 

möjlighet att lämna synpunkter under 

arbetet med utkastet till rapport om den 

gemensamma kliniska granskningen och 

den sammanfattande rapporten och ange en 

tidsfrist inom vilken de kan lämna 

synpunkter. 

 

Ändringsförslag  40 
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Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

12. Samordningsgruppen ska godkänna 

den slutliga rapporten om den 

gemensamma kliniska granskningen och 

den sammanfattande rapporten, om möjligt 

enhälligt eller vid behov genom enkel 

majoritet bland medlemsstaterna. 

12. Samordningsgruppen ska godkänna 

den slutliga rapporten om den 

gemensamma kliniska granskningen och 

den sammanfattande rapporten, om möjligt 

enhälligt eller vid behov genom två 

tredjedels majoritet bland 

medlemsstaterna. Meningsskiljaktigheter 

ska anges i rapporten.  

 

Ändringsförslag  41 

 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

13. Bedömaren ska säkerställa att 

kommersiellt känsliga uppgifter tas bort 

från den godkända rapporten om den 

gemensamma kliniska granskningen och 

den sammanfattande rapporten. 

13. Bedömaren ska säkerställa att 

kommersiellt känsliga uppgifter tas bort 

från den godkända rapporten om den 

gemensamma kliniska granskningen och 

den sammanfattande rapporten. 

Bedömaren ska samråda med utvecklaren 

om rapporten innan den offentliggörs. 

Utvecklaren ska få en svarstid på sju 

arbetsdagar för att utpeka vilka eventuella 

uppgifter den anser vara konfidentiella 

och för att motivera varför uppgifterna är 

kommersiellt känsliga.  

 

Ändringsförslag 42 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) får inte göra en klinisk granskning 

eller en motsvarande utvärdering av en 

medicinsk teknik som är införd i 

förteckningen över utvärderad medicinsk 

teknik eller för vilken det har inletts en 

a) får inte göra en klinisk granskning 

eller en motsvarande utvärdering av en 

medicinsk teknik som är införd i 

förteckningen över utvärderad medicinsk 

teknik eller för vilken det har inletts en 

gemensam klinisk granskning; de ska 
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gemensam klinisk granskning, däremot ha rätt att tillägga kliniska 

uppgifter till den gemensamma kliniska 

granskningsrapporten i enlighet med sina 

nationella omständigheter, varvid dessa 

uppgifter får komplettera de slutsatser 

som nåtts i den gemensamma kliniska 

granskningsrapporten,  

 

Ändringsförslag  43 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna ska underrätta 

kommissionen om resultatet av en 

utvärdering av medicinsk teknik som varit 

föremål för en gemensam klinisk 

granskning senast 30 dagar efter att den 

slutförts. Denna underrättelse ska åtföljas 

av information om hur slutsatserna i 

rapporten om den gemensamma kliniska 

granskningen har tillämpats i den 

övergripande utvärderingen av medicinsk 

teknik. Kommissionen ska underlätta 

utbyte av sådan information mellan 

medlemsstaterna via den it-plattform som 

avses i artikel 27. 

2. Medlemsstaterna ska underrätta 

kommissionen om resultatet av en 

utvärdering av medicinsk teknik som varit 

föremål för en gemensam klinisk 

granskning senast 30 dagar efter att den 

slutförts. Denna underrättelse ska åtföljas 

av information om hur slutsatserna i 

rapporten om den gemensamma kliniska 

granskningen har tillämpats i den 

övergripande utvärderingen av medicinsk 

teknik. Slutrapporten ska göras tillgänglig 

för allmänheten. Kommissionen ska 

underlätta utbyte av sådan information 

mellan medlemsstaterna via den it-

plattform som avses i artikel 27. 

 

Ändringsförslag  44 

 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 1 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) utvecklaren av medicinsk teknik 

begär en uppdatering på grundval av att 

ytterligare uppgifter tillgängliggjorts som 

gör att samordningsgruppen bör ompröva 

slutsatserna av den första granskningen. 

Om ytterligare viktiga uppgifter blir 

tillgängliga i god tid före förnyelse av 

godkännandet för försäljning bör 

samordningsgruppen också överväga att 
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göra en uppdatering av den gemensamma 

kliniska granskningen. 

 

Ändringsförslag  45 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 1 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) den inlämning av uppgifter, data 

och belägg som utvecklare av medicinsk 

teknik ska göra, 

a) den inlämning av uppgifter, data 

och belägg som utvecklare av medicinsk 

teknik ska göra, inbegripet skydd av 

utvecklares konfidentiella information, 

 

Ändringsförslag  46 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 1 – led aa (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 aa) tillämpning av urvalskriterierna 

enligt artikel 10 a ii, 

 

Ändringsförslag  47 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Dessa genomförandeakter ska 

antas i enlighet med det 

granskningsförfarande som avses i artikel 

30.2. 

utgår 

 

Ändringsförslag  48 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 8 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. Arbetsgruppen ska säkerställa att 8. Arbetsgruppen ska säkerställa att 
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berörda parter, inklusive patienter och 

kliniska experter, ges möjlighet att lämna 

synpunkter under arbetet med utkastet till 

rapporten om gemensamt vetenskapligt 

samråd och ange en tidsfrist inom vilken de 

kan lämna synpunkter. 

berörda parter, inklusive patienter, 

konsumenter och kliniska experter, ges 

möjlighet att lämna synpunkter under 

arbetet med utkastet till rapporten om 

gemensamt vetenskapligt samråd och ange 

en tidsfrist inom vilken de kan lämna 

synpunkter. 

 

Ändringsförslag  49 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 12 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

12. Samordningsgruppen ska godkänna 

den slutliga rapporten om gemensamt 

vetenskapligt samråd, om möjligt enhälligt 

eller vid behov genom enkel majoritet 

bland medlemsstaterna, senast 100 dagar 

efter att arbetet med att utarbeta den 

rapport som avses i punkt 4 har påbörjats. 

12. Samordningsgruppen ska godkänna 

den slutliga rapporten om gemensamt 

vetenskapligt samråd, om möjligt enhälligt 

eller vid behov genom två tredjedelars 

majoritet bland medlemsstaterna, senast 

100 dagar efter att arbetet med att utarbeta 

den rapport som avses i punkt 4 har 

påbörjats. 

 

Ändringsförslag  50 

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 12a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 12a. Ombud som deltar i utarbetandet 

av gemensamma vetenskapliga samråd 

om medicinsk teknik får inte delta i den 

gemensamma kliniska granskningen av 

denna specifika teknik. 

 

Ändringsförslag  51 

 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 1 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) samråd med patienter, kliniska 

experter och andra relevanta berörda 

d) samråd med patienter, hälso- och 

sjukvårdspersonal, experter från 
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parter, konsumentorganisationer när detta är 

relevant, kliniska experter och andra 

relevanta berörda parter, 

 

Ändringsförslag  52 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – punkt 1 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) reglerna för att fastställa med vilka 

berörda parter samråden enligt detta avsnitt 

ska genomföras. 

b) reglerna för att fastställa med vilka 

berörda parter samråden enligt detta avsnitt 

ska genomföras. Förklaringar om jäv till 

följd av intressekonflikter hos rådfrågade 

berörda parter ska offentliggöras. Jäviga 

experter får inte delta i processen. 

 

Ändringsförslag  53 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Samordningsgruppen ska årligen 

utarbeta en studie om ny medicinsk teknik 

som förväntas få betydande effekter på 

patienterna, folkhälsan eller hälso- och 

sjukvårdssystemen. 

1. Samordningsgruppen ska årligen 

utarbeta en studie om ny medicinsk teknik 

som förväntas få betydande effekter på 

patienterna, folkhälsan eller hälso- och 

sjukvårdssystemen. Efter den 

övergångsperiod som avses i artikel 33.1 

ska identifiering av ny medicinsk teknik 

som rör läkemedel följa efter 

förhandsanmälan till Europeiska 

läkemedelsmyndigheten av läkemedel 

innan ansökningar om godkännande för 

försäljning lämnas in. 

 

Ändringsförslag  54 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Vid utarbetandet av studien ska 2. Vid utarbetandet av studien ska 
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samordningsgruppen samråda med samordningsgruppen vara medveten om 

banbrytande innovationer och söka 

bidrag från alla relevanta berörda parter 

för att utröna vilka nya möjligheter det 

finns inom innovationen. Gruppen ska 

samråda med alla relevanta berörda 

parter, bland andra, men inte enbart: 

 

Ändringsförslag  55 

 

Förslag till förordning 

Artikel 18 – punkt 2 – led ca (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ca) hälso- och sjukvårdspersonal, 

 

Ändringsförslag  56 

Förslag till förordning 

Artikel 19 – punkt 1 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) tillhandahållande av 

kompletterande uppgifter som behövs för 

utvärdering av medicinsk teknik. 

d) tillhandahållande av 

kompletterande uppgifter som behövs för 

utvärdering av medicinsk teknik, 

inbegripet uppgifter om datormodellering 

och datorsimulering. 

Motivering 

Alla möjligheter bör utforskas för att fastställa ytterligare belägg. 

 

Ändringsförslag  57 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 1 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska anta 

genomförandeakter när det gäller 
följande: 

1. Kommissionen ska anta delegerade 

akter i enlighet med artikel 31 med 

avseende på följande: 
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Ändringsförslag  58 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 1 – led a – led ii 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

ii) samverkan under de kliniska 

granskningarna mellan organen med ansvar 

för medicinsk teknik och utvecklarna av 

medicinsk teknik, 

ii) samverkan under de kliniska 

granskningarna mellan organen med ansvar 

för medicinsk teknik och utvecklarna av 

medicinsk teknik, även i fråga om skydd 

av utvecklares konfidentiella information, 

 

Ändringsförslag  59 

 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 1 – led a – led iii 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

iii) samråd med patienter, kliniska 

experter och andra berörda parter vid 

kliniska granskningar. 

iii) samråd med patienter, experter 

från konsumentorganisationer när detta 

är relevant, kliniska experter och andra 

berörda parter vid kliniska granskningar. 

Förklaringar om jäv till följd av 

intressekonflikter hos rådfrågade berörda 

parter ska offentliggöras.  

 

Ändringsförslag  60 

Förslag till förordning 

Artikel 22 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) De metoder som använts för de 

kliniska granskningarnas innehåll och 

utformning. 

b) De metoder som använts för de 

kliniska granskningarnas innehåll och 

utformning, som bygger på de 

gemensamma verktyg och metoder för 

samarbete som utvecklats efter flera års 

samarbete genom EUnetHTA:s 

gemensamma åtgärder, BeNeLuxA-

initiativet och initiativ inom ramen för 

Vallettaförklaringen. De ska utvecklas i 

ett öppet förfarande efter samråd med alla 

berörda parter, regelbundet uppdateras 

för att återspegla den vetenskapliga 
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utvecklingen och offentliggöras. 

 För läkemedel av de slag som avses i 

artiklarna 5.1 och 32.2 ska 

kommissionen, när den antar delegerade 

akter, ta hänsyn till särdragen i 

sektorerna för läkemedel och för 

medicintekniska produkter. Metoderna 

ska medge tillräcklig flexibilitet, förutsatt 

att nivån på klinisk evidens kommer att 

förbli den högsta möjliga, så att osäker 

evidens kan hanteras på lämpligt sätt i 

särskilda fall, som ska innefatta, men inte 

begränsas till 

 a) särläkemedel där begränsade 

patientpopulationer kan påverka 

genomförbarheten av en randomiserad 

klinisk prövning eller uppgifternas 

statistiska relevans, 

 b) läkemedel som Europeiska 

läkemedelsmyndigheten har godkänt för 

försäljning med förbehåll för villkor 

enligt artikel 14.7 i förordning (EG) nr 

726/2004 eller som myndigheten har 

utsett till prioriterade läkemedel, 

 c) läkemedel som godkänts på grundval 

av klinisk evidens från kliniska 

prövningar med särskild utformning med 

hänsyn till karaktären på medicinsk 

teknik eller andra faktorer. 

 Metoderna ska också 

 a) tillhandahålla en lämplig mekanism för 

identifiering av det patientrelevanta 

medicinska resultatet, med vederbörlig 

hänsyn tagen till berörda parters roller 

och preferenser, inbegripet patienter, 

läkare, lagstiftare, HTA-organ och 

utvecklare av medicinsk teknik, 

 b) beakta potentiella ändringar som rör 

relevanta jämförelseläkemedel på 

nationell nivå på grund av den snabba 

utvecklingen av vårdstandarder. 

 

Ändringsförslag  61 

Förslag till förordning 
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Artikel 23 – stycke 1a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 De data och belägg som avses i första 

stycket a i) ska begränsas till de bästa 

tillgängliga beläggen vid tidpunkten för 

inlämning för klinisk granskning och kan 

omfatta data från andra källor än 

randomiserade kliniska prövningar. 

Motivering 

När kommissionen utarbetar delegerade akter bör den begränsa de data och belägg som kan 

begäras av utvecklare av medicinsk teknik till belägg som är tillgängliga vid den tidpunkt då 

uppgifterna lämnas in. Tillräcklig flexibilitet bör ges för att se till att utvecklare kan lämna 

bästa tillgängliga belägg, inbegripet data från observationsstudier (fallkontrollstudier, 

praktiska observationsstudier etc.) 

 

Ändringsförslag  62 

Förslag till förordning 

Artikel 24 – punkt 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. I alla händelser ska unionen 

säkerställa offentlig, stabil och 

kontinuerlig finansiering inom ramen för 

den fleråriga budgetramen. 

 

Ändringsförslag  63 

 

Förslag till förordning 

Artikel 25 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) underlätta samarbetet med 

Europeiska läkemedelsmyndigheten om det 

gemensamma arbetet med läkemedel, och 

även dela med sig av konfidentiell 

information, 

e) underlätta samarbetet med 

Europeiska läkemedelsmyndigheten om det 

gemensamma arbetet med läkemedel, och 

även dela med sig av konfidentiell 

information, varvid utbytet av konfidentiell 

information måste vara proportionerligt 

och anpassat till kraven för de 

gemensamma kliniska granskningarna, 
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och diskuteras av utvecklarna av 

medicinsk teknik eller andra berörda 

parter,  

 

Ändringsförslag  64 

Förslag till förordning 

Artikel 26 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska inrätta ett 

nätverk för berörda parter efter en öppen 

inbjudan om att lämna in 

intresseanmälningar och välja ut lämpliga 

intresseorganisationer på grundval av 

urvalskriterier som anges i inbjudan. 

1. Kommissionen ska inrätta ett 

nätverk för berörda parter efter en öppen 

inbjudan om att lämna in 

intresseanmälningar och välja ut lämpliga 

intresseorganisationer på grundval av 

urvalskriterier som anges i inbjudan. 

Kommissionens avdelningar ska pröva 

ansökningarna utifrån följande kriterier: 

 i) Påvisat pågående eller planerat 

engagemang inom HTA-utveckling 

(verksamhetsrapporter, arbetsplaner, 

principförklaringar, aktiva arbetsgrupper, 

EU-finansierade åtgärder etc.). 

 ii) Yrkesmässiga sakkunskaper som 

är relevanta för de samlade 

sakkunskaperna på EU-nivå. 

 iii) Geografisk täckning av flera 

medlemsstater, med företräde för en 

balanserad täckning. 

 

Ändringsförslag  65 

 

Förslag till förordning 

Artikel 26 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Kommissionen ska på begäran av 

samordningsgruppen bjuda in de patienter 

och kliniska experter som nätverket för 

berörda parter utsett för att delta i 

samordningsgruppens möten som 

observatörer. 

4. Kommissionen ska på begäran av 

samordningsgruppen bjuda in de 

patientexperter samt kliniska och andra 

experter som nätverket för berörda parter 

utsett för att delta i samordningsgruppens 

möten som observatörer. 
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Ändringsförslag  66 

Förslag till förordning 

Artikel 27 – punkt 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Efter den övergångsperiod som 

avses i artikel 33.1 ska identifiering av ny 

medicinsk teknik som rör läkemedel följa 

efter förhandsanmälan till Europeiska 

läkemedelsmyndigheten av läkemedel 

innan ansökan om godkännande för 

försäljning lämnas in. 

Motivering 

Detta ändringsförslag återspeglar att det inte finns något behov av en sådan studie efter 

avslutad övergångsperiod, på grund av att kopplingen till det centraliserade godkännandet 

för försäljning (se artikel 5.1 i HTA-förslaget och ändringsförslaget till artikel 6.1 ovan samt 

skälen 17 och 18, och tillgången till gemensam vetenskaplig granskning för dessa produkter, 

se ändringsförslaget till artikel 12.4), kommer att garantera att samordningsgruppen 

underrättas i god tid om ny medicinsk teknik. 

 

Ändringsförslag  67 

 

Förslag till förordning 

Artikel 27 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Alla konfidentiella data som 

tillhandahålls av en tillverkare ska 

omfattas av ett tydligt sekretessavtal. 

Kommissionen ska säkerställa skydd av 

konfidentiella uppgifter mot obehörig 

åtkomst eller obehörigt offentliggörande, 

och säkerställa integriteten för uppgifter 

som lagras mot oavsiktlig eller otillåten 

förstöring, oavsiktlig förlust eller 

ändringar. 

 

Ändringsförslag  68 

Förslag till förordning 

Artikel 32 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Vid utarbetandet av dessa 

genomförandeakter och delegerade akter 

ska kommissionen ta hänsyn till särdragen 

i läkemedelssektorn och sektorn för 

medicintekniska produkter. 

2. Vid utarbetandet av dessa 

genomförandeakter och delegerade akter 

ska kommissionen ta hänsyn till särdragen 

i läkemedelssektorn och sektorn för 

medicintekniska produkter och ska beakta 

det arbete som redan gjorts genom 

EUnetHTA:s gemensamma åtgärder. 

Motivering 

Detta ändringsförslag genomför skälen 3 och 25. 
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