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1.10.2018 A8-0289/202 

Pozměňovací návrh  202 

Françoise Grossetête  

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Hodnocení zdravotnických technologií 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. g a (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ga) „výsledky zdravotní péče o 

pacienty“ údaje, které zachycují nebo 

předpovídají úmrtnost, nemocnost, kvalitu 

života související se zdravím a nežádoucí 

příhody; 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/203 

Pozměňovací návrh  203 

Françoise Grossetête  

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Hodnocení zdravotnických technologií 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Koordinační skupina jedná na 

základě konsensu, případně, je-li to 

nezbytné, hlasování pomocí prosté většiny. 

Každý členský stát má jeden hlas. 

3. Koordinační skupina jedná na 

základě konsensu, případně, je-li to 

nezbytné, hlasování pomocí kvalifikované 

většiny. 

 Postupy jednání koordinační skupiny jsou 

transparentní a zápisy z jednání a 

hlasování jsou zaznamenávány a 

zveřejňovány, včetně veškerých 

nesouhlasných stanovisek. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/204 

Pozměňovací návrh  204 

Françoise Grossetête  

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Hodnocení zdravotnických technologií 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Určená podskupina požádá 

příslušné subjekty zabývající se vývojem 

zdravotnických technologií o předložení 

dokumentace obsahující informace, údaje 

a důkazy nezbytné pro provedení 

společného klinického hodnocení. 

2. Určená podskupina se setká s 

příslušnými subjekty zabývajícími se 

vývojem zdravotnických technologií, aby 

se s nimi dohodla na rozsahu hodnocení a 

na dostupné aktuální dokumentaci, která 

má být předána a která obsahuje 
informace, údaje a studie, včetně 

negativních i pozitivních výsledků, a je 

nezbytná pro provedení společného 

klinického hodnocení. Tato dokumentace 

zahrnuje dostupné údaje pocházející ze 

všech důležitých provedených zkoušek a 

veškerých studií, během nichž byla 

použita uvedená technologie, přičemž 

obojí je velmi důležité pro zajištění vysoké 

kvality hodnocení. 

 U léčivých přípravků uvedených v čl. 5 

odst. 1 písm. a) zahrnuje dokumentace 

alespoň: 

 a) složku pro předložení 

dokumentace; 

 b) uvedení stavu registrace; 

 c) Evropskou veřejnou zprávu o 

hodnocení, pokud je k dispozici, včetně 

souhrnu údajů o přípravku; Evropská 

agentura pro léčivé přípravky poskytne 

koordinační skupině příslušné přijaté 

vědecké hodnotící zprávy; 
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 d) v případě potřeby výsledky 

dodatečných studií požadovaných 

koordinační skupinou a dostupných 

subjektu zabývajícímu se vývojem 

zdravotnických technologií; 

 e) v případě potřeby již dostupné 

zprávy o hodnocení zdravotnických 

technologií týkající se dané zdravotnické 

technologie, pokud jsou subjektu 

zabývajícímu se vývojem zdravotnických 

technologií k dispozici; 

 f) informace o studiích a registrech 

studií dostupné subjektu zabývajícímu se 

vývojem zdravotnických technologií. 

 Subjekty zabývající se vývojem 

zdravotnických technologií jsou povinny 

předložit veškeré požadované údaje. 

 Hodnotitelé mohou rovněž využívat 

veřejné databáze a zdroje klinických 

informací, jako jsou registry pacientů, 

databáze nebo evropské referenční sítě, 

pokud jsou tyto údaje považovány za 

nezbytné k doplnění informací 

poskytnutých subjekty zabývajícími se 

vývojem zdravotnických technologií a k 

provedení přesnějšího klinického 

hodnocení zdravotnické technologie. 

Reprodukovatelnost hodnocení 

předpokládá, že se tyto informace zveřejní. 

 Vztah mezi hodnotiteli a subjekty 

zabývajícími se vývojem zdravotnických 

technologií musí být nezávislý a 

nestranný. Subjekty zabývající se vývojem 

zdravotnických technologií lze 

konzultovat, ale na procesu hodnocení se 

aktivně nepodílejí. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/205 

Pozměňovací návrh  205 

Françoise Grossetête  

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Hodnocení zdravotnických technologií 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 6 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Pokud v jakékoli fázi přípravy 

návrhu zprávy o společném klinickém 

hodnocení má hodnotitel za to, že jsou 

zapotřebí další důkazy od předkládajícího 

subjektu, který zdravotnickou technologii 

vyvinul, aby bylo možné zprávu dokončit, 

může požádat určenou podskupinu o 

pozastavení běhu lhůty stanovené pro 

přípravu zprávy a od subjektu, který 

zdravotnickou technologii vyvinul, si 

vyžádat další důkazy. Na základě 

konzultace se subjektem, který 

zdravotnickou technologii vyvinul, ohledně 

času potřebného na přípravu nezbytných 

doplňujících důkazů hodnotitel ve své 

žádosti specifikuje, na kolik pracovních 

dnů je potřeba přípravu zprávy pozastavit. 

6. Pokud v jakékoli fázi přípravy 

návrhu zprávy o společném klinickém 

hodnocení má hodnotitel za to, že jsou 

zapotřebí další důkazy od předkládajícího 

subjektu, který zdravotnickou technologii 

vyvinul, aby bylo možné zprávu dokončit, 

může požádat určenou podskupinu o 

pozastavení běhu lhůty stanovené pro 

přípravu zprávy a od subjektu, který 

zdravotnickou technologii vyvinul, si 

vyžádat další důkazy. Na základě 

konzultace se subjektem, který 

zdravotnickou technologii vyvinul, ohledně 

času potřebného na přípravu nezbytných 

doplňujících důkazů hodnotitel ve své 

žádosti specifikuje, na kolik pracovních 

dnů je potřeba přípravu zprávy pozastavit. 

Jestliže se během tohoto procesu objeví 

nové klinické údaje, dotčený subjekt, který 

zdravotnickou technologii vyvinul, sdělí 

rovněž nové informace proaktivně 

hodnotiteli. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/206 

Pozměňovací návrh  206 

Françoise Grossetête  

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Hodnocení zdravotnických technologií 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 12 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

12. Koordinační skupina schválí 

konečnou verzi zprávy o společném 

klinickém hodnocení a souhrnné zprávy 

pokud možno na základě konsensu, 

případně prostou většinou členských států, 

je-li to nezbytné. 

12. Koordinační skupina schválí 

konečnou verzi zprávy o společném 

klinickém hodnocení a souhrnné zprávy 

pokud možno na základě konsensu, 

případně kvalifikovanou většinou 

členských států, je-li to nezbytné. 

 V konečném znění zprávy se uvedou 

odlišná stanoviska a důvody, o něž se 

opírají. 

 Konečné znění zprávy zahrnuje analýzu 

citlivosti, pokud je přítomen jeden nebo 

více těchto prvků: 

 a) odlišná stanoviska ke studiím, 

které mají být vyřazeny z důvodu 

závažného zkreslení, nebo 

 b) odlišná stanoviska v případě, že 

musí být studie vyřazeny z důvodu, že 

neodrážejí nejnovější technologický vývoj, 

nebo 

 c) neshody ohledně definice 

prahových hodnot bezvýznamnosti 

týkajících se cílových ukazatelů zdravotní 

péče. 

 Volba jedné nebo více srovnávacích 

hodnot a cílových ukazatelů zdravotní 

péče musí být z medicínského hlediska 

odůvodněná a v konečné zprávě 
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zdokumentována. 

 Konečné znění zprávy zahrnuje také 

výsledky společné vědecké konzultace 

uskutečněné v souladu s článkem 13. 

Zprávy o vědecké konzultaci se zveřejní po 

dokončení společných klinických 

hodnocení. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/207 

Pozměňovací návrh  207 

Françoise Grossetête  

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Hodnocení zdravotnických technologií 

(COM(2018)0051 – C8-0024/2018 – 2018/0018(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 12 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

12. Koordinační skupina schválí 

konečnou verzi zprávy o společné vědecké 

konzultaci pokud možno na základě 

konsensu, případně prostou většinou 

členských států, je-li to nezbytné, do 100 

dnů od zahájení vypracování zprávy v 

souladu s odstavcem 4. 

12. Koordinační skupina schválí 

konečnou verzi zprávy o společné vědecké 

konzultaci pokud možno na základě 

konsensu, případně kvalifikovanou 

většinou členských států, je-li to nezbytné, 

do 100 dnů od zahájení vypracování 

zprávy v souladu s odstavcem 4. 

Or. en 

 

 


