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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

1.10.2018 A8-0289/202 

Τροπολογία  202 

Françoise Grossetête 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ζ α) «συναφή προς τους ασθενείς 

αποτελέσματα υγείας»: δεδομένα τα 

οποία αποτυπώνουν ή προβλέπουν τη 

θνησιμότητα, τη νοσηρότητα, την 

ποιότητα ζωής σε σχέση με την υγεία και 

τα ανεπιθύμητα συμβάντα· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

1.10.2018 A8-0289/203 

Τροπολογία  203 

Françoise Grossetête 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η ομάδα συντονισμού αποφασίζει 

βάσει ομοφωνίας ή, εφόσον κρίνεται 

αναγκαίο, βάσει ψηφοφορίας με απλή 

πλειοψηφία. Κάθε κράτος μέλος διαθέτει 

μία ψήφο. 

3. Η ομάδα συντονισμού αποφασίζει 

βάσει ομοφωνίας ή, εφόσον κρίνεται 

αναγκαίο, βάσει ψηφοφορίας με ειδική 

πλειοψηφία. 

 Οι διαδικασίες που ακολουθούνται από 

την ομάδα συντονισμού είναι διαφανείς, 

με τα πρακτικά των συνεδριάσεων και τις 

ψήφους να τεκμηριώνονται και να 

καθίστανται δημοσίως διαθέσιμα, 

συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων 

διαφωνιών. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

1.10.2018 A8-0289/204 

Τροπολογία  204 

Françoise Grossetête 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η ορισθείσα υποομάδα ζητά από 

τους φορείς ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας 

να υποβάλουν τα έγγραφα που περιέχουν 

τις πληροφορίες, τα δεδομένα και τα 

στοιχεία που απαιτούνται για την κοινή 

κλινική αξιολόγηση. 

2. Η ορισθείσα υποομάδα συναντάται 

με τους φορείς ανάπτυξης τεχνολογιών 

υγείας προκειμένου να προσδιορίσει το 

πεδίο εφαρμογής της αξιολόγησης και τα 

διαθέσιμα ενημερωμένα έγγραφα τα 

οποία πρέπει να υποβληθούν, που 

περιέχουν τις πληροφορίες, τα δεδομένα 

και τις μελέτες, συμπεριλαμβανομένων 

τόσο των θετικών όσο και των αρνητικών 

αποτελεσμάτων, που απαιτούνται για την 

κοινή κλινική αξιολόγηση. Τα ανωτέρω 

έγγραφα περιλαμβάνουν τα διαθέσιμα 

δεδομένα που προέρχονται από όλες τις 

σχετικές δοκιμές που 

πραγματοποιήθηκαν, καθώς και όλες τις 

μελέτες στις οποίες χρησιμοποιήθηκε η 

τεχνολογία, καθώς αμφότερα έχουν 

μεγάλη σημασία προκειμένου να 

διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των 

αξιολογήσεων. 

 Για τα φάρμακα που αναφέρονται στο 

άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α), στην 

τεκμηρίωση πρέπει να περιλαμβάνονται 

τουλάχιστον τα εξής: 

 α) το έγγραφο υποβολής· 

 β) μια ένδειξη της κατάστασης της 

άδειας κυκλοφορίας· 

 γ) αν διατίθεται, η ευρωπαϊκή 
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δημόσια έκθεση αξιολόγησης (EPAR), 

συμπεριλαμβανομένης της περίληψης 

των χαρακτηριστικών του προϊόντος 

(ΠΧΠ)· ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Φαρμάκων παρέχει τις σχετικές 

εγκεκριμένες εκθέσεις επιστημονικής 

αξιολόγησης στην ομάδα συντονισμού· 

 δ) κατά περίπτωση, τα 

αποτελέσματα των πρόσθετων μελετών 

που ζητήθηκαν από την ομάδα 

συντονισμού και διατίθενται στον φορέα 

ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας· 

 ε) κατά περίπτωση και αν 

διατίθενται στον φορέα ανάπτυξης 

τεχνολογιών υγείας, οι ήδη διαθέσιμες 

εκθέσεις ΑΤΥ σχετικά με την εν λόγω 

τεχνολογία υγείας· 

 στ) πληροφορίες σχετικά με μελέτες 

και μητρώα καταγραφής μελετών που 

διατίθενται στον φορέα ανάπτυξης 

τεχνολογιών υγείας. 

 Οι φορείς ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας 

υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα 

δεδομένα που ζητούνται. 

 Οι αξιολογητές μπορούν επίσης να έχουν 

πρόσβαση σε δημόσιες βάσεις δεδομένων 

και πηγές κλινικών πληροφοριών, όπως 

μητρώα ασθενών, βάσεις δεδομένων ή τα 

ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς, σε 

περίπτωση που η πρόσβαση αυτή 

κρίνεται απαραίτητη για να 

συμπληρωθούν οι πληροφορίες που 

παρέχει ο φορέας ανάπτυξης και να 

διενεργηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η 

κλινική αξιολόγηση της τεχνολογίας 

υγείας. Η δυνατότητα αναπαραγωγής της 

αξιολόγησης απαιτεί δημοσιοποίηση 

αυτών των πληροφοριών. 

 Οι αξιολογητές είναι ανεξάρτητοι και 

αμερόληπτοι έναντι των φορέων 

ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας. Μπορεί 

να πραγματοποιείται διαβούλευση με 

τους φορείς ανάπτυξης τεχνολογιών 

υγείας, αλλά οι φορείς αυτοί δεν μπορούν 

να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία 
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αξιολόγησης. 

Or. en 



 

AM\1164489EL.docx  PE624.119v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

1.10.2018 A8-0289/205 

Τροπολογία  205 

Françoise Grossetête 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 6 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Εφόσον, σε οποιοδήποτε στάδιο 

της κατάρτισης του σχεδίου έκθεσης της 

κοινής κλινικής αξιολόγησης, ο 

αξιολογητής θεωρήσει ότι απαιτούνται 

πρόσθετα στοιχεία από τον αιτούντα φορέα 

ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας για την 

ολοκλήρωση της έκθεσης, δύναται να 

ζητήσει από την ορισθείσα υποομάδα να 

αναστείλει την καθορισμένη προθεσμία για 

την κατάρτιση της έκθεσης και να ζητήσει 

πρόσθετα στοιχεία από τον φορέα 

ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας. Αφού 

συμβουλευθεί τον φορέα ανάπτυξης 

τεχνολογιών υγείας σχετικά με τον χρόνο 

που χρειάζεται για να υποβάλει τα 

απαραίτητα πρόσθετα στοιχεία, ο 

αξιολογητής προσδιορίζει στο αίτημά του 

τον αριθμό των εργάσιμων ημερών για τις 

οποίες αναστέλλεται η κατάρτιση της 

έκθεσης. 

6. Εφόσον, σε οποιοδήποτε στάδιο 

της κατάρτισης του σχεδίου έκθεσης της 

κοινής κλινικής αξιολόγησης, ο 

αξιολογητής θεωρήσει ότι απαιτούνται 

πρόσθετα στοιχεία από τον αιτούντα φορέα 

ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας για την 

ολοκλήρωση της έκθεσης, δύναται να 

ζητήσει από την ορισθείσα υποομάδα να 

αναστείλει την καθορισμένη προθεσμία για 

την κατάρτιση της έκθεσης και να ζητήσει 

πρόσθετα στοιχεία από τον φορέα 

ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας. Αφού 

συμβουλευθεί τον φορέα ανάπτυξης 

τεχνολογιών υγείας σχετικά με τον χρόνο 

που χρειάζεται για να υποβάλει τα 

απαραίτητα πρόσθετα στοιχεία, ο 

αξιολογητής προσδιορίζει στο αίτημά του 

τον αριθμό των εργάσιμων ημερών για τις 

οποίες αναστέλλεται η κατάρτιση της 

έκθεσης. Όταν κατά τη διαδικασία 

παρουσιαστούν νέα κλινικά στοιχεία, ο εν 

λόγω φορέας ανάπτυξης τεχνολογιών 

υγείας κοινοποιεί επίσης με δική του 

πρωτοβουλία αυτές τις νέες πληροφορίες 

στον αξιολογητή. 

Or. en 



 

AM\1164489EL.docx  PE624.119v01-00 
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1.10.2018 A8-0289/206 

Τροπολογία  206 

Françoise Grossetête 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 12 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

12. Η ομάδα συντονισμού εγκρίνει την 

τελική έκθεση της κοινής κλινικής 

αξιολόγησης και τη συνοπτική έκθεση, 

εφόσον είναι δυνατόν με ομοφωνία ή, αν 

κρίνεται απαραίτητο, με απλή πλειοψηφία 

των κρατών μελών. 

12. Η ομάδα συντονισμού εγκρίνει την 

τελική έκθεση της κοινής κλινικής 

αξιολόγησης και τη συνοπτική έκθεση, 

εφόσον είναι δυνατόν με ομοφωνία ή, αν 

κρίνεται απαραίτητο, με ειδική πλειοψηφία 

των κρατών μελών. 

 Οι αποκλίνουσες θέσεις και οι λόγοι στους 

οποίους βασίζονται οι εν λόγω θέσεις 

καταγράφονται στην τελική έκθεση. 

 Η τελική έκθεση περιλαμβάνει ανάλυση 

ευαισθησίας αν υπάρχει ένα ή 

περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία: 

 α) διαφορετικές γνώμες για τις 

μελέτες που πρόκειται να εξαιρεθούν 

λόγω σοβαρών προκαταλήψεων· 

 β) αποκλίνουσες θέσεις αν 

εξαιρούνται μελέτες καθώς δεν 

αντικατοπτρίζουν την ενημερωμένη 

τεχνολογική ανάπτυξη· ή 

 γ) διαφωνίες σχετικά με τον ορισμό 

των ορίων έλλειψης συνάφειας σε σχέση 

με τα τελικά σημεία που σχετίζονται με 

τους ασθενείς. 

 Η επιλογή του ενός ή των περισσότερων 

δεικτών σύγκρισης και των τελικών 

σημείων που σχετίζονται με τους 

ασθενείς  αιτιολογείται ιατρικώς και 
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τεκμηριώνεται στην τελική έκθεση. 

 Η τελική έκθεση περιλαμβάνει, επίσης, τα 

αποτελέσματα της κοινής επιστημονικής 

διαβούλευσης που πραγματοποιείται 

σύμφωνα με το άρθρο 13. Οι εκθέσεις 

επιστημονικής διαβούλευσης 

δημοσιοποιούνται αμέσως μετά την 

ολοκλήρωση των κοινών κλινικών 

αξιολογήσεων. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

1.10.2018 A8-0289/207 

Τροπολογία  207 

Françoise Grossetête 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 12 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

12. Η ομάδα συντονισμού εγκρίνει την 

τελική έκθεση της κοινής επιστημονικής 

διαβούλευσης, εφόσον είναι δυνατόν με 

ομοφωνία ή, αν κρίνεται απαραίτητο, με 

απλή πλειοψηφία των κρατών μελών το 

αργότερο 100 ημέρες μετά την έναρξη της 

κατάρτισης της έκθεσης που αναφέρεται 

στην παράγραφο 4. 

12. Η ομάδα συντονισμού εγκρίνει την 

τελική έκθεση της κοινής επιστημονικής 

διαβούλευσης, εφόσον είναι δυνατόν με 

ομοφωνία ή, αν κρίνεται απαραίτητο, με 

ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών το 

αργότερο 100 ημέρες μετά την έναρξη της 

κατάρτισης της έκθεσης που αναφέρεται 

στην παράγραφο 4. 

Or. en 

 

 


