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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

1.10.2018 A8-0289/202 

Módosítás  202 

Françoise Grossetête 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Az egészségügyi technológiák értékelése 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ga) „a betegek szempontjából lényeges 

egészségügyi eredmények”: mortalitást, 

morbiditást, egészséggel kapcsolatos 

életminőségi vonatkozásokat és 

nemkívánatos eseményeket megállapító 

vagy előre jelző adatok. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

1.10.2018 A8-0289/203 

Módosítás  203 

Françoise Grossetête 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Az egészségügyi technológiák értékelése 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 3 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A koordinációs csoport 

konszenzussal, vagy szükség esetén 

egyszerű többséggel történő szavazás útján 

dönt a felmerülő kérdésekben. Mindegyik 

tagállam egy szavazattal rendelkezik. 

(3) A koordinációs csoport 

konszenzussal, vagy szükség esetén 

minősített többséggel történő szavazás 

útján dönt a felmerülő kérdésekben. 

 A koordinációs csoport eljárásainak 

átláthatónak kell lenniük, ami azt jelenti, 

hogy az ülésekről készült jegyzőkönyvet és 

a szavazatokat – így a nézetkülönbségeket 

is – dokumentálni kell és közzé kell tenni. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

1.10.2018 A8-0289/204 

Módosítás  204 

Françoise Grossetête 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Az egészségügyi technológiák értékelése 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A kijelölt alcsoport felkéri az 

egészségügyi technológiák megfelelő 

fejlesztőit, hogy nyújtsák be a közös 

klinikai értékeléshez szükséges 

információkat, adatokat és bizonyítékokat 

tartalmazó dokumentációt. 

(2) A kijelölt alcsoport találkozót tart 

az érintett egészségügyi technológia 

fejlesztőivel, hogy meghatározzák az 

értékelés hatókörét és a közös klinikai 

értékeléshez szükséges információkat, 

adatokat és – a pozitív és negatív 

megállapításokat is tartalmazó – 

tanulmányokat tartalmazó, rendelkezésre 

álló, benyújtandó, legfrissebb 

dokumentációt. Ez a dokumentáció 

tartalmazza az összes, az elvégzett 

releváns vizsgálatokból valamint a 

felhasznált technológiára vonatkozó 

tanulmányokból származó adatokat, 

amelyek együttesen biztosítják az 

értékelések magas színvonalát. 

 Az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 

említett gyógyszerek esetében a 

dokumentációnak legalább a következőket 

kell tartalmaznia: 

 a) a benyújtott dokumentáció; 

 b) a forgalombahozatali engedély 

státuszának megjelölése; 

 c) ha rendelkezésre áll, az Európai 

nyilvános értékelő jelentés (EPAR), 

beleértve a termékjellemzők 

összefoglalóját is; az Európai 

Gyógyszerügynökség a koordinációs 
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csoport rendelkezésére bocsátja a 

tudományos értékelésekkel kapcsolatban 

elfogadott, vonatkozó jelentéseket; 

 d) adott esetben a koordinációs 

csoport által kért és az 

egészségügyitechnológia-fejlesztő által 

elérhető további tanulmányok 

eredményei; 

 e) adott esetben és ha az 

egészségügyitechnológia-fejlesztő 

rendelkezésére áll, a már elérhető, az 

adott egészségügyi technológiára vonatozó 

egészségügyi technológiaértékelési 

jelentések; 

 f) az egészségügyitechnológia-

fejlesztő által elérhető tanulmányokkal és 

vizsgálati nyilvántartásokkal kapcsolatos 

információk. 

 Az egészségügyitechnológia-fejlesztők 

kötelesek benyújtani az összes kért adatot. 

 Az értékelők nyilvános adatbázisokból és 

klinikai információkat tartalmazó egyéb 

forrásokból, úgymint 

betegnyilvántartásokból, adatbázisokból 

vagy az európai referenciahálózatokból 

származó adatokat is lekérhet, 

amennyiben azt a fejlesztő által 

szolgáltatott tájékoztatás kiegészítése, 

valamint az egészségügyi technológiák 

pontosabb klinikai értékelésének elvégzése 

érdekében szükségesnek tartja. Az 

értékelés megismételhetősége megköveteli, 

hogy ez az információ nyilvános legyen. 

 Az értékelők és az egészségügyi 

technológiák fejlesztőinek viszonyát 

függetlenségnek és pártatlanságnak kell 

jellemeznie. Az egészségügyi technológiák 

fejlesztőivel lehet konzultálni, de az 

értékelési folyamatban nem vehetnek 

tevékenyen részt. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

1.10.2018 A8-0289/205 

Módosítás  205 

Françoise Grossetête 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Az egészségügyi technológiák értékelése 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 6 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Amennyiben a közös klinikai 

értékelésről szóló jelentéstervezet 

elkészítésének valamely szakaszában az 

értékelő úgy ítéli meg, hogy az érintett 

egészségügyitechnológia-fejlesztőtől 

további bizonyítékokra van szükség a 

jelentés lezárásához, a kijelölt alcsoporttól 

kérheti a jelentés elkészítésére 

meghatározott időtartam felfüggesztését, 

illetve további bizonyítékok kérését az 

egészségügyi technológia fejlesztőjétől. Az 

értékelő, miután a szükséges kiegészítő 

bizonyíték elkészítéséhez szükséges időt 

illetően egyeztetett az egészségügyi 

technológia fejlesztőjével, kérelmében 

megjelöli, hogy a jelentéskészítést hány 

munkanapra kívánja felfüggeszteni. 

(6) Amennyiben a közös klinikai 

értékelésről szóló jelentéstervezet 

elkészítésének valamely szakaszában az 

értékelő úgy ítéli meg, hogy az érintett 

egészségügyitechnológia-fejlesztőtől 

további bizonyítékokra van szükség a 

jelentés lezárásához, a kijelölt alcsoporttól 

kérheti a jelentés elkészítésére 

meghatározott időtartam felfüggesztését, 

illetve további bizonyítékok kérését az 

egészségügyi technológia fejlesztőjétől. Az 

értékelő, miután a szükséges kiegészítő 

bizonyíték elkészítéséhez szükséges időt 

illetően egyeztetett az egészségügyi 

technológia fejlesztőjével, kérelmében 

megjelöli, hogy a jelentéskészítést hány 

munkanapra kívánja felfüggeszteni. Ha a 

folyamat során új klinikai bizonyítékok 

válnak elérhetővé, az érintett 

egészségügyitechnológia-fejlesztő saját 

kezdeményezésére közli ezeket az új 

információkat az értékelővel. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

1.10.2018 A8-0289/206 

Módosítás  206 

Françoise Grossetête 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Az egészségügyi technológiák értékelése 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 12 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A koordinációs csoport – lehetőség 

szerint konszenzus útján, vagy szükség 

esetén a tagállamok egyszerű többségével – 

jóváhagyja a közös klinikai értékelésről 

szóló végső jelentést és a végső 

összefoglaló jelentést. 

(12) A koordinációs csoport – lehetőség 

szerint konszenzus útján, vagy szükség 

esetén a tagállamok minősített többségével 

– jóváhagyja a közös klinikai értékelésről 

szóló végső jelentést és a végső 

összefoglaló jelentést. 

 Az eltérő véleményeket és az azok alapjául 

szolgáló indokokat rögzíteni kell a végső 

jelentésben. 

 A zárójelentésnek tartalmaznia kell egy 

érzékenységi elemzést is, amennyiben az 

alábbi elemek közül egy vagy több 

fennáll: 

 a) a tanulmányokkal kapcsolatban 

eltérő vélemények vannak, amelyeket ki 

kell zárni komoly elfogultság okán, vagy 

 b) eltérő álláspontok fogalmazódnak 

meg, ha a tanulmányokat ki kell zárni 

amiatt, hogy nem tükrözik a 

legkorszerűbb technológiai fejlődést, vagy 

 c) vita alakul ki a betegek 

szempontjából releváns végpontokkal 

kapcsolatos jelentéktelenségi 

küszöbértékek meghatározását illetően. 

 A összehasonlító készítmény(ek) és a 

betegek szempontjából releváns végpontok 

kiválasztásának orvosi szempontból 
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indokoltnak kell lennie, és azt 

dokumentálni kell a végső jelentésben. 

 A zárójelentésnek tartalmaznia kell a 13. 

cikkel összhangban lefolytatott közös 

tudományos konzultáció eredményeit is. A 

tudományos konzultációról szóló 

jelentéseket a közös klinikai értékelések 

lezárulta után nyilvánosságra kell hozni. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

1.10.2018 A8-0289/207 

Módosítás  207 

Françoise Grossetête 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Az egészségügyi technológiák értékelése 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 12 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) A koordinációs csoport a (4) 

bekezdésben említett jelentés 

elkészítésének megkezdésétől számított 

legkésőbb 100 napon belül – lehetőség 

szerint konszenzus útján, vagy szükség 

esetén a tagállamok egyszerű többségével – 

jóváhagyja a közös tudományos 

konzultációról szóló végső jelentést. 

(12) A koordinációs csoport a (4) 

bekezdésben említett jelentés 

elkészítésének megkezdésétől számított 

legkésőbb 100 napon belül – lehetőség 

szerint konszenzus útján, vagy szükség 

esetén a tagállamok minősített többségével 

– jóváhagyja a közös tudományos 

konzultációról szóló végső jelentést. 

Or. en 

 

 


