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1.10.2018 A8-0289/202 

Poprawka  202 

Françoise Grossetête 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Ocena technologii medycznych 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – akapit 1 – litera g a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ga) „istotne dla pacjenta efekty 

zdrowotne” oznaczają dane, które 

określają lub przewidują śmiertelność, 

zachorowalność, zależną od zdrowia 

jakość życia oraz zdarzenia niepożądane; 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/203 

Poprawka  203 

Françoise Grossetête 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Ocena technologii medycznych 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – ustęp 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Grupa koordynacyjna podejmuje 

decyzje na zasadzie konsensusu lub, w 

razie potrzeby, w drodze głosowania 

zwykłą większością głosów. Każde 

państwo członkowskie ma jeden głos. 

3. Grupa koordynacyjna podejmuje 

decyzje na zasadzie konsensusu lub, w 

razie potrzeby, w drodze głosowania 

większością kwalifikowaną. 

 Procedury stosowane przez grupę 

koordynacyjną są przejrzyste, a protokoły 

z posiedzeń i głosowań, w tym wszelkie 

rozbieżności poglądów, są 

dokumentowane i podawane do 

wiadomości publicznej. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/204 

Poprawka  204 

Françoise Grossetête 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Ocena technologii medycznych 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Wyznaczona podgrupa zwraca się 

do odpowiednich podmiotów 

opracowujących technologie medyczne o 

przedłożenie dokumentacji zawierającej 

informacje, dane i dowody niezbędne do 

wspólnej oceny klinicznej. 

2. Wyznaczona podgrupa spotyka się 

z odpowiednimi podmiotami 

opracowującymi technologie medyczne w 

celu zdefiniowania zakresu oceny oraz 

dostępnej aktualnej dokumentacji, którą 

należy przedłożyć, zawierającej informacje, 

dane i badania, zarówno te z wynikiem 

negatywnym, jak i pozytywnym, niezbędne 

do wspólnej oceny klinicznej. 

Dokumentacja ta obejmuje dostępne dane 

pochodzące ze wszystkich 

przeprowadzonych testów, a także ze 

wszystkich badań, w których wykorzystano 

daną technologię, ze względu na ich 

istotne znaczenie dla zapewnienia 

wysokiej jakości oceny. 

 W przypadku produktów leczniczych, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a), 

dokumentacja zawiera co najmniej: 

 a) komplet dokumentów wymaganych 

do złożenia wniosku; 

 b) wskazanie statusu pozwolenia na 

dopuszczenie do obrotu; 

 c) Europejskie Publiczne 

Sprawozdanie Oceniające (EPAR), w tym 

charakterystyka produktu leczniczego, 

jeśli są dostępne; Europejska Agencja 

Leków przedstawia grupie koordynacyjnej 
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stosowne przyjęte sprawozdania z ocen 

naukowych; 

 d) w stosownych przypadkach – 

wyniki dodatkowych badań wymaganych 

przez grupę koordynacyjną i dostępnych 

dla podmiotu opracowującego technologie 

medyczne; 

 e) w stosownych przypadkach, w 

miarę dostępności dla podmiotu 

opracowującego technologie medyczne, 

dostępne uprzednie sprawozdania z oceny 

technologii medycznej dotyczące danej 

technologii medycznej; 

 f) informacje dotyczące badań i 

rejestrów badań dostępne dla podmiotu 

opracowującego technologie medyczne. 

 Podmioty opracowujące technologie 

medyczne mają obowiązek przedłożenia 

wszystkich wymaganych danych. 

 Oceniający mogą również korzystać z 

publicznych baz danych i źródeł 

informacji klinicznych, takich jak rejestry 

pacjentów, bazy danych lub europejskie 

sieci referencyjne, jeżeli uznaje się to za 

konieczne do uzupełnienia informacji 

przekazanych przez podmiot 

opracowujący oraz do przeprowadzenia 

dokładniejszej oceny klinicznej danej 

technologii medycznej. Dla zapewnienia 

odtwarzalności oceny wymagane jest, by 

informacje te były dostępne publicznie. 

 Relację między podmiotami oceniającymi 

a podmiotami opracowującymi 

technologie medyczne musi cechować 

niezależność i obiektywizm. Można 

konsultować się z podmiotami 

opracowującymi technologie medyczne, 

lecz nie mogą one aktywnie uczestniczyć 

w procesie oceny. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/205 

Poprawka  205 

Françoise Grossetête 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Ocena technologii medycznych 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 6 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Jeżeli na którymkolwiek etapie 

sporządzania projektu sprawozdania ze 

wspólnej oceny klinicznej oceniający uzna, 

że w celu ukończenia sprawozdania 

niezbędne są dodatkowe dowody od 

zainteresowanego podmiotu 

opracowującego technologię medyczną, 

może on zwrócić się do wyznaczonej 

podgrupy o zawieszenie terminu 

sporządzenia sprawozdania i o zażądanie 

dodatkowych dowodów od podmiotu 

opracowującego technologię medyczną. Po 

ustaleniu z podmiotem opracowującym 

technologię medyczną, ile czasu potrzeba 

na przygotowanie niezbędnych 

dodatkowych dowodów, we wniosku o 

takie dowody oceniający określa, na ile dni 

roboczych należy zawiesić sporządzanie 

sprawozdania. 

6. Jeżeli na którymkolwiek etapie 

sporządzania projektu sprawozdania ze 

wspólnej oceny klinicznej oceniający uzna, 

że w celu ukończenia sprawozdania 

niezbędne są dodatkowe dowody od 

zainteresowanego podmiotu 

opracowującego technologię medyczną, 

może on zwrócić się do wyznaczonej 

podgrupy o zawieszenie terminu 

sporządzenia sprawozdania i o zażądanie 

dodatkowych dowodów od podmiotu 

opracowującego technologię medyczną. Po 

ustaleniu z podmiotem opracowującym 

technologię medyczną, ile czasu potrzeba 

na przygotowanie niezbędnych 

dodatkowych dowodów, we wniosku o 

takie dowody oceniający określa, na ile dni 

roboczych należy zawiesić sporządzanie 

sprawozdania. W przypadku udostępnienia 

nowych danych klinicznych w trakcie tego 

procesu dany podmiot opracowujący 

technologię medyczną przekazuje również 

w sposób proaktywny te nowe informacje 

oceniającemu. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/206 

Poprawka  206 

Françoise Grossetête 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Ocena technologii medycznych 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 12 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

12. Grupa koordynacyjna zatwierdza 

ostateczne sprawozdanie ze wspólnej 

oceny klinicznej i sprawozdanie 

podsumowujące, w miarę możliwości w 

drodze konsensusu lub, w razie potrzeby, 

zwykłą większością państw członkowskich. 

12. Grupa koordynacyjna zatwierdza 

ostateczne sprawozdanie ze wspólnej 

oceny klinicznej i sprawozdanie 

podsumowujące, w miarę możliwości w 

drodze konsensusu lub, w razie potrzeby, 

większością kwalifikowaną państw 

członkowskich. 

 Rozbieżne stanowiska i ich podstawy są 

odnotowywane w ostatecznym 

sprawozdaniu. 

 Ostateczne sprawozdanie obejmuje 

analizę wrażliwości w przypadku 

wystąpienia co najmniej jednego z 

poniższych elementów: 

 a) rozbieżne stanowiska na temat 

wyłączenia badań ze względu na wyraźną 

tendencyjność; 

 b) rozbieżne stanowiska w 

odniesieniu do ewentualnego wyłączenia 

badań jako nieodzwierciedlających 

aktualnego postępu technologicznego; lub 

 c) niezgodności opinii co do 

określenia progów nieistotności 

dotyczących punktów końcowych 

właściwych dla pacjenta. 

 Wybór komparatora lub komparatorów 

oraz punktów końcowych właściwych dla 
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pacjenta musi być medycznie uzasadniony 

i udokumentowany w ostatecznym 

sprawozdaniu. 

 Ostateczne sprawozdanie obejmuje 

również wyniki wspólnej konsultacji 

naukowej przeprowadzonej zgodnie z art. 

13. Sprawozdania z konsultacji 

naukowych podaje się do wiadomości 

publicznej po zakończeniu wspólnych 

ocen klinicznych. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/207 

Poprawka  207 

Françoise Grossetête 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Ocena technologii medycznych 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 12 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

12. Grupa koordynacyjna zatwierdza 

ostateczne sprawozdanie ze wspólnej 

konsultacji naukowej, w miarę możliwości 

w drodze konsensusu lub, w razie 

potrzeby, zwykłą większością państw 

członkowskich, nie później niż 100 dni od 

rozpoczęcia sporządzania sprawozdania, o 

którym mowa w ust. 4. 

12. Grupa koordynacyjna zatwierdza 

ostateczne sprawozdanie ze wspólnej 

konsultacji naukowej, w miarę możliwości 

w drodze konsensusu lub, w razie 

potrzeby, większością kwalifikowaną 

państw członkowskich, nie później niż 100 

dni od rozpoczęcia sporządzania 

sprawozdania, o którym mowa w ust. 4. 

Or. en 

 

 


