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1.10.2018 A8-0289/202 

Alteração  202 

Françoise Grossetête 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Avaliação das tecnologias de saúde 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 g-A) «Resultados de saúde relevantes 

para o doente», dados que identificam ou 

preveem a mortalidade, a morbilidade, a 

qualidade de vida relacionada com a 

saúde e episódios adversos; 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/203 

Alteração  203 

Françoise Grossetête 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Avaliação das tecnologias de saúde 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – n.º 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O grupo de coordenação delibera 

por consenso ou, quando necessário, 

mediante votação por maioria simples. 

Cada Estado-Membro dispõe de um voto. 

3. O grupo de coordenação delibera 

por consenso ou, quando necessário, 

mediante votação por maioria qualificada. 

 Os procedimentos aplicados pelo Grupo 

de Coordenação devem ser transparentes, 

sendo as atas das reuniões e as votações 

documentadas e tornadas públicas, 

incluindo quaisquer dissensões. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/204 

Alteração  204 

Françoise Grossetête 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Avaliação das tecnologias de saúde 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. O subgrupo designado deve 

solicitar aos criadores das tecnologias de 

saúde relevantes a apresentação de 

documentação que contenha informações, 

dados e elementos de prova necessários 

para a avaliação clínica conjunta. 

2. O subgrupo designado deve reunir-

se com os criadores das tecnologias de 

saúde relevantes para definir o âmbito da 

avaliação e qual a documentação 

atualizada disponível a apresentar, que 

contenha as informações, dados e estudos, 

incluindo tanto os resultados negativos 

como os positivos, necessários para a 

avaliação clínica conjunta. A 

documentação deve incluir os dados 

disponíveis sobre todos os ensaios 

relevantes realizados, bem como sobre 

todos os estudos em que a tecnologia 

tenha sido utilizada, ambos da máxima 

importância para garantir a alta 

qualidade das avaliações. 

 No que diz respeito aos medicamentos 

referidos no artigo 5.°, n.º 1, alínea a), a 

documentação deve incluir, pelo menos, o 

seguinte: 

 a) O dossier de apresentação; 

 b) Uma indicação do estado da 

autorização de introdução no mercado; 

 c) Se disponível, o Relatório Público 

Europeu de Avaliação (EPAR), incluindo 

o Resumo das Características do 

Medicamento (RCM); a Agência 

Europeia de Medicamentos deve 
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apresentar ao Grupo de Coordenação os 

relatórios de avaliação científica 

pertinentes que tiver aprovado; 

 d) Quando aplicável, os resultados de 

estudos adicionais solicitados pelo Grupo 

de Coordenação e à disposição do criador 

de tecnologias de saúde; 

 e) Quando aplicável, e se à 

disposição do criador de tecnologias de 

saúde, os relatórios de ATS já disponíveis 

sobre a tecnologia de saúde em causa; 

 f) Informações sobre os estudos e 

registos de estudos à disposição do criador 

de tecnologias de saúde. 

 Os criadores de tecnologias de saúde 

estão obrigados a apresentar todos os 

dados solicitados. 

 Os avaliadores também podem aceder a 

bases de dados ou fontes de informação 

clínica públicas, como registos de doentes, 

bases de dados ou redes europeias de 

referência, sempre que tal seja 

considerado necessário para completar as 

informações fornecidas pelo criador da 

tecnologia e para realizar uma avaliação 

clínica mais precisa da tecnologia de 

saúde. A reprodutibilidade da avaliação 

exige que esta informação seja tornada 

pública. 

 A relação entre avaliadores e criadores de 

tecnologias de saúde deve ser 

independente e imparcial. Os criadores de 

tecnologias de saúde podem ser 

consultados, mas não devem participar 

ativamente no processo de avaliação. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/205 

Alteração  205 

Françoise Grossetête 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Avaliação das tecnologias de saúde 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 6 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Sempre que, em qualquer fase da 

elaboração do projeto de relatório de 

avaliação clínica conjunta, o avaliador 

considerar necessário, para completar o 

relatório, obter elementos de prova 

suplementares junto do criador da 

tecnologia de saúde em causa, pode pedir 

ao subgrupo designado que suspenda o 

prazo fixado para a elaboração do relatório 

e solicite elementos de prova adicionais ao 

criador da tecnologia de saúde. Após 

consulta do criador da tecnologia de saúde 

sobre o tempo necessário para preparar os 

elementos de prova adicionais necessários, 

o avaliador deve especificar no seu pedido 

o número de dias úteis durante os quais a 

elaboração do relatório será suspensa. 

6. Sempre que, em qualquer fase da 

elaboração do projeto de relatório de 

avaliação clínica conjunta, o avaliador 

considerar necessário, para completar o 

relatório, obter elementos de prova 

suplementares junto do criador da 

tecnologia de saúde em causa, pode pedir 

ao subgrupo designado que suspenda o 

prazo fixado para a elaboração do relatório 

e solicite elementos de prova adicionais ao 

criador da tecnologia de saúde. Após 

consulta do criador da tecnologia de saúde 

sobre o tempo necessário para preparar os 

elementos de prova adicionais necessários, 

o avaliador deve especificar no seu pedido 

o número de dias úteis durante os quais a 

elaboração do relatório será suspensa. 

Sempre que, no decurso do processo, 

fiquem disponíveis novos dados clínicos, o 

criador da tecnologia de saúde em causa 

também deve, proativamente, comunicar 

essa nova informação ao avaliador. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/206 

Alteração  206 

Françoise Grossetête 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Avaliação das tecnologias de saúde 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 12 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

12. O Grupo de Coordenação aprova o 

relatório de avaliação clínica conjunta e o 

relatório de síntese finais, sempre que 

possível por consenso ou, quando 

necessário, por maioria simples dos 

Estados-Membros. 

12. O Grupo de Coordenação aprova o 

relatório de avaliação clínica conjunta e o 

relatório de síntese finais, sempre que 

possível por consenso ou, quando 

necessário, por maioria qualificada dos 

Estados-Membros. 

 As posições divergentes e os fundamentos 

em que se baseiam devem ficar registados 

no relatório final. 

 O relatório final deve incluir uma análise 

de sensibilidade se existir um ou mais dos 

seguintes elementos: 

 a) Opiniões diferentes sobre os 

estudos a excluir devido a preconceitos 

graves; 

 b) Posições divergentes caso os 

estudos sejam excluídos por não 

refletirem o desenvolvimento tecnológico 

mais recente; ou 

 c) Controvérsias sobre a definição de 

limites de irrelevância no que se refere 

aos resultados relevantes para os doentes. 

 A escolha de um ou mais comparadores e 

resultados relevantes para os doentes deve 

ser medicamente justificada e 

documentada no relatório final. 
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 O relatório final também deve incluir os 

resultados da consulta científica conjunta 

realizada em conformidade com o 

artigo 13.º. Os relatórios das consultas 

científicas devem ser tornados públicos 

após a conclusão das avaliações clínicas 

conjuntas. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/207 

Alteração  207 

Françoise Grossetête 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Avaliação das tecnologias de saúde 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – n.º 12 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

12. O grupo de coordenação aprova o 

relatório de consulta científica conjunta 

final, sempre que possível por consenso ou, 

quando necessário, por maioria simples dos 

Estados-Membros, no prazo máximo de 

100 dias a contar do início da elaboração 

do relatório a que se refere o n.º 4. 

12. O grupo de coordenação aprova o 

relatório de consulta científica conjunta 

final, sempre que possível por consenso ou, 

quando necessário, por maioria qualificada 

dos Estados-Membros, no prazo máximo 

de 100 dias a contar do início da 

elaboração do relatório a que se refere o 

n.º 4. 

Or. en 

 

 


