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1.10.2018 A8-0289/202 

Ändringsförslag  202 

Françoise Grossetête 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Utvärdering av medicinsk teknik 

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

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led ga (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ga) patientrelevanta medicinska 

resultat: data som fångar upp eller 

förutspår dödlighet, sjuklighet, 

hälsorelaterad livskvalitet och 

biverkningar. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/203 

Ändringsförslag  203 

Françoise Grossetête 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Utvärdering av medicinsk teknik 

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

Förslag till förordning 

Artikel 3 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Samordningsgruppen ska agera 

enhälligt eller vid behov genom 

omröstning med enkel majoritet. Varje 

medlemsstat ska ha en röst. 

3. Samordningsgruppen ska agera 

enhälligt eller vid behov genom 

omröstning med kvalificerad majoritet. 

 Förfaranden som genomförs av 

samordningsgruppen ska vara öppna med 

mötesprotokoll och omröstningsresultat 

som dokumenteras och offentliggörs, 

inbegripet eventuella avvikande åsikter. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/204 

Ändringsförslag  204 

Françoise Grossetête 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Utvärdering av medicinsk teknik 

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

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Arbetsgruppen ska ålägga relevanta 

utvecklare av medicinsk teknik att lämna 

dokumentation som innehåller de 

uppgifter, data och belägg som behövs för 

den gemensamma kliniska granskningen. 

2. Arbetsgruppen ska ha möte med 

relevanta utvecklare av medicinsk teknik 

för att fastställa tillämpningsområdet för 

granskningen och all tillgänglig och 

aktuell dokumentation som ska lämnas, 

med de uppgifter, data och studier, 

inbegripet både negativa och positiva 

resultat, som behövs för den gemensamma 

kliniska granskningen. Denna 

dokumentation ska innehålla tillgängliga 

data från alla relevanta genomförda 

prövningar liksom från alla studier i vilka 

tekniken har använts, eftersom båda är 

utslagsgivande för att säkerställa en hög 

kvalitet på granskningarna. 

 För de läkemedel som avses i artikel 5.1 a 

ska dokumentationen inbegripa 

åtminstone 

 (a) inlämningsfilen, 

 (b) angivande av situationen i fråga 

om godkännandet för försäljning, 

 (c) i mån av tillgänglighet, det 

offentliga europeiska 

utredningsprotokollet (EPAR), inklusive 

produktresumén; Europeiska 

läkemedelsmyndigheten ska 

tillhandahålla samordningsgruppen de 

relevanta rapporterna med vetenskapliga 

bedömningar, 
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 (d) i förekommande fall, resultaten av 

kompletterande studier som inbegärts av 

samordningsgruppen och finns 

tillgängliga för utvecklaren av medicinsk 

teknik, 

 (e) i förekommande fall, om de finns 

tillgängliga för utvecklaren av medicinsk 

teknik, redan tillgängliga HTA-rapporter 

om den berörda formen av medicinsk 

teknik, 

 (f) uppgifter om studier och register 

över studier som finns tillgängliga för 

utvecklaren av medicinsk teknik. 

 Utvecklare av medicinsk teknik ska vara 

skyldiga att lämna alla data som begärts. 

 Bedömarna får också tillgå databaser med 

och källor till klinisk information som är 

offentliga, såsom patientregister, 

databaser eller de europeiska 

referensnätverken, om detta befinns 

nödvändigt för komplettering av 

uppgifterna från utvecklaren och för en 

mer exakt klinisk granskning av den 

medicinska tekniken. För att 

granskningarna ska kunna reproduceras 

ska denna information offentliggöras. 

 Förhållandet mellan bedömarna och 

utvecklarna av medicinsk teknik ska vara 

oberoende och opartiskt. Utvecklarna av 

medicinsk teknik kan ge råd men får inte 

aktivt delta i utvärderingsprocessen. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/205 

Ändringsförslag  205 

Françoise Grossetête 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Utvärdering av medicinsk teknik 

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

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Om bedömaren i något skede av 

utarbetandet av utkastet till rapport om den 

gemensamma kliniska granskningen anser 

att det behövs kompletterande uppgifter 

från utvecklarna av medicinsk teknik för 

att slutföra rapporten, kan bedömaren 

ålägga arbetsgruppen att frysa tidsfristen 

för att utarbeta rapporten och begära 

kompletterande uppgifter från utvecklaren 

av medicinsk teknik. Efter att ha rådfrågat 

utvecklaren av medicinsk teknik om hur 

lång tid som behövs för att ta fram 

erforderliga kompletterande uppgifter ska 

bedömaren i sin begäran ange med hur 

många arbetsdagar arbetet med att utarbeta 

rapporten ska frysas. 

6. Om bedömaren i något skede av 

utarbetandet av utkastet till rapport om den 

gemensamma kliniska granskningen anser 

att det behövs kompletterande uppgifter 

från utvecklarna av medicinsk teknik för 

att slutföra rapporten, kan bedömaren 

ålägga arbetsgruppen att frysa tidsfristen 

för att utarbeta rapporten och begära 

kompletterande uppgifter från utvecklaren 

av medicinsk teknik. Efter att ha rådfrågat 

utvecklaren av medicinsk teknik om hur 

lång tid som behövs för att ta fram 

erforderliga kompletterande uppgifter ska 

bedömaren i sin begäran ange med hur 

många arbetsdagar arbetet med att utarbeta 

rapporten ska frysas. När nya kliniska data 

blir tillgängliga under arbetets gång ska 

den berörda utvecklaren av medicinsk 

teknik i proaktivt syfte även förmedla 

dessa nya uppgifter till bedömaren. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/206 

Ändringsförslag  206 

Françoise Grossetête 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Utvärdering av medicinsk teknik 

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

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

12. Samordningsgruppen ska godkänna 

den slutliga rapporten om den 

gemensamma kliniska granskningen och 

den sammanfattande rapporten, om möjligt 

enhälligt eller vid behov genom enkel 

majoritet bland medlemsstaterna. 

12. Samordningsgruppen ska godkänna 

den slutliga rapporten om den 

gemensamma kliniska granskningen och 

den sammanfattande rapporten, om möjligt 

enhälligt eller vid behov genom 

kvalificerad majoritet bland 

medlemsstaterna. 

 Avvikande åsikter med tillhörande 

bevekelsegrunder ska anges i den slutliga 

rapporten. 

 Den slutliga rapporten ska inbegripa en 

känslighetsanalys om ett eller flera av 

följande inslag föreligger: 

 (a) Meningsskiljaktigheter om 

huruvida studier bör uteslutas på grund 

av avsevärda brister i objektiviteten. 

 (b) Meningsskiljaktigheter om 

huruvida studier bör uteslutas för att de 

inte återspeglar den senaste tidens 

tekniska utveckling. 

 (c) Kontroverser om definitionen av 

gränserna för när patientrelevanta 

effektmått ska anses sakna relevans. 

 Valet av ett eller flera 

jämförelseläkemedel och patientrelevanta 

effektmått ska motiveras på medicinska 

grunder och dokumenteras i den slutliga 

rapporten. 
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 Den slutliga rapporten ska också 

innefatta resultaten av det gemensamma 

vetenskapliga samrådet i enlighet med 

artikel 13. Rapporterna om de 

vetenskapliga samråden ska 

offentliggöras när de gemensamma 

kliniska granskningarna har slutförts. 

Or. en 
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1.10.2018 A8-0289/207 

Ändringsförslag  207 

Françoise Grossetête 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Utvärdering av medicinsk teknik 

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

Förslag till förordning 

Artikel 13 – punkt 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

12. Samordningsgruppen ska godkänna 

den slutliga rapporten om gemensamt 

vetenskapligt samråd, om möjligt enhälligt 

eller vid behov genom enkel majoritet 

bland medlemsstaterna, senast 100 dagar 

efter att arbetet med att utarbeta den 

rapport som avses i punkt 4 har påbörjats. 

12. Samordningsgruppen ska godkänna 

den slutliga rapporten om gemensamt 

vetenskapligt samråd, om möjligt enhälligt 

eller vid behov genom kvalificerad 

majoritet bland medlemsstaterna, senast 

100 dagar efter att arbetet med att utarbeta 

den rapport som avses i punkt 4 har 

påbörjats. 

Or. en 

 

 


