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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. В срок от [6 месеца] от датата 

на влизане в сила на настоящия 

регламент Координационната група 

изготвя проект на регламент за 

изпълнение във връзка с 

методологиите, които трябва да 

бъдат последователно използвани за 

извършване на съвместни клинични 

оценки и консултации, и определя 

съдържанието на тези оценки и 

консултации. Методологиите се 

разработват въз основа на 

съществуващите методологични 

насоки на EUnetHTA и образците за 

представяне на доказателства. При 

всички случаи методологиите трябва 

да отговарят на следните критерии: 

 a) методологиите се основават на 

високи стандарти за качество и на 

най-добрите налични научни 

доказателства, получени основно от 

произволни, двойно слепи 

сравнителни клинични изпитвания, 

мета-анализ и систематични 

прегледи, когато това е практически 

осъществимо и оправдано от етично 

естество; 

 б) оценките на относителната 

ефективност се основават на „крайни 

точки“, които са от значение за 
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пациента, с критерии, които са 

полезни, приложими, осезаеми, 

конкретни и адаптирани към 

въпросната клинична ситуация; 

 в) при методологиите се вземат 

предвид особеностите на новите 

процедури и някои видове лекарствени 

продукти с по-малко клинични 

доказателства, налични към момента 

на издаване на разрешението за 

пускане на пазара (като например 

лекарствените продукти сираци или 

условните разрешения за търговия). 

Все пак липсата на доказателства не 

пречи на събирането на 

допълнителни доказателства, които 

трябва да бъдат обект на последващо 

наблюдение и които могат да 

изискват извършването на 

последваща оценка, без да се засяга 

безопасността′ на пациентите или 

качеството на научната 

информация; 

 г) референтните обекти за 

сравнение са тези, които се използват 

за въпросния клиничен субект и които 

са най-добри и/или най-често 

срещани, що се отнася до 

технологията или процеса; 

 д) за лекарствените продукти 

разработчиците на технологии 

предават на Координационната група, 

с цел извършване на клинична оценка, 

досието във формат eCTD, 

представено на Европейската агенция 

по лекарствата във връзка с 

централизираната процедура по 

издаване на разрешение. Това досие 

включва доклада от клиничното 

проучване; 

 е) информацията, която трябва 

да бъде представена от разработчика 

на здравни технологии, съответства 

на най-новите публично достъпни 

данни. Неспазването на това 

изискване може да доведе до 
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механизъм за налагане на санкции; 

 ж) клиничните изпитвания са 

изследвания преди всичко в областта 

на биомедицината, така че до 

използването на друг вид изследване, 

като например епидемиологични 

изследвания, може да се прибягва в 

изключителни случаи и подходът да 

бъде напълно обоснован; 

 з) при общите методологии, 

както и при изискванията за данните 

и мерките във връзка с резултатите 

се вземат предвид особеностите на 

медицинските изделия и 

медицинските изделия за инвитро 

диагностика; 

 и) що се отнася до ваксините, при 

методологията се вземат предвид 

последиците за цял живот от дадена 

ваксина чрез подходящ времеви 

хоризонт на анализите; непреките 

последици, като например 

колективният имунитет; и 

елементите, които са независими от 

ваксината, като например делът на 

ваксинациите във връзка с 

програмите; 

 й) когато е практически 

осъществимо и обосновано от етична 

гледна точка, разработчикът на 

здравна технология провежда поне 

едно контролирано клинично 

изпитване на произволен принцип, 

което сравнява здравната технология 

по отношение на клинично 

значимите резултати с активен 

референтен обект за сравнение, 

избран като най-добрата настояща 

доказана интервенция към момента 

на планиране на изпитването 

(стандартно лечение) или най-често 

срещаната интервенция, когато не 

съществува стандартно лечение. 

Разработчикът на технологията 

предоставя данните и резултатите 

от проведените сравнителни 
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изпитвания в досието с 

документацията, представена за 

съвместната клинична оценка. 

 Що се отнася до медицинското 

изделие, методологията трябва да 

бъде съобразена с неговите 

характеристики и особености, като 

се взема за основа вече разработената 

от EUnetHTA методология. 

 Координационната група представя 

проекта на регламент за изпълнение 

на Комисията за одобрение. 

 В срок от [3 месеца] от получаване на 

проекта за мярка Комисията взема 

решение дали да я одобри посредством 

акт за изпълнение, приет в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 30, 

параграф 2. 

 Когато Комисията възнамерява да не 

одобри даден проект за мярка или да 

го одобри частично или когато 

предлага изменения, тя изпраща 

проекта отново на 

Координационната група, като излага 

мотивите си. В срок от [шест 

седмици] Координационната група 

може да измени проекта за мярка въз 

основа на указанията на Комисията и 

предложените изменения, и да го 

представи отново на Комисията. 

 Ако до изтичането на този 

[шестседмичен срок] 

Координационната група не 

представи изменен проект за мярка 

или представи проект за мярка, 

който не е изменен по начин, 

съответстващ на предложените от 

Комисията изменения, Комисията 

може да приеме регламента за 

изпълнение с измененията, които 

счита за необходими, или да го 

отхвърли. 

 В случай че Координационната група 

не представи на Комисията проект за 
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мярка в рамките на срока, в 

съответствие с разпоредбите на 

[параграф 1], Комисията може да 

приеме регламента за изпълнение без 

представяне на проект от 

Координационната група. 

Or. en 

 

 


