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Pozměňovací návrh  208/rev 

Gesine Meissner 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Hodnocení zdravotnických technologií 

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

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Koordinační skupina vypracuje 

do [6 měsíců] ode dne vstupu tohoto 

nařízení v platnost návrh prováděcího 

nařízení týkajícího se metodiky, která má 

být při provádění společných klinických 

hodnocení a konzultacích důsledně 

používána, a stanoví jejich obsah. 

Metodika se vypracuje na základě 

stávajících metodických pokynů a vzorů 

pro předložení důkazů, které vypracovala 

síť EUnetHTA. Tato metodika musí v 

každém případě splňovat tato kritéria: 

 a) metodika je založena na vysokých 

normách kvality, na nejlepších 

dostupných vědeckých důkazech 

vyplývajících pokud možno, a pokud to lze 

odůvodnit z etického hlediska, především 

ze srovnávacích randomizovaných dvojitě 

zaslepených klinických hodnocení, 

metaanalýz a systematických přezkumů; 

 b) hodnocení relativní účinnosti je 

prokázáno na základě hodnocených 

parametrů, které mají význam z hlediska 

daného pacienta, přičemž se sledují 

užitečná, příhodná, hmatatelná 

a konkrétní kritéria přizpůsobená dané 

klinické situaci; 

 c) metodika přihlíží ke specifickému 

charakteru nových postupů a k určitým 

druhům léčivých přípravků, v jejichž 
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případě je v době získání registrace 

k dispozici nedostatek klinických důkazů 

(jako např. přípravky pro vzácná 

onemocnění nebo podmíněná registrace). 

Tento nedostatek nebrání získání 

dodatečných důkazů, které je nutné 

sledovat po registraci, které vyžadují 

poregistrační hodnocení a které nesmějí 

mít vliv na bezpečnost′ pacientů či kvalitu 

z vědeckého hlediska; 

 d) srovnávacími hodnotami jsou 

referenční hodnoty pro dotyčný klinický 

subjekt, které jsou nejlepší, příp. 

nejobvyklejší z hlediska technologického 

typu nebo procesu; 

 e) v případě léčivých přípravků zajistí 

subjekty zabývající se vývojem technologií 

koordinační skupině pro její klinické 

hodnocení dokumentaci ve formátu 

eCTD, která se předkládá Evropské 

agentuře pro léčivé přípravky za účelem 

centralizované registrace. Tato 

dokumentace obsahuje zprávu o klinické 

studii; 

 f) informace, které musí poskytnout 

subjekt zabývající se vývojem 

zdravotnických technologií, odpovídají 

nejaktuálnějším zveřejněným údajům. 

Nesplnění tohoto požadavku může vést 

k využití mechanismu sankcí; 

 g) jelikož klinická hodnocení jsou v 

oblasti biomedicíny studiemi par 

excellence, je možné jiné druhy studií, 

např. epidemiologické studie, provádět 

pouze ve výjimečných a řádně 

odůvodněných případech; 

 h) společné metody i požadavky 

na údaje a měření výsledků zohledňují 

zvláštnosti zdravotnických prostředků 

a zdravotnických prostředků požívaných 

k diagnostice in vitro; 

 i) pokud jde o očkovací látky, přihlíží 

metodika prostřednictvím vhodného 

časového horizontu analýz k jejich 

celoživotnímu účinku, k nepřímým 
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účinkům, jako je kolektivní imunita, 

a k prvkům nezávislým na očkovací látce 

jako takové, například k míře 

proočkovanosti spojené s danými 

programy; 

 j) pokud možno a pokud to lze z 

etického hlediska odůvodnit, provede 

subjekt zabývající se vývojem 

zdravotnických technologií alespoň jedno 

randomizované klinické hodnocení, 

v němž srovná klinicky významné výsledky 

své zdravotnické technologie s účinnou 

srovnávací léčbou, která je ve chvíli, kdy 

bylo hodnocení navrženo, považována za 

nejlepší současný dostupný zákrok 

(standardní léčbu), a pokud standardní 

léčba neexistuje, za nejběžnější léčbu. 

Subjekt zabývající se vývojem technologie 

poskytne údaje a výsledky provedených 

srovnávacích hodnocení v 

dokumentačním spisu, který předkládá k 

provedení společného klinického 

hodnocení. 

 Pokud jde o zdravotnický prostředek, 

metodika se upraví podle jeho vlastností 

a specifického charakteru, přičemž 

za základ se vezme metodika, kterou už 

vyvinula síť EUnetHTA. 

 Koordinační skupina předloží návrh 

prováděcího nařízení Komisi ke schválení. 

 Komise do [3 měsíců] od obdržení návrhu 

opatření rozhodne, zda jej podpoří 

prostřednictvím prováděcího aktu 

přijatého v souladu s přezkumným 

postupem podle čl. 30 odst. 2. 

 Pokud má Komise v úmyslu návrh 

opatření nepodpořit nebo jej podpořit jen 

z části či pokud k němu navrhuje 

pozměňovací opatření, zašle návrh spolu 

s uvedením důvodů zpět koordinační 

skupině. Koordinační skupina může 

ve lhůtě [šesti týdnů] návrh na základě 

připomínek Komise a předložených 

pozměňovacích návrhů změnit a zaslat jej 

Komisi znovu. 
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 Pokud po uplynutí [šestitýdenní lhůty] 

koordinační skupina nepředloží 

pozměněný návrh opatření nebo jej 

předloží v podobě, která neodpovídá 

předloženým pozměňovacím návrhům 

Komise, může Komise přijmout prováděcí 

nařízení s pozměňovacími návrhy, které 

považuje za důležité, nebo jej zamítnout. 

 Pokud koordinační skupina nepředloží 

návrh opatření Komisi v lhůtě uvedené 

v [1. odstavci], může Komise přijmout 

prováděcí nařízení, aniž by koordinační 

skupina předložila návrh. 

Or. en 

 

 


