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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Inden for [seks måneder] fra 

denne forordnings ikrafttrædelsesdato 

udarbejder koordinationsgruppen et 

udkast til gennemførelsesforordning 

vedrørende de metoder, der konsekvent 

anvendes til at foretage fælles kliniske 

vurderinger og afholde fælles kliniske 

samråd, og fastsætter indholdet af disse 

vurderinger og samråd. Metoderne 

udvikles på grundlag af EUnetHTA's 

eksisterende metodologiske retningslinjer 

og modellerne for fremlagt 

dokumentation. Under alle 

omstændigheder skal metoderne opfylde 

følgende kriterier: 

 a) metoderne baseres på høje 

kvalitetsstandarder, den bedste 

tilgængelige videnskabelige 

dokumentation, der primært skal, hvor 

dette er praktisk muligt og etisk 

forsvarligt, stamme fra dobbeltblindede 

randomiserede kliniske forsøg, 

metaanalyser og systematiske vurderinger 

 b) vurderingerne af den relative 

effektivitet baseres på "endpoints", der er 

relevante for patienten, med brugbare, 

relevante, konkrete og specifikke kriterier, 

som er egnet til den pågældende kliniske 

situation 
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 c) metoderne tager hensyn til de 

særlige forhold i forbindelse med nye 

procedurer og visse typer af lægemidler, 

som har mindre klinisk dokumentation, 

der foreligger på tidspunktet for 

markedsføringstilladelsen (f.eks. 

lægemidler til sjældne sygdomme eller 

markedsføringstilladelser på særlige 

vilkår). En sådan mangel på 

dokumentation er imidlertid ikke til 

hinder for, at der tilvejebringes yderligere 

dokumentation, som skal kontrolleres 

efterfølgende, og som kan kræve 

efterfølgende vurdering, og berører ikke 

patienternes sikkerhed eller den 

videnskabelige kvalitet 

 d) komparatorerne er 

referencekomparatorerne for den 

pågældende kliniske enhed samt den 

bedste og/eller hyppigst anvendte 

teknologiske eller procesbaserede 

komparator 

 e) for så vidt angår lægemidler giver 

udviklerne af medicinsk teknologi med 

henblik på klinisk vurdering 

koordinationsgruppen dossieret i eCTD-

format, som indsendes til Det Europæiske 

Lægemiddelagentur med henblik på 

centraliseret godkendelse. Dette dossier 

skal indeholde rapporten om den kliniske 

undersøgelse 

 f) de oplysninger, der skal 

fremlægges af udviklerne af medicinsk 

teknologi, vedrører de nyeste og 

offentliggjorte oplysninger. Manglende 

overholdelse af dette krav kan udløse en 

sanktionsmekanisme 

 g) kliniske forsøg er de mest 

avancerede undersøgelser på det 

biomedicinske område, hvorfor andre 

slags undersøgelser, f.eks. 

epidemiologiske undersøgelser, kan 

foretages i undtagelsestilfælde og skal 

begrundes fuldt ud 

 h) i de fælles metoder, datakravene 

og resultatmålene tages der hensyn til de 
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særlige egenskaber ved medicinsk udstyr 

og medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 

 i) for så vidt angår vacciner tager 

metoden hensyn til en vaccines livslange 

virkning ved hjælp af en passende 

tidshorisont for analyserne, indirekte 

virkninger, f.eks. flokimmunitet, og 

elementer, der er uafhængige af selve 

vaccinen, f.eks. dækningsgraden i 

forbindelse med programmer 

 j) hvis det er praktisk muligt og etisk 

forsvarligt, udfører udviklerne af 

medicinsk teknologi mindst ét 

randomiseret, kontrolleret klinisk forsøg, 

der sammenligner deres medicinske 

teknologi hvad angår klinisk relevante 

resultater med en aktiv komparator, som 

anses for at være blandt de bedste 

nuværende velafprøvede interventioner på 

det tidspunkt, hvor forsøget blev udformet 

(standardbehandling), eller den mest 

udbredte intervention, når der ikke findes 

en standardbehandling. Udviklerne af 

medicinsk teknologi fremlægger dataene 

fra og resultaterne af gennemførte 

sammenlignende forsøg i det 

dokumentationsdossier, der forelægges 

med henblik på den fælles kliniske 

vurdering. 

 Hvis der er tale om et medicinsk udstyr, 

tilpasses metoden dets karakteristika og 

særlige forhold, idet der tages 

udgangspunkt i den metode, der allerede 

er udviklet af EUnetHTA. 

 Koordinationsgruppen forelægger 

Kommissionen sit udkast til 

gennemførelsesordning med henblik på 

godkendelse. 

 Inden for [tre måneder] efter modtagelsen 

af udkastet til foranstaltning træffer 

Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den 

godkender det ved hjælp af en 

gennemførelsesretsakt, der vedtages i 

overensstemmelse med 

undersøgelsesproceduren i artikel 30, stk. 
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2. 

 Hvis Kommissionen har til hensigt ikke at 

godkende et udkast til foranstaltning eller 

godkende det delvist, eller hvis den 

foreslår ændringer, sender den udkastet 

tilbage til koordinationsgruppen med en 

angivelse af årsagerne hertil. Inden for en 

frist på [seks uger] kan 

koordinationsgruppen ændre udkastet til 

foranstaltning på grundlag af 

Kommissionens anvisninger og foreslåede 

ændringer og atter forelægge det for 

Kommissionen. 

 Hvis koordinationsgruppen ved udløbet af 

[perioden på seks uger] ikke har forelagt 

et ændret udkast til foranstaltning eller 

har forelagt et udkast til foranstaltning, 

som ikke er ændret på en måde, der er i 

overensstemmelse med Kommissionens 

foreslåede ændringer, kan Kommissionen 

vedtage gennemførelsesforordningen med 

de ændringer, den anser for relevante, 

eller afvise den. 

 I det tilfælde koordinationsgruppen ikke 

forelægger Kommissionen et udkast til 

foranstaltning inden for den frist, der er 

fastsat i [stk. 1], kan Kommissionen 

vedtage gennemførelsesforordningen, 

uden at der er blevet forelagt et udkast fra 

koordinationsgruppen. 

Or. en 

 

 


