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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Εντός έξι μηνών από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού, η ομάδα συντονισμού 

καταρτίζει σχέδιο εκτελεστικού 

κανονισμού σχετικά με τις μεθοδολογίες 

που πρέπει να χρησιμοποιούνται με 

συνέπεια για τη διενέργεια των κοινών 

κλινικών αξιολογήσεων και 

διαβουλεύσεων και καθορίζει το 

περιεχόμενο των εν λόγω αξιολογήσεων 

και διαβουλεύσεων. Οι μεθοδολογίες 

αναπτύσσονται με βάση τις υπάρχουσες 

μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές 

του δικτύου EUnetHTA και τα 

υποδείγματα υποβολής στοιχείων. Οι 

μεθοδολογίες πρέπει οπωσδήποτε να 

πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 

 α) οι μεθοδολογίες στηρίζονται σε 

υψηλά πρότυπα ποιότητας, που να 

θεμελιώνονται στα καλύτερα διαθέσιμα 

επιστημονικά στοιχεία που προκύπτουν 

κυρίως, εφόσον είναι πρακτικά εφικτό και 

δικαιολογείται από δεοντολογική άποψη, 

από τυχαιοποιημένες διπλά τυφλές 

συγκριτικές κλινικές δοκιμές, μετα-

αναλύσεις και συστηματικές 

ανασκοπήσεις· 

 β) οι αξιολογήσεις της σχετικής 

αποτελεσματικότητας πρέπει να 

βασίζονται σε τελικά σημεία συναφή με 
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τον ασθενή, με κλινικά κριτήρια χρήσιμα, 

ακριβή, απτά, συγκεκριμένα και 

προσαρμοσμένα στη δεδομένη κλινική 

κατάσταση· 

 γ) οι μεθοδολογίες λαμβάνουν υπόψη 

τις ιδιαιτερότητες των νέων διαδικασιών 

και ορισμένων ειδών φαρμάκων με 

λιγότερα διαθέσιμα κλινικά στοιχεία τη 

στιγμή της χορήγησης άδειας 

κυκλοφορίας (όπως ορφανά φάρμακα ή 

άδειες κυκλοφορίας υπό αίρεση). Ωστόσο, 

κάθε τέτοια έλλειψη στοιχείων δεν 

εμποδίζει την παραγωγή πρόσθετων 

στοιχείων τα οποία απαιτειται να 

παρακολουθούνται εκ των υστέρων και 

ενδέχεται να απαιτήσουν μεταγενέστερη 

αξιολόγηση και δεν επηρεάζει την 

ασφάλεια των ασθενών′ ή την 

επιστημονική ποιότητα· 

 δ) οι δείκτες σύγκρισης είναι οι 

δείκτες σύγκρισης αναφοράς που ισχύουν 

για τη δεδομένη κλινική οντότητα και οι 

καλύτεροι και/ή οι συνηθέστεροι, 

τεχνολογικού ή διαδικαστικού τύπου 

δείκτες σύγκρισης· 

 ε) όσον αφορά τα φάρμακα, οι 

φορείς ανάπτυξης τεχνολογιών υγείας 

οφείλουν να υποβάλλουν στην ομάδα 

συντονισμού, για τις κλινικές 

αξιολογήσεις της, τον πλήρη φάκελο σε 

μορφή eCTD που κατατέθηκε στον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για 

την κεντρική διαδικασία χορήγησης 

άδειας κυκλοφορίας. Ο εν λόγω φάκελος 

περιλαμβάνει την έκθεση της κλινικής 

μελέτης· 

 στ) οι πληροφορίες που πρέπει να 

παρασχεθούν από τον φορέα ανάπτυξης 

τεχνολογιών υγείας αντιστοιχούν στα 

πλέον επικαιροποιημένα και δημόσια 

δεδομένα. Η μη τήρηση της εν λόγω 

απαίτησης μπορεί να επιφέρει την 

ενεργοποίηση ενός μηχανισμού 

κυρώσεων· 

 ζ) οι κλινικές δοκιμές είναι οι κατ’ 

εξοχήν μελέτες που πραγματοποιούνται 
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στον τομέα της βιοϊατρικής και, κατά 

συνέπεια, η χρήση άλλου είδους μελετών, 

όπως για παράδειγμα, επιδημιολογικών 

μελετών, μπορεί να γίνεται κατ’ εξαίρεση 

και πρέπει να είναι απόλυτα 

δικαιολογημένη· 

 η) οι κοινές μέθοδοι, καθώς και οι 

απαιτήσεις για τα δεδομένα και οι 

μετρήσεις των αποτελεσμάτων, 

λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των in 

vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων. 

 θ) όσον αφορά τα εμβόλια, η 

μεθοδολογία λαμβάνει υπόψη της το διά 

βίου αποτέλεσμα ενός εμβολίου μέσω του 

κατάλληλου χρονικού ορίζοντα των 

αναλύσεων· τις έμμεσες επιπτώσεις, όπως 

τη συλλογική ανοσία· και στοιχεία 

ανεξάρτητα από το εμβόλιο, όπως, για 

παράδειγμα, ποσοστά κάλυψης που 

συνδέονται με προγράμματα. 

 ι) στις περιπτώσεις όπου είναι 

πρακτικά εφικτό και δεοντολογικά 

δικαιολογημένο, ο φορέας ανάπτυξης 

τεχνολογιών υγείας διενεργεί τουλάχιστον 

μία τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική 

δοκιμή για να συγκρίνει την τεχνολογία 

υγείας, όσον αφορά τα κλινικώς σχετικά 

αποτελέσματα, με έναν ενεργό δείκτη 

σύγκρισης που συγκαταλέγεται στις 

βέλτιστες αποδεδειγμένες παρεμβάσεις 

που εφαρμόζονται κατά τον χρόνο 

σχεδιασμού της δοκιμής (συνήθης 

θεραπευτική αγωγή), ή που αποτελεί την 

πλέον κοινή παρέμβαση, όταν δεν υπάρχει 

συνήθης αγωγή. Ο φορέας ανάπτυξης 

τεχνολογιών παρέχει τα δεδομένα και τα 

αποτελέσματα των συγκριτικών δοκιμών 

που διενεργήθηκαν στον φάκελο 

τεκμηρίωσης που υποβάλλεται για την 

κοινή κλινική αξιολόγηση. 

 Στην περίπτωση ιατροτεχνολογικού 

προϊόντος, η μεθοδολογία προσαρμόζεται 

στα χαρακτηριστικά και τις 

ιδιαιτερότητές του, με βάση τη 
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μεθοδολογία που έχει ήδη αναπτυχθεί από 

το EUnetHTA. 

 Η ομάδα συντονισμού υποβάλλει το 

σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού τεχνικών 

προτύπων στην Επιτροπή προς έγκριση. 

 Εντός [τριών μηνών] από την παραλαβή 

του σχεδίου μέτρου, η Επιτροπή 

αποφασίζει εάν θα το εγκρίνει μέσω 

εκτελεστικής πράξης που εκδίδεται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2. 

 Εάν η Επιτροπή προτίθεται να μην 

εγκρίνει ένα σχέδιο μέτρου ή να το 

εγκρίνει εν μέρει ή όταν προτείνει 

τροποποιήσεις, επιστρέφει το σχέδιο στην 

ομάδα συντονισμού, εκθέτοντας τους 

σχετικούς λόγους. Εντός προθεσμίας [έξι 

εβδομάδων], η ομάδα συντονισμού 

μπορεί να τροποποιήσει το σχέδιο μέτρου 

με βάση τις υποδείξεις και τις 

προτεινόμενες τροποποιήσεις της 

Επιτροπής και να το υποβάλει εκ νέου 

στην Επιτροπή. 

 Αν κατά τη λήξη της [προθεσμίας των έξι 

εβδομάδων] η ομάδα συντονισμού δεν 

υποβάλει τροποποιημένο σχέδιο μέτρου ή 

υποβάλει σχέδιο μέτρου που δεν 

τροποποιήθηκε κατά τρόπο συνεπή προς 

τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της 

Επιτροπής, η Επιτροπή μπορεί να 

εγκρίνει τον εκτελεστικό κανονισμό με τις 

τροποποιήσεις που θεωρεί συναφείς ή να 

το απορρίψει. 

 Σε περίπτωση που η ομάδα συντονισμού 

δεν υποβάλει σχέδιο μέτρου στην 

Επιτροπή εντός της προθεσμίας που 

προβλέπεται στην [παράγραφο 1], η 

Επιτροπή μπορεί να εκδώσει τον 

εκτελεστικό κανονισμό χωρίς σχέδιο από 

την ομάδα συντονισμού. 

Or. en 

 

 


