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Soledad Cabezón Ruiz 

forbróirí teicneolaíochtaí sláinte; 

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

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 22 – mír 1 a (nua) 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 1a. Laistigh de [6 mhí] ó dháta 

theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, 

déanfaidh an Grúpa Comhordaithe 

dréachtrialachán cur chun feidhme a 

tharraingt suas maidir leis na 

modheolaíochtaí a bheidh le húsáid go 

comhsheasmhach chun measúnuithe 

agus comhairliúcháin chliniciúla 

chomhpháirteacha a dhéanamh agus 

saineoidh sé inneachar na measúnuithe 

agus na gcomhairliúchán sin. Forbrófar 

na modhanna ar bhonn threoirlínte 

modheolaíochta agus theimpléid tíolactha 

fianaise EUnetHTA atá ann cheana. In 

aon chás, comhlíonfaidh na 

modheolaíochta na critéir seo a leanas: 

 (a) go bhfuil na modheolaíochtaí 

bunaithe ar ardchaighdeáin cháilíochta, 

ar an bhfianaise eolaíochta is fearr atá ar 

fáil, a bheidh ag teacht go príomha, nuair 

is féidir go praiticiúil agus nuair is 

inchosanta go heiticiúil, ó thrialacha 

cliniciúla dall-dúbailte randamaithe, ó 

mheitea-anailís agus ó athbhreithnithe 

córasacha; 

 (b) go bhfuil an measúnú ar 

éifeachtúlacht choibhneasta bunaithe ar 

chríochphointí atá ábhartha don othar ag 

a mbeidh critéir úsáideacha, ábhartha, 

inláimhsithe, nithiúla agus sainoirúnaithe 
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don staid chliniciúil lena mbaineann; 

 (c) go dtugtar aird, leis na 

modheolaíochta, ar shainiúlachtaí 

nósanna imeachta nua agus cineálacha 

áirithe táirgí íocshláinte a bhfuil níos lú 

fianaise cliniciúla ag gabháil leo tráth an 

údaraithe margaíochta (amhail táirgí 

íocshláinte dílleachta nó údaruithe 

margaíochta atá coinníollach). Ní 

chuirfidh easpa fianaise den sórt sin, 

áfach, cosc ar fhianaise bhreise a 

ghiniúint a bhféadfadh a bheith de 

cheangal uirthi iar-fhaireachán a 

dhéanamh uirthi agus a bhféadfadh sé go 

mbeadh gá le hiarmheasúnú a dhéanamh 

uirthi agus ní dhéanfaidh sí difear do 

shlándáil′ na n-othar ná don cháilíocht 

eolaíoch; 

 (d) gurb iad a bheidh sna táirgí 

comparáide ná na táirgí comparáide 

tagartha don eintiteas cliniciúil lena 

mbaineann agus go mbeidh siad ar na 

táirgí comparáide teicneolaíochbhunaithe 

nó próiseasbhunaithe is fearr agus/nó is 

coitianta a bhíonn in úsáid; 

 (e) maidir le táirgí íocshláinte, go 

ndéanfaidh na forbróirí teicneolaíochta, 

chun críocha measúnaithe chliniciúil, 

sainchomhad iomlán i bhformáid r-CTD, 

arna chur faoi bhráid na 

Gníomhaireachta Leigheasra Eorpaí le 

haghaidh údarú lárnaithe, a sholáthar 

don Ghrúpa Comhordaithe. Beidh an 

tuarascáil ar an staidéar cliniciúil san 

áireamh sa sainchomhad sin; 

 (f) maidir leis an bhfaisnéis atá le 

soláthar ag an bhforbróir teicneolaíochta 

sláinte, go gcaithfidh go mbeadh sí ag 

freagairt don taighde is nuashonraithe 

agus atá ar fáil go poiblí. Má mhainnítear 

déanamh de réir an cheanglais sin, 

d’fhéadfaí sásra pionóis a chur i 

ngníomh; 

 (g) gurb iad trialacha cliniciúla na 

staidéir par excellence i réimse an 

bhithleighis, mar sin féadfar úsáid a 
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bhaint as staidéar de chineál eile, mar 

shampla staidéir eipidéimeolaíochta, i 

gcásanna eisceachtúla agus beidh údar 

cuí iomlán léi; 

 (h) go dtugtar aird, leis na modhanna 

coitianta mar aon le ceanglais sonraí 

agus bearta torthaí, ar shainiúlachtaí 

táirgí íocshláinte agus feistí leighis 

diagnóiseacha in vitro; 

 (i) maidir le vacsaíní, go dtugtar aird 

leis an modheolaíocht ar an éifeacht saoil 

atá ag vacsaín trí thréimhse ama chuí na 

n-anailísí; éifeachtaí indíreacha amhail 

imdhíonacht tréada; agus gnéithe atá 

neamhspleách ón vacsaín amhail rátaí 

cumhdaigh, mar shampla, atá nasctha le 

cláir; 

 (j) i gcás ina mbeidh sé indéanta go 

praiticiúil agus inchosanta go heiticiúil,  

go ndéanfaidh an forbróir 

teicneolaíochtaí sláinte triail chliniciúil 

randamaithe amháin ar a laghad faoi 

rialú, lena gcuirfidh sé a theicneolaíocht 

sláinte i gcomparáid, ó thaobh na dtorthaí 

cliniciúla ábhartha de, le táirge 

comparáide gníomhach a mheasfar a 

bheith ar cheann de na cineálacha 

idirghabhála reatha is fearr a oibríonn 

(cóireáil chaighdeánach) nó ar cheann de 

na cineálacha cóireála reatha is coitianta 

i gcás nach bhfuil aon chóireáil 

chaighdeánach ann. Soláthróidh an 

forbróir teicneolaíochta sonraí agus 

torthaí na dtrialacha comparáideacha atá 

déanta sa sainchomhad doiciméadachta 

arna chur isteach don mheasúnú 

cliniciúil comhpháirteach. 

 I gcás feiste leighis, déanfar an 

mhodheolaíocht a oiriúnú le haghaidh a 

gnéithe agus a sainiúlachtaí, agus an 

mhodheolaíocht atá forbartha cheana 

féin ag EUnetHTA mar bhonn di. 

 Cuirfidh an Grúpa Comhordaithe an 

dréachtrialachán faoi bhráid an 

Choimisiúin lena fhormhuiniú. 
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 Laistigh de [3 mhí] tar éis an 

dréachtbheart a fháil, déanfaidh an 

Coimisiún cinneadh i dtaobh é a 

fhormhuiniú nó gan é a fhormhuiniú trí 

bhíthin gníomh cur chun feidhme arna 

ghlacadh i gcomhréir leis an nós 

imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in 

Airteagal 30(2). 

 I gcás go mbeidh rún ag an gCoimisiún 

gan dréachtbheart a fhormhuiniú nó é a 

fhormhuiniú i bpáirt nó i gcás ina molann 

sé leasuithe, seolfaidh sé an dréacht ar ais 

chuig an nGrúpa Comhordaithe, agus na 

cúiseanna á leagan amach aige. Laistigh 

de thréimhse [sé seachtaine], féadfaidh an 

Grúpa Comhordaithe an dréachtbheart a 

leasú bunaithe ar thásca agus leasuithe 

molta an Choimisiún, agus cuirfidh sé 

faoi bhráid an Choimisiúin é an athuair. 

 Más rud é, ar dhul in éag na tréimhse [6 

seachtaine], nár thíolaic an Grúpa 

Comhordaithe dréachtbheart leasaithe, nó 

gur thíolaic sé dréachtbheart nach bhfuil 

leasaithe i mbealach atá i gcomhréir le 

leasuithe molta an Choimisiúin, féadfaidh 

an Coimisiún an rialachán cur chun 

feidhme ina bhfuil na leasuithe a 

mheasann sé a bheith ábhartha a 

ghlacadh nó diúltú dó. 

 I gcás nach gcuirfidh an Grúpa 

Comhordaithe dréachtbheart faoi bhráid 

an Choimisiúin laistigh den teorainn ama 

i gcomhréir le [mír 1], féadfaidh an 

Coimisiún an rialachán cur chun feidhme 

a ghlacadh gan dréacht ón nGrúpa 

Comhordaithe a bheith tíolactha. 

Or. en 

 

 


