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Az egészségügyi technológiák értékelése 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az e rendelet hatálybalépésének 

időpontjától számított [6 hónapon] belül a 

koordinációs csoport kidolgozza a közös 

klinikai értékelések és konzultációk 

végrehajtásához következetesen 

alkalmazott módszerekről szóló 

végrehajtási rendelet tervezetét, valamint 

meghatározza ezen értékelések és 

konzultációk tartalmát. A módszereket a 

meglévő EUnetHTA módszertani 

iránymutatások és a bizonyítékok 

benyújtására szolgáló sablonok alapján 

kell kidolgozni. A módszereknek minden 

esetben meg kell felelniük a következő 

kritériumoknak: 

 a) a módszereknek olyan magas 

szintű minőségi szabványokon, a 

rendelkezésre álló legjobb tudományos 

bizonyítékokon kell alapulniuk, amelyek – 

amennyiben a gyakorlatban 

megvalósítható és etikailag indokolt – 

elsősorban kettős vak randomizált klinikai 

vizsgálatokból, metaanalízisekből és 

szisztematikus felülvizsgálatokból 

származnak; 

 b) a relatív hatékonyság 

értékeléseinek a beteg szempontjából 

releváns végpontokon kell alapulniuk, és 

a szóban forgó klinikai helyzetnek 

megfelelő hasznos, releváns, 
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kézzelfogható és konkrét kritériumokkal 

kell rendelkezniük; 

 c) a módszerek figyelembe veszik az 

új eljárások és a forgalombahozatali 

engedély időpontjában rendelkezésre álló, 

kevesebb klinikai bizonyítékkal rendelkező 

gyógyszerek bizonyos típusainak (például 

a ritka betegségek gyógyszerei vagy 

feltételekhez kötött forgalombahozatali 

engedélyek) sajátosságait. A bizonyítékok 

hiánya azonban nem akadályozza meg 

olyan további bizonyítékok létrehozását, 

amelyeket nyomon kell követni, és 

amelyek utólagos értékelést 

igényelhetnek, és nem érintik a betegek 

biztonságát vagy a tudományos 

minőséget; 

 d) a komparátorok a szóban forgó 

klinikai entitás referenciakomparátorai és 

a legjobb és/vagy leggyakrabban használt 

technológiai vagy folyamatalapú 

komparátorok; 

 e) gyógyszerek esetében a 

technológiafejlesztők klinikai értékelés 

céljából a koordinációs csoport 

rendelkezésére bocsátják az Európai 

Gyógyszerügynökséghez központosított 

engedélyezésre benyújtott dokumentációt 

eCTD (közös elektronikus műszaki 

dokumentum) formátumban. A 

dokumentáció tartalmazza a klinikai 

vizsgálati jelentést; 

 f) az egészségügyitechnológia-

fejlesztők által szolgáltatott 

információknak meg kell felelniük a 

legfrissebb, nyilvános adatoknak. E 

követelmény betartásának elmulasztása 

szankcionálási mechanizmus 

megindítását vonhatja maga után; 

 g) a klinikai kísérletek elsősorban 

orvosbiológiai vizsgálatok, ezért másfajta 

vizsgálattípus, például járványügyi 

vizsgálat alkalmazása csak kivételesen 

fordulhat elő, és azt megfelelően 

indokolni kell; 
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 h) a közös módszereknek, valamint az 

adatkövetelményeknek és az eredmények 

mérésének figyelembe kell vennie az 

orvostechnikai eszközök és az in vitro 

diagnosztikai orvostechnikai eszközök 

sajátosságait; 

 i. az oltóanyagok esetében a módszer 

figyelembe veszi egy adott oltóanyag egész 

életen át tartó hatását az elemzések 

megfelelő időtávlatában; a közvetett 

hatásokat, például a nyájimmunitást; az 

oltóanyagtól független elemeket, például a 

programokhoz kapcsolódó átoltottsági 

arányokat; 

 j) amennyiben gyakorlatilag 

megvalósítható és etikailag indokolt, az 

egészségügyitechnológia-fejlesztő elvégez 

legalább egy randomizált 

kontrollcsoportos klinikai vizsgálatot, 

egészségügyi technológiáját a klinikailag 

releváns eredmények tekintetében 

összevetve a vizsgálat kidolgozásának 

időpontjában legjobb, bevált 

beavatkozások egyikének számító aktív 

komparátorral (standard kezelés 

esetében), illetve a leginkább elterjedt 

beavatkozással, amennyiben standard 

kezelés nem létezik. A technológiafejlesztő 

a végrehajtott összehasonlító vizsgálatok 

adatait és eredményeit a közös klinikai 

értékelésre benyújtott dokumentációs 

mappában bocsátja rendelkezésre. 

 Orvostechnikai eszköz esetében a 

módszertant hozzá kell igazítani annak 

jellemzőihez és sajátosságaihoz, az 

EUnetHTA által már kidolgozott 

módszertant alapul véve. 

 A koordinációs csoport a végrehajtási 

rendelettervezetet jóváhagyásra benyújtja 

a Bizottsághoz. 

 Az intézkedéstervezet kézhezvételétől 

számított [3 hónapon] belül a Bizottság 

határoz arról, hogy azt a 30. cikk (2) 

bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 

eljárásnak megfelelően elfogadott 
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végrehajtási jogi aktus útján jóváhagyja-e. 

 Amennyiben a Bizottság egy 

intézkedéstervezetet nem szándékozik 

jóváhagyni vagy részben kíván 

jóváhagyni, vagy ha módosításokat 

javasol, a tervezetet vissza kell küldenie a 

koordinációs csoportnak, megjelölve az 

indokokat. A koordinációs csoport [hat 

héten] belül módosíthatja az 

intézkedéstervezetet a Bizottság javaslata 

és a javasolt módosítások alapján, és újra 

benyújthatja azt a Bizottságnak. 

 Ha az említett [hathetes időtartam] 

leteltéig a koordinációs csoport nem nyújt 

be módosított intézkedéstervezetet, vagy 

olyan intézkedéstervezetet nyújt be, 

amelyet nem a Bizottság által javasolt 

módosításoknak megfelelően módosított, a 

Bizottság az általa fontosnak ítélt 

módosításokkal elfogadhatja a 

végrehajtási rendeletet vagy elutasíthatja 

azt. 

 Abban az esetben, ha a koordinációs 

csoport a határidőn belül az [(1) 

bekezdésnek] megfelelően nem nyújt be 

intézkedéstervezetet a Bizottságnak, a 

Bizottság a koordinációs csoport által 

benyújtott tervezet nélkül elfogadhatja a 

végrehajtási rendeletet. 

Or. en 

 

 


