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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a [6 mēnešu laikā] no šīs regulas 

stāšanās spēkā datuma Koordinācijas 

grupa izstrādā projektu īstenošanas 

regulai par metodiku, kas konsekventi 

izmantojama, lai īstenotu kopīgo klīnisko 

novērtēšanu un kopīgās klīniskās 

konsultācijas, un nosaka šādas 

novērtēšanas un konsultāciju saturu. 

Metodiku izstrādā, pamatojoties uz 

pastāvošajiem EUnetHTA metodiskajiem 

norādījumiem un pierādījumu 

iesniegšanas veidlapām. Metodika 

jebkurā gadījumā atbilst šādiem 

kritērijiem: 

 (a) metodika ir balstīta uz augstiem 

kvalitātes standartiem, labākajiem 

pieejamajiem zinātniskajiem 

pierādījumiem, kuri, ja tas ir praktiski 

iespējams un ētiski attaisnojams, 

galvenokārt izriet no randomizētiem 

dubultakliem klīniskajiem pētījumiem, 

metaanalīzēm un sistemātiskiem 

pārskatiem; 

 (b) relatīvā iedarbīguma novērtējums 

ir balstīts uz pacientam būtiskiem 

mērķparametriem, izmantojot attiecīgajai 

klīniskajai situācijai piemērotus 

noderīgus, būtiskus, reālus un specifiskus 

kritērijus; 
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 (c) metodikā tiek ņemta vērā jaunu 

procedūru un dažu tādu zāļu veidu 

specifika, kuru gadījumā tirdzniecības 

atļaujas piešķiršanas laikā nav pieejams 

daudz klīnisko pierādījumu (piemēram, 

zāles reti sastopamu slimību ārstēšanai 

vai tirdzniecības atļaujas piešķiršana ar 

nosacījumiem); tomēr šāds pierādījumu 

trūkums neliedz ģenerēt papildu 

pierādījumus, kam būtu vajadzīga ex post 

pārraudzība un kam var būt vajadzīgs 

pēcnovērtējums, un tas neietekmē nedz 

pacientu  drošību, nedz zinātnisko 

kvalitāti; 

 (d) komparatori ir attiecīgās klīniskās 

struktūras atsauces komparatori un 

labākais un/vai ierastāk lietotais 

tehnoloģijas vai procesa komparators; 

 (e) zāļu klīniskās novērtēšanas 

vajadzībām tehnoloģiju izstrādātāji 

iesniedz Koordinācijas grupai 

dokumentāciju eCTD formātā, kas 

iesniegta Eiropas Zāļu aģentūrai 

centralizētās atļaujas saņemšanai; 

minētajā dokumentu kopumā iekļauj 

klīniskās izpētes ziņojumu; 

 (f) informācija, ko sniedz veselības 

aprūpes tehnoloģiju izstrādātājs, ir saistīta 

ar jaunākajiem un publiski pieejamiem 

datiem; šīs prasības neizpildīšanas 

gadījumā var piemērot sankciju 

mehānismu; 

 (g) klīniskie pētījumi ir izcilākie 

pētījumi biomedicīnas jomā, tādēļ cita 

veida pētījumus, piemēram, 

epidemioloģiskus pētījumus, var veikt 

izņēmuma gadījumos, un to izmantošanai 

jābūt pilnībā pamatotai; 

 (h) kopējās metodēs, kā arī datu 

prasībās un mērķa kritērijos ņem vērā 

medicīnisko ierīču un in vitro 

diagnostikas medicīnisko ierīču specifiku; 

 (i) attiecībā uz vakcīnām metodikā 

ņem vērā vakcīnas iedarbību mūža 

garumā, nosakot piemērotu analīzes 
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laikposmu; netiešo ietekmi, piemēram, 

populācijas imunitāti, un ar vakcīnas 

būtību nesaistītus elementus, piemēram, 

ar programmām saistīto vakcinācijas 

aptvēruma līmeni; 

 (j) ja tas ir praktiski iespējams un 

ētiski attaisnojams, veselības aprūpes 

tehnoloģijas izstrādātājs veic vismaz vienu 

randomizētu kontrolētu klīnisko pētījumu, 

kura gaitā tas, aplūkojot klīniski 

nozīmīgos rezultātus, salīdzina izstrādāto 

veselības aprūpes tehnoloģiju ar aktīvu 

komparatoru, kas pētījuma izstrādes brīdī 

ir uzskatāms par līdz šim labāko 

pārbaudīto intervences veidu (standarta 

terapija) vai visbiežāk izmantoto 

intervences veidu, ja nepastāv standarta 

terapija. Veiktajos salīdzinošajos 

pētījumos iegūtos datus un rezultātus 

tehnoloģijas izstrādātājs norāda 

dokumentācijas kopumā, ko iesniedz 

kopīgās klīniskās novērtēšanas 

vajadzībām. 

 Medicīniskas ierīces novērtēšanai 

metodiku pielāgo ierīces īpašībām un 

specifikai, balstoties uz EUnetHTA jau 

izstrādāto metodiku. 

 Koordinācijas grupa iesniedz izstrādāto 

īstenošanas regulas projektu Komisijai 

apstiprināšanai. 

 [3 mēnešu] laikā no pasākuma projekta 

saņemšanas Komisija nolemj, vai to 

apstiprināt, pieņemot īstenošanas aktu 

saskaņā ar 30. panta 2. punktā minēto 

pārbaudes procedūru. 

 Ja Komisija plāno neapstiprināt 

pasākuma projektu vai apstiprināt to 

daļēji vai ar grozījumiem, tā nosūta 

projektu atpakaļ Koordinācijas grupai, 

izklāstot iemeslus. Koordinācijas grupa, 

pamatojoties uz Komisijas sniegtajām 

norādēm un ierosinātajiem grozījumiem, 

[sešu nedēļu] laikā var izdarīt grozījumus 

pasākuma projektā un atkārtoti iesniegt to 

Komisijai. 
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 Ja, beidzoties [sešu nedēļu laikposmam], 

Koordinācijas grupa nav iesniegusi 

grozītu pasākuma projektu vai ir 

iesniegusi pasākuma projektu, kurā 

grozījumi nav izdarīti atbilstīgi Komisijas 

ierosinātajiem grozījumiem, Komisija var 

pieņemt īstenošanas regulu ar 

grozījumiem, kurus tā uzskata par 

būtiskiem, vai arī noraidīt to. 

 Ja Koordinācijas grupa neiesniedz 

pasākuma projektu Komisijai atbilstoši 

[1. punktam] norādītajos termiņos, 

Komisija var pieņemt īstenošanas regulu 

bez Koordinācijas grupas iesniegta 

projekta. 

Or. en 


