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Pozmeňujúci návrh  208/rev 

Gesine Meissner 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0289/2018 

Soledad Cabezón Ruiz 

Hodnotenie zdravotníckych technológií 

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

Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 1 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Do [6 mesiacov] od dátumu 

nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 

koordinačná skupina vypracuje návrh 

vykonávacieho nariadenia, pokiaľ ide o 

metodiky, ktoré sa majú používať pri 

vykonaní spoločných klinických 

hodnotení a konzultácií, a vymedzí obsah 

týchto hodnotení a konzultácií. Tieto 

metodiky sa vypracujú na základe 

existujúcich metodických usmernení 

EUnetHTA a vzorov predkladania 

dôkazov. V každom prípade musia 

metodiky spĺňať tieto kritériá: 

 a) metodiky sa zakladajú na vysokých 

normách kvality, najlepších dostupných 

vedeckých dôkazoch, ktoré pochádzajú, ak 

je to prakticky uskutočniteľné a eticky 

zdôvodniteľné, hlavne z dvojito 

zaslepených randomizovaných klinických 

skúšok, metaanalýzy a systematických 

prehľadov; 

 b) hodnotenia relatívnej účinnosti sa 

zakladajú na konečných parametroch, 

ktoré sú relevantné pre pacienta 

s užitočnými, relevantnými, hmatateľnými 

a konkrétnymi kritériami prispôsobenými 

danej klinickej situácii; 

 c) metodiky zohľadňujú osobitosti 

nových postupov a určitých druhov liekov 

s menej klinickými dôkazmi dostupnými v 
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čase vydania povolenia na uvedenie na 

trh (napr. lieky na ojedinelé ochorenia 

alebo podmienečné povolenia na uvedenie 

na trh). Akýkoľvek takýto nedostatok 

dôkazov však nebráni tvorbe ďalších 

dôkazov, ktoré si vyžadujú následné 

monitorovanie a ktoré si môžu vyžadovať 

následné hodnotenie, a nemajú vplyv na 

bezpečnosť pacientov′ ani vedeckú 

kvalitu; 

 d) komparátory sú referenčné 

komparátory pre daný klinický subjekt a 

najlepšie a/alebo najbežnejšie používané 

technologické alebo procesné 

komparátory; 

 e) pre lieky vývojári technológií na 

účely klinického hodnotenia poskytnú 

koordinačnej skupine dokumentáciu vo 

formáte eCTD predloženú Európskej 

agentúre pre lieky na centralizované 

povolenie. Táto dokumentácia obsahuje 

správu o klinickej štúdii; 

 f) informácie, ktoré má poskytnúť 

vývojár zdravotníckej technológie, 

zodpovedajú najaktuálnejším a verejným 

údajom. Nedodržanie tejto požiadavky 

môže vyvolať sankčný mechanizmus; 

 g) klinické skúšania sú štúdiami par 

excellence v biomedicínskej oblasti, takže 

použitie iného typu štúdie, napríklad 

epidemiologických štúdií, možno vykonať 

výnimočne a musí byť v plnej miere 

opodstatnené; 

 h) spoločné metódy, ako aj 

požiadavky na údaje a merania výsledkov 

zohľadňujú osobitosti zdravotníckych 

pomôcok a diagnostických zdravotníckych 

pomôcok in vitro; 

 i) pokiaľ ide o vakcíny, metodika 

zohľadňuje celoživotný účinok vakcíny v 

primeranom časovom horizonte analýz; 

nepriame účinky, ako je skupinová 

imunita; a prvky nezávislé od vakcíny ako 

takej, napríklad miery pokrytia súvisiace s 

programami; 
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 j) ak je to prakticky uskutočniteľné a 

eticky zdôvodniteľné, vývojár 

zdravotníckej technológie vykoná aspoň 

jedno randomizované kontrolované 

klinické skúšanie porovnávajúce jeho 

zdravotnú technológiu z hľadiska klinicky 

relevantných výsledkov s aktívnym 

komparátorom, ktorý sa považuje za jeden 

z najlepších súčasných dokázaných 

zásahov v čase navrhnutia skúšania 

(štandardná liečba) alebo, ak neexistuje 

štandardná liečba, za najbežnejší spoločný 

zásah. Vývojár technológie poskytne údaje 

a výsledky vykonaných porovnávacích 

skúšaní v dokumentácii predloženej na 

spoločné klinické hodnotenie. 

 V prípade zdravotníckej pomôcky sa 

metodika prispôsobí jej vlastnostiam a 

osobitostiam, pričom sa vychádza z 

metodiky, ktorú už vyvinula EUnetHTA. 

 Koordinačná skupina predkladá návrh 

vykonávacieho nariadenia na schválenie 

Komisii. 

 Do [3 mesiacov] od doručenia návrhu 

opatrenia Komisia rozhodne o prijatí 

pracovného programu prostredníctvom 

vykonávacieho aktu prijatého v súlade s 

postupom preskúmania uvedeným v 

článku 30 ods. 2. 

 Ak má Komisia v úmysle neschváliť 

návrh opatrenia alebo ho schváliť 

čiastočne, alebo v prípade, že navrhne 

zmeny, zašle návrh späť koordinačnej 

skupine a uvedie dôvody. Do [šiestich 

týždňov] môže koordinačná skupina 

zmeniť navrhované opatrenie na základe 

oznámení Komisie a navrhovaných zmien 

a opätovne ho predložiť Komisii. 

 Ak koordinačná skupina po uplynutí 

[šesťtýždňovej] lehoty nepredložila 

zmenený návrh opatrenia alebo predložila 

návrh opatrenia, ktorý nie je zmenený 

v súlade s pozmeňujúcimi návrhmi 

Komisie, Komisia môže prijať 

vykonávacie nariadenie so zmenami, ktoré 

považuje za relevantné, alebo ho 
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zamietnuť. 

 V prípade, že koordinačná skupina 

nepredloží Komisii návrh opatrenia v 

lehote v súlade s [odsekom 1], Komisia 

môže prijať vykonávacie nariadenie bez 

toho, aby koordinačná skupina predložila 

návrh. 

Or. en 

 

 


