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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Inom [6 månader] från dagen för 

denna förordnings ikraftträdande ska 

samordningsgruppen utarbeta ett förslag 

till genomförandeförordning avseende de 

metoder som konsekvent ska tillämpas på 

genomförandet av gemensamma kliniska 

granskningar och samråd samt fastställa 

innehållet i dessa granskningar och 

samråd. Metoderna ska utarbetas på 

grundval av EUnetHTA:s befintliga 

metodriktlinjer och mallar för 

uppgiftslämning. Metoderna ska under 

alla omständigheter uppfylla följande 

kriterier: 

 (a) Metoderna ska baseras på höga 

kvalitetsstandarder, bästa tillgängliga 

vetenskapliga data, främst, när så är 

praktiskt möjligt och etiskt försvarbart, 

från randomiserade kliniska 

dubbelblindstudier, metaanalyser och 

systematiska genomgångar. 

 (b) Utvärderingarna av relativ 

effektivitet ska baseras på effektmått som 

är relevanta för patienten, med 

användbara, relevanta, påtagliga och 

specifika kriterier som lämpar sig för den 

kliniska situationen i fråga. 

 (c) Metoderna ska beakta de 

utmärkande egenskaperna för nya 

förfaranden och vissa typer av läkemedel 
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som har mindre klinisk evidens tillgänglig 

vid tidpunkten för marknadsgodkännande 

(såsom särläkemedel eller villkorligt 

godkännande för försäljning). Sådan brist 

på evidens ska dock inte förhindra 

framtagandet av ytterligare evidens, som 

ska kontrolleras i efterhand och kan 

kräva efterhandsutvärdering, och som 

inte får påverka patientsäkerheten eller 

den vetenskapliga kvaliteten. 

 (d) Jämförelseläkemedlen ska vara de 

som används som referens för den 

kliniska enheten i fråga och det bästa 

och/eller det mest använda tekniska eller 

processbaserade jämförelseläkemedlet. 

 (e) För läkemedelsprodukter ska 

teknikutvecklarna, för kliniska 

granskningar, tillhandahålla 

samordningsgruppen den fullständiga 

dokumentation, i formatet eCTD, som 

lämnats till Europeiska 

läkemedelsmyndigheten för centraliserat 

godkännande. I dokumentationen ska 

rapporten om den kliniska studien ingå. 

 (f) Den information som utvecklaren 

av medicinsk teknik ska tillhandahålla 

ska avse de senaste allmänt tillgängliga 

uppgifterna. Om det kravet inte uppfylls 

får en sanktionsmekanism tillämpas. 

 (g) Kliniska prövningar är det slags 

studier som främst används på det 

biomedicinska området, och därför får 

andra typer av studier, t.ex. 

epidemiologiska undersökningar, 

genomföras endast i undantagsfall och 

ska vara fullständigt motiverade. 

 (h) Gemensamma metoder, datakrav 

och resultatåtgärder ska beakta de 

specifika särdragen hos medicintekniska 

produkter och medicintekniska produkter 

för in vitro-diagnostik. 

 (i) För vaccin ska metoderna beakta 

den livslånga effekten av ett vaccin genom 

en lämplig tidshorisont för analyserna, 

indirekta effekter såsom flockimmunitet 
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och aspekter som är oberoende av 

vaccinet som sådant, till exempel 

vaccinationsgrad kopplad till program. 

 (j) När så är praktiskt möjligt och 

etiskt försvarbart ska utvecklare av 

medicinsk teknik utföra minst en 

randomiserad, kontrollerad klinisk 

prövning som jämför deras medicinska 

teknik i fråga om kliniska relevanta 

resultat med ett aktivt 

jämförelseläkemedel som bedöms vara 

bland de bästa nuvarande beprövade 

interventionerna vid den tidpunkt då 

prövningen utformas 

(standardbehandling) eller den vanligaste 

interventionen om ingen 

standardbehandling finns. Utvecklare av 

medicinsk teknik ska tillhandahålla alla 

data och resultat från utförda jämförande 

prövningar i den dokumentation som 

lämnas till den gemensamma kliniska 

granskningen. 

 För medicintekniska produkter ska 

metoden anpassas till produktens 

egenskaper och särdrag, med 

utgångspunkt i den metod som redan 

utvecklats av EUnetHTA. 

 Samordningsgruppen ska lägga fram 

förslaget till genomförandeförordning till 

kommissionen för godkännande. 

 Inom [3 månader] från det att förslaget 

har mottagits ska kommissionen besluta 

huruvida det ska godkännas i form av en 

genomförandeakt som antas i enlighet 

med det granskningsförfarande som avses 

i artikel 30.2. 

 Om kommissionen har för avsikt att inte 

godkänna ett förslag till åtgärd eller att 

godkänna det till viss del, eller om den 

föreslår ändringar, ska den skicka 

tillbaka förslaget till samordningsgruppen 

med angivande av skälen. Inom en period 

på [sex veckor] får samordningsgruppen 

ändra förslaget till åtgärd på grundval av 

kommissionens anvisningar och 

föreslagna ändringar, och lägga fram det 
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på nytt till kommissionen. 

 Om samordningsgruppen när perioden på 

[sex veckor] löpt ut inte har lagt fram 

något ändrat förslag till åtgärd, eller har 

lagt fram ett förslag till åtgärd som inte 

har ändrats på ett sätt som är förenligt 

med kommissionens föreslagna 

ändringar, får kommissionen anta 

genomförandeförordningen med de 

ändringar som den anser relevanta, eller 

förkasta den. 

 Om samordningsgruppen inte lägger fram 

ett förslag till åtgärd till kommissionen 

inom tidsfristen i enlighet med [punkt 1], 

får kommissionen anta 

genomförandeförordningen utan något 

förslag från samordningsgruppen. 

Or. en 

 

 


