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Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 2 kohta  

 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on nimettävä 

koordinointiryhmän ja sen alaryhmien 

jäseniksi terveysteknologian arvioinnista 

vastaavat kansalliset viranomaisensa ja 

elimensä sekä ilmoitettava tästä ja 

mahdollisista myöhemmistä muutoksista 

komissiolle. Jäsenvaltiot voivat nimetä 

koordinointiryhmän ja sen yhden tai 

useamman alaryhmän jäseniksi useamman 

kuin yhden terveysteknologian arvioinnista 

vastaavan kansallisen viranomaisen tai 

elimen. 

2. Jäsenvaltioiden on nimettävä 

koordinointiryhmän ja sen alaryhmien 

jäseniksi terveysteknologian arvioinnista 

vastaavat kansalliset viranomaisensa ja 

elimensä sekä ilmoitettava tästä ja 

mahdollisista myöhemmistä muutoksista 

komissiolle. Jäsenvaltiot voivat nimetä 

koordinointiryhmän ja sen yhden tai 

useamman alaryhmän jäseniksi useamman 

kuin yhden terveysteknologian arvioinnista 

vastaavan kansallisen viranomaisen tai 

elimen. 

 Jäsenvaltioiden edustajien lisäksi 

komissio nimittää myös: 

 a) kaksi potilasjärjestöjen edustajaa 

koordinointiryhmän ja sen alaryhmien 

varsinaisiksi jäseniksi, jotka on valittu 

komission laatimasta, kelpoisuusehdot 

täyttävien ehdokkaiden luettelosta 

julkisen kiinnostuksenilmaisupyynnön 

perusteella, mikä tarkoittaa että luettelo 

sisältää huomattavasti täytettäviä paikkoja 

enemmän nimiä; 

 b) kaksi lisäjäsentä, jotka on valittu 

tieteellisen erityisosaamisen perusteella, 

koordinointiryhmän varsinaisiksi 

jäseniksi. 

 Edellä a ja b kohdassa tarkoitetuilla 

edustajilla on oltava äänioikeus. Heidän 
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äänensä kirjataan kokouksen 

pöytäkirjaan, mutta niitä ei lasketa 

yhteisten raporttien hyväksymisessä. 

Or. en 

Perustelu 

Nominating patients as full members satisfies the need for adequate involvement of civil 

society and reinforces the democratic nature of the decision-making process, as evoked in the 

EU Treaty (Declaration 17 of the Annex) “(…) Transparency of the decision-making process 

strengthens the democratic nature of the institutions and the public’s confidence in the 

administration.” 

 

This is consistent with a key principle whereby “patients’ advocates should be involved at 

every level of decision-making for all decisions that affect the lives of the patients, and they 

should be included in all forums with equal credibility as other participants”. 

 

Full membership is the only way to ensure mutual trust and to create the necessary 

partnership, a true demonstration that HTA activities are patient centred. The observer 

status, as referred to in Art. 26 of this Regulation, does not assign equal credibility to patient 

representatives, nor equal responsibilities. 

 

Furthermore, there is a need for consistency whenever EU Institutions involve representatives 

of civil society. Patients’ representatives are full members of the Management Board of the 

European Medicines Agency and its scientific committees. 

 

However, it may be accepted that for the adoption of joint reports, the votes of members not 

representing Member States are not counted for the adoption of the joint reports, while 

mentioned in the minutes of the meeting. This would ensure that Member States maintain 

control of the adoption of the reports, but still the public will know what the patients and 

scientific experts think about the process, if patients were consulted adequately, etc. 
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26 artikla – 4 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Koordinointiryhmän pyynnöstä 

komissio kutsuu sidosryhmäverkoston 

nimeämiä potilaita ja kliinisiä 

asiantuntijoita osallistumaan 

koordinointiryhmän kokouksiin 

tarkkailijoina. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

 


