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IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 

z dne 17.7.2018 

o dovoljenjih za promet z zdravili za uporabo v humani medicini, ki vsebujejo zdravilno 

učinkovino „raztopine hidroksietil škroba (HES) za infundiranje“, v skladu s členom 

107i Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta 

(Besedilo velja za EGP) 

EVROPSKA KOMISIJA JE, 

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

ob upoštevanju Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 

2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini
1
, zlasti člena 34(1) in 

člena 107i Direktive, 

ob upoštevanju stališča večine držav članic, zastopanih v skupini za usklajevanje, ki je bilo 

sprejeto 27. junij 2018, 

ob upoštevanju naslednjega: 

(1) Zdravila za uporabo v humani medicini, za katera države članice izdajo dovoljenja, 

morajo izpolnjevati zahteve iz Direktive 2001/83/ES. 

(2) Na podlagi ocene podatkov o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini, 

ki vsebujejo zdravilno učinkovino „raztopine hidroksietil škroba (HES) za 

infundiranje“, je bil začet postopek v skladu s členi od 107i do 107k Direktive 

2001/83/ES. 

(3) Ker je bila prošnja za mnenje posledica ocene podatkov v zvezi s farmakovigilanco, je 

Odbor za ocenjevanje tveganja na področju farmakovigilance 11. januar 2018 izdal 

priporočilo. 

(4) Ker postopek ne vključuje nobenega dovoljenja za promet, izdanega v skladu s 

centraliziranim postopkom iz poglavja 1 naslova II Uredbe (ES) št. 726/2004
2
, je bilo 

priporočilo Odbora za ocenjevanje tveganja na področju farmakovigilance v skladu s 

členom 107k(1) Direktive 2001/83/ES posredovano skupini za usklajevanje. 

(5) V skladu s členom 107k(2) Direktive 2001/83/ES je bilo stališče večine zastopanih 

držav članic v skupini za usklajevanje 24. januarja 2018 posredovano Komisiji.  

(6) Stalni odbor za zdravila za uporabo v humani medicini je na sestanku 9. aprila 2018 

obravnaval osnutek sklepa Komisije o začasnem preklicu dovoljenj za promet z 

zadevnimi zdravili. Pisna pojasnila držav članic in vsebina razprav so odprli 

pomembna nova vprašanja znanstvene ali tehnične narave. Zato je predsednik 

Stalnega odbora zadevo predložil nazaj skupini za usklajevanje in Evropski agenciji 

za zdravila v nadaljnje usklajevanje. 

                                                 
1 UL L 311, 28.11.2001, str. 67. 
2 UL L 136, 30.4.2004, str. 1. 
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(7) Odbor za ocenjevanje tveganja na področju farmakovigilance je 17. maja 2018 izdal 

revidirano priporočilo, ki je bilo posredovano skupini za usklajevanje.  

(8) Revidirano stališče večine zastopanih držav članic v skupini za usklajevanje je bilo 

sprejeto 27. junija 2018 in je bilo posredovano Komisiji. 

(9) To stališče, ki je navedeno v Prilogi II k temu sklepu, je, da bi bilo treba v interesu 

Unije sprejeti sklep o spremembi dovoljenj za promet z zadevnimi zdravili. 

(10) Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravila 

za uporabo v humani medicini, 

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP: 

Člen 1 

Na podlagi strokovnih ugotovitev iz Priloge II zadevne države članice spremenijo nacionalna 

dovoljenja za promet za zdravila iz Priloge I. 

Člen 2 

Nacionalna dovoljenja za promet iz člena 1 se spremenijo na podlagi sprememb povzetka 

značilnosti zdravila, označb in navodil za uporabo zdravila iz Priloge III, v skladu s členom 

32(4)(c) Direktive 2001/83/ES pa zanje veljajo pogoji iz Priloge IV k temu sklepu. 

Člen 3 

Države članice pri oceni učinkovitosti in varnosti zdravil, ki vsebujejo „raztopine hidroksietil 

škroba (HES) za infundiranje“ in niso navedena v Prilogi I, upoštevajo znanstvene ugotovitve 

iz Priloge II. 
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Člen 4 

Ta sklep je naslovljen na države članice. 

V Bruslju, 17.7.2018 

 Za Komisijo 

 Xavier PRATS MONNÉ  

 Generalni direktor 

 

 


