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IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE 

z dne 24.5.2022 

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

učinkovino „hidroksietilni škrob (HES), raztopine za infundiranje“, po oceni študije o 

varnosti zdravila po pridobitvi dovoljenja za promet v skladu s členom 107p 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 medicini1 in 

zlasti člena 34(1) in člena 107p Direktive, 

ob upoštevanju stališča večine držav članic, zastopanih v skupini za usklajevanje, sprejetega 

23. februarja 2022, 

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) V skladu s členom 107p Direktive 2001/83/ES so imetniki dovoljenj za promet 

predložili zaključno poročilo o neintervencijski študiji o varnosti zdravil po pridobitvi 

dovoljenj za promet z zdravili, odobrenimi na nacionalni ravni, ki vsebujejo zdravilno 

učinkovino hidroksietilni škrob. Odbor za ocenjevanje tveganja na področju 

farmakovigilance Evropske agencije za zdravila je preučil rezultate študije v skladu s 

členom 107q(1) Direktive 2001/83/ES ter ugotovil, da se informacije o zdravilu še 

vedno ne upoštevajo kljub obsežnim dodatnim ukrepom za zmanjšanje tveganj, ki so 

bili uvedeni na podlagi napotitvenega postopka, zaključenega leta 2018.  

(3) Odbor za ocenjevanje tveganja na področju farmakovigilance je upošteval resnost 

varnostnih pomislekov in dejstvo, da bi delež bolnikov, ki so izpostavljeni tem 

tveganjem brez učinkovitih ukrepov za zmanjšanje tveganj, lahko imel znatne 

posledice za javno zdravje, vključno z morebitno večjo smrtnostjo. 

(4) Odbor za ocenjevanje tveganja na področju farmakovigilance je ugotovil, da so 

tveganja, povezana z uporabo HES, večja kot njene koristi, zato razmerje med 

koristmi in tveganji raztopin HES za infundiranje ni več ugodno.  Zato je 10. februarja 

2022 priporočil začasni preklic dovoljenj za promet z zgoraj navedenimi zdravili ter 

priporočilo posredoval skupini za usklajevanje v skladu s členom 107q(2), prvi 

pododstavek, Direktive 2001/83/ES. 

(5) V skladu s členom 107q(2), peti pododstavek, Direktive 2001/83/ES je bilo stališče 

večine zastopanih držav članic v skupini za usklajevanje posredovano Komisiji. To 
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stališče, ki je navedeno v Prilogi II k temu sklepu, je, da bi bilo treba v interesu Unije 

sprejeti sklep o začasnem preklicu dovoljenj za promet z zadevnimi zdravili. 

(6) Države članice lahko izjemoma in ob upoštevanju vidikov javnega zdravja na svojem 

ozemlju začasno odložijo začasni preklic zadevnih dovoljenj za promet, če so 

izpolnjeni določeni pogoji za zaščito bolnikov ter se ohranijo in spremljajo predhodno 

dogovorjeni ukrepi za zmanjšanje tveganj. Za izvajanje takih ukrepov so odgovorne 

države članice in imetniki dovoljenj za promet. 

(7) Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravila za uporabo v 

humani medicini – 

 

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP: 

Člen 1 

Zadevne države članice na podlagi znanstvenih ugotovitev iz Priloge II začasno prekličejo 

nacionalna dovoljenja za promet z zdravili iz Priloge I. 

Pogoji za umik začasnega preklica so določeni v Prilogi III. 

Člen 2 

Države članice pri oceni učinkovitosti in varnosti zdravil, ki vsebujejo „hidroksietilni škrob 

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

ugotovitve iz Priloge II. 

Člen 3 

Država članica lahko izjemoma odloži uporabo člena 1 za obdobje največ 18 mesecev od 

datuma sprejetja tega sklepa. V takem primeru zadevna država članica zagotovi, da so 

izpolnjeni naslednji pogoji: 

(a) odlog se šteje za potrebnega ob upoštevanju vidikov javnega zdravja v zadevni 

državi članici; 

(b) imetnik dovoljenja za promet še naprej upošteva ukrepe za zmanjšanje tveganj, ki so 

bili na podlagi napotitvenega postopka iz leta 2018 uvedeni s Sklepom Komisije 

C(2018) 4832 final;  

(c) imetnik dovoljenja za promet takoj prekine dobavo zdravila akreditirani bolnišnici, 

če so na voljo informacije, da bolnišnica ne upošteva ukrepov za zmanjšanje 

tveganj; 

(d) zadevna država članica ima vzpostavljene ustrezne ukrepe za izvrševanje in 

spremljanje izvajanja ukrepov za zmanjšanje tveganj. 

Država članica, ki uporabi možnost iz tega člena, o tem v enem mesecu od sprejetja tega 

sklepa obvesti Evropsko agencijo za zdravila. 

Če država članica, ki uporablja odlog, v obdobju odloga meni, da navedeni pogoji niso več 

izpolnjeni, sprejme ustrezne ukrepe za takojšnji začasni preklic zadevnega dovoljenja za 

promet v skladu s členom 1. 
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Člen 4 

Ta sklep je naslovljen na države članice. 

V Bruslju, 24.5.2022 

 Za Komisijo 

 Sandra GALLINA    

 generalna direktorica 

 

 


