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7.3.2016 A8-0046/291 

Ändringsförslag  291 

Mireille D'Ornano 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinärmedicinska läkemedel 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – punkt 1 – led 27a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (27a) väsentligen jämförbart läkemedel: 

ett generiskt läkemedel som uppfyller 

kriterierna i fråga om att ha samma 

kvalitativa och kvantitativa 

sammansättning av aktiva substanser och 

hjälpämnen och samma läkemedelsform 

och i fråga om att vara en bioekvivalent 

till det ursprungliga läkemedlet, om det 

inte mot bakgrund av vetenskaplig 

kunskap uppenbart framgår att 

läkemedlet skiljer sig från det 

ursprungliga läkemedlet i fråga om 

säkerhet och effektivitet. 

Or. en 



 

AM\1088839SV.doc  PE579.757v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

7.3.2016 A8-0046/292 

Ändringsförslag  292 

Mireille D'Ornano 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinärmedicinska läkemedel 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Förslag till förordning 

Artikel 8 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. En ansökan om tillstånd för en klinisk 

prövning ska lämnas in till en behörig 

myndighet i den medlemsstat där den 

kliniska prövningen ska genomföras. 

1. En ansökan om tillstånd för en klinisk 

prövning ska lämnas in till en behörig 

myndighet i den medlemsstat där den 

kliniska prövningen ska genomföras. 

2. Kliniska prövningar ska godkännas på 

villkor att de livsmedelsproducerande djur 

som används i de kliniska prövningarna 

eller produkter som framställts av dem inte 

kommer in i livsmedelskedjan, såvida inte 

2. Kliniska prövningar ska godkännas på 

villkor att de livsmedelsproducerande djur 

som används i de kliniska prövningarna 

eller produkter som framställts av dem inte 

kommer in i livsmedelskedjan. 

a) den testade produkten är ett 

veterinärmedicinskt läkemedel som är 

godkänt för de livsmedelsproducerande 

djurslag som används i den kliniska 

prövningen och den karenstid som anges i 

produktresumén iakttas, eller 

 

b) den testade produkten är ett 

veterinärmedicinskt läkemedel som är 

godkänt för andra djurslag än de 

livsmedelsproducerande djurslag som 

används i den kliniska prövningen och 

den karenstid som anges i artikel 117 

iakttas. 

 

3. Senast 60 dagar efter att den behöriga 

myndigheten tagit emot en ansökan ska 

den fatta ett beslut om huruvida den 

kliniska prövningen ska beviljas tillstånd. 

Om den behöriga myndigheten inte har 

meddelat sökanden sitt beslut inom den 

3. Senast 60 dagar efter att den behöriga 

myndigheten tagit emot en ansökan ska 

den fatta ett beslut om huruvida den 

kliniska prövningen ska beviljas tillstånd. 

Om den behöriga myndigheten inte har 

meddelat sökanden sitt beslut inom den 
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tiden ska den kliniska prövningen anses ha 

beviljats tillstånd. 

tiden ska den kliniska prövningen anses ha 

beviljats tillstånd. 

4. Kliniska prövningar enligt punkt 1 ska 

genomföras med beaktande av de 

standarder som anges i VICH:s 

(International Cooperation on 

Harmonisation of Technical Requirements 

for Registration of Veterinary Medicinal 

Products) internationella riktlinjer för god 

klinisk sed. 

4. Kliniska prövningar enligt punkt 1 ska 

genomföras med beaktande av de 

standarder som anges i VICH:s 

(International Cooperation on 

Harmonisation of Technical Requirements 

for Registration of Veterinary Medicinal 

Products) internationella riktlinjer för god 

klinisk sed. 

5. Resultaten av kliniska prövningar ska 

lämnas tillsammans med ansökan om 

godkännande för försäljning i enlighet med 

dokumentationskravet i artikel 7.1 b. 

5. Resultaten av kliniska prövningar ska 

lämnas tillsammans med ansökan om 

godkännande för försäljning i enlighet med 

dokumentationskravet i artikel 7.1 b. 

6. Data från kliniska prövningar som 

genomförs utanför unionen får beaktas vid 

bedömningen av en ansökan om 

godkännande för försäljning endast om 

prövningarna har utformats, genomförts 

och avrapporterats i enlighet med 

standarderna i VICH:s internationella 

riktlinjer för god klinisk sed. 

6. Data från kliniska prövningar som 

genomförs utanför unionen får beaktas vid 

bedömningen av en ansökan om 

godkännande för försäljning endast om 

prövningarna har utformats, genomförts 

och avrapporterats i enlighet med 

standarderna i VICH:s internationella 

riktlinjer för god klinisk sed. 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/293 

Ändringsförslag  293 

Mireille D'Ornano 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinärmedicinska läkemedel 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Förslag till förordning 

Artikel 29 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Krav på veterinärrecept Krav på veterinärrecept 

1. En behörig myndighet eller 

kommissionen ska klassificera följande 

veterinärmedicinska läkemedel som 

receptbelagda: 

1. För följande veterinärmedicinska 

läkemedel ska recept utfärdat av en 

veterinär vara obligatoriskt: 

a) Veterinärmedicinska läkemedel som 

innehåller psykotropa eller narkotiska 

ämnen, inklusive dem som omfattas av 

FN:s allmänna narkotikakonvention från 

1961, ändrad genom protokollet från 1972, 

och 1971 års FN-konvention om 

psykotropa ämnen. 

a) Veterinärmedicinska läkemedel som 

innehåller psykotropa eller narkotiska 

ämnen, inklusive dem som omfattas av 

FN:s allmänna narkotikakonvention från 

1961, ändrad genom protokollet från 1972, 

och 1971 års FN-konvention om 

psykotropa ämnen. 

b) Veterinärmedicinska läkemedel som är 

avsedda för livsmedelsproducerande djur. 

b) Veterinärmedicinska läkemedel som är 

avsedda för livsmedelsproducerande djur. 

c) Antimikrobiella veterinärmedicinska 

läkemedel. 

c) Antimikrobiella veterinärmedicinska 

läkemedel. 

d) Läkemedel som är avsedda för 

behandling av sjukdomsprocesser som 

kräver en på förhand ställd exakt diagnos 

eller vars användning kan ha effekter som 

förhindrar eller försvårar efterföljande 

diagnostiska eller terapeutiska åtgärder. 

d) Läkemedel som är avsedda för 

behandling av sjukdomsprocesser som 

kräver en på förhand ställd exakt diagnos 

eller vars användning kan ha effekter som 

förhindrar eller försvårar efterföljande 

diagnostiska eller terapeutiska åtgärder. 

e) Officinella beredningar avsedda för 

livsmedelsproducerande djur. 

e) Officinella beredningar avsedda för 

livsmedelsproducerande djur. 

f) Veterinärmedicinska läkemedel som 

innehåller en aktiv substans som har varit 

f) Veterinärmedicinska läkemedel som 

innehåller en aktiv substans som har varit 
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godkänd i mindre än fem år i unionen. godkänd i mindre än fem år i unionen. 

 fa) Veterinärmedicinska läkemedel för 

vilka godkännanden för försäljning har 

beviljats i enlighet med artiklarna 21 

och/eller 22. 

 fb) Veterinärmedicinska läkemedel 

avsedda för behandling av cancer och 

tumörer. 

 1a. Medlemsstaterna får på sina 

territorier föreskriva ytterligare 

lagstadgade undergrupper i enlighet med 

respektive nationell lagstiftning. 

2. En behörig myndighet eller 

kommissionen får klassificera ett 

veterinärmedicinskt läkemedel som 

receptbelagt om produktresumén enligt 

artikel 30 innehåller särskilda 

försiktighetsåtgärder, särskilt avseende de 

potentiella riskerna för 

2. Ett veterinärmedicinskt läkemedel får 

klassificeras som obligatoriskt 

receptbelagt om produktresumén enligt 

artikel 30 innehåller särskilda 

försiktighetsåtgärder, särskilt avseende de 

potentiella riskerna för 

a) det djurslag som läkemedlet är avsett 

för, 

a) det djurslag som läkemedlet är avsett 

för, 

b) den som administrerar läkemedlen till 

djuret, 

b) den som administrerar läkemedlen till 

djuret, 

c) miljön. c) miljön. 

3. Genom undantag från punkt 1 får en 

behörig myndighet eller 

läkemedelsmyndigheten välja att inte 

klassificera ett veterinärmedicinskt 

läkemedel som receptbelagt om samtliga 

följande villkor är uppfyllda: 

3. Genom undantag från punkt 1 får en 

behörig myndighet eller kommissionen 

välja att undanta ett veterinärmedicinskt 

läkemedel från kravet på obligatoriskt 

recept om samtliga följande villkor är 

uppfyllda: 

a) Administreringen av det 

veterinärmedicinska läkemedlet är 

begränsat till läkemedelsformer som kan 

användas utan någon särskild kunskap eller 

färdighet. 

a) Administreringen av det 

veterinärmedicinska läkemedlet är 

begränsat till läkemedelsformer som kan 

användas utan någon särskild kunskap eller 

färdighet. 

b) Det veterinärmedicinska läkemedlet 

utgör ingen direkt eller indirekt risk, inte 

ens vid felaktig administrering, för det eller 

de djur som behandlas, för den som 

administrerar läkemedlet eller för miljön. 

b) Det veterinärmedicinska läkemedlet 

utgör ingen direkt eller indirekt risk, inte 

ens vid felaktig administrering, för det eller 

de djur som behandlas, för den som 

administrerar läkemedlet eller för miljön. 

c) Det veterinärmedicinska läkemedlets 

produktresumé innehåller inga uppgifter 

om potentiella allvarliga biverkningar vid 

c) Det veterinärmedicinska läkemedlets 

produktresumé innehåller inga uppgifter 

om potentiella allvarliga biverkningar vid 
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korrekt användning. korrekt användning. 

d) Varken det veterinärmedicinska 

läkemedlet eller någon annan produkt som 

innehåller samma aktiva substans har 

tidigare föranlett omfattande rapportering 

av biverkningar. 

d) Varken det veterinärmedicinska 

läkemedlet eller någon annan produkt som 

innehåller samma aktiva substans har 

tidigare föranlett omfattande rapportering 

av biverkningar. 

e) Det finns inga hänvisningar i 

produktresumén till kontraindikationer 

avseende andra veterinärmedicinska 

läkemedel som vanligen används utan 

recept. 

e) Det finns inga hänvisningar i 

produktresumén till kontraindikationer 

avseende andra veterinärmedicinska 

läkemedel som vanligen används utan 

recept. 

f) Det veterinärmedicinska läkemedlet 

kräver inga särskilda lagringsförhållanden. 

f) Det veterinärmedicinska läkemedlet 

kräver inga särskilda lagringsförhållanden. 

g) Det finns ingen risk för folkhälsan med 

hänsyn till resthalter i livsmedel som 

framställs av behandlade djur, inte ens vid 

felaktig användning av det 

veterinärmedicinska läkemedlet. 

g) Det finns ingen risk för folkhälsan med 

hänsyn till resthalter i livsmedel som 

framställs av behandlade djur, inte ens vid 

felaktig användning av det 

veterinärmedicinska läkemedlet. 

h) Det finns ingen risk för folk- eller 

djurhälsan vad gäller utveckling av 

resistens mot avmaskningsmedel, inte ens 

vid felaktig användning av 

veterinärmedicinska läkemedel som 

innehåller sådana substanser. 

h) Det finns ingen risk för folk- eller 

djurhälsan vad gäller utveckling av 

antiparasitär resistens, inte ens vid felaktig 

användning av veterinärmedicinska 

läkemedel som innehåller sådana 

substanser. 

Or. en 
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7.3.2016 A8-0046/294 

Ändringsförslag  294 

Mireille D'Ornano 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0046/2016 

Françoise Grossetête 

Veterinärmedicinska läkemedel 

COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD) 

Förslag till förordning 

Artikel 108 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Detaljhandel med veterinärmedicinska 

läkemedel på distans 

Detaljhandel med veterinärmedicinska 

läkemedel på distans 

1. Personer som har tillstånd att 

tillhandahålla veterinärmedicinska 

läkemedel i enlighet med artikel 107.1 får 

erbjuda läkemedlen genom 

informationssamhällets tjänster i den 

mening som avses i Europaparlamentets 

och rådets direktiv 98/34/EG till fysiska 

eller juridiska personer som är etablerade i 

unionen, förutsatt att läkemedlen är 

förenliga med lagstiftningen i den 

mottagande medlemsstaten. 

1. Personer som har tillstånd att 

tillhandahålla veterinärmedicinska 

läkemedel i enlighet med artikel 107.1 får 

erbjuda endast receptfria 

veterinärmedicinska läkemedel på 

internet till fysiska eller juridiska personer 

som är etablerade i unionen, förutsatt att 

 a) de veterinärmedicinska läkemedlen och 

recepten är förenliga med lagstiftningen i 

den mottagande medlemsstaten, 

 b) den fysiska eller juridiska person som 

erbjuder veterinärmedicinska läkemedel 

är auktoriserad eller behörig att förse 

allmänheten med receptbelagda och 

receptfria veterinärmedicinska läkemedel, 

även på distans, i enlighet med nationell 

lagstiftning i den medlemsstat där 

personen är etablerad, 

 c) den person som avses i led a har anmält 

åtminstone följande uppgifter till den 

medlemsstat där personen är etablerad: 

 i) Namn eller företagsnamn och den 
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permanenta adressen till det 

verksamhetsställe från vilket de 

veterinärmedicinska läkemedlen 

distribueras. 

 ii) Det datum då distansförsäljningen av 

veterinärmedicinska läkemedel till 

allmänheten via internet inleddes. 

 iii) Adressen till den webbplats som 

används i detta syfte och alla uppgifter 

som krävs för att identifiera denna 

webbplats. 

 1a. Distansförsäljning via internet av 

veterinärmedicinska läkemedel eller av 

andra receptbelagda veterinärmedicinska 

läkemedel ska inte vara tillåten för 

livsmedelsproducerande djur.  

2. Utöver informationskraven i artikel 6 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2000/31/EG
29

 ska webbplatser som 

erbjuder veterinärmedicinska läkemedel 

innehålla minst följande: 

2. Utöver informationskraven i artikel 6 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2000/31/EG
29

, och i artikel 6 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/83/EU
29a

, ska webbplatser som 

erbjuder veterinärmedicinska läkemedel 

innehålla minst följande: 

a) Kontaktuppgifter för den behöriga 

myndigheten i den medlemsstat där 

detaljhandlaren som erbjuder det 

veterinärmedicinska läkemedlet är 

etablerad. 

a) Kontaktuppgifter för den behöriga 

myndigheten i den medlemsstat där 

detaljhandlaren som erbjuder det 

veterinärmedicinska läkemedlet är 

etablerad. 

b) En länk till den webbplats i 

etableringsmedlemsstaten som skapats i 

enlighet med punkt 5. 

b) En länk till den webbplats i 

etableringsmedlemsstaten som skapats i 

enlighet med punkt 5. 

c) Den gemensamma logotypen som införts 

i enlighet med punkt 3; den ska visas 

tydligt på varje sida på den webbplats som 

erbjuder distansförsäljning av 

veterinärmedicinska läkemedel till 

allmänheten och som innehåller en länk till 

detaljhandlaren i den förteckning över 

godkända detaljhandlare som avses i 

punkt 5 c. 

c) Den gemensamma logotypen som införts 

i enlighet med punkt 3; den ska visas 

tydligt på varje sida på den webbplats som 

erbjuder distansförsäljning av 

veterinärmedicinska läkemedel till 

allmänheten och som innehåller en länk till 

detaljhandlaren i den förteckning över 

godkända detaljhandlare som avses i 

punkt 5 c. 

3. En gemensam logotyp ska införas som 

är igenkännbar inom hela unionen och 

samtidigt gör det möjligt att identifiera den 

medlemsstat där de personer som erbjuder 

3. En gemensam logotyp ska införas som 

är igenkännbar inom hela unionen och 

samtidigt gör det möjligt att identifiera den 

medlemsstat där de personer som erbjuder 
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distansförsäljning av veterinärmedicinska 

läkemedel till allmänheten är etablerad. 

Logotypen ska visas tydligt på webbplatser 

som erbjuder distansförsäljning av 

veterinärmedicinska läkemedel. 

distansförsäljning av veterinärmedicinska 

läkemedel till allmänheten är etablerad. 

Logotypen ska visas tydligt på webbplatser 

som erbjuder distansförsäljning av 

veterinärmedicinska läkemedel. 

4. Kommissionen ska genom 

genomförandeakter anta den gemensamma 

logotypen. Dessa genomförandeakter ska 

antas i enlighet med det 

granskningsförfarande som avses i artikel 

145.2. 

4. Kommissionen ska genom 

genomförandeakter anta den gemensamma 

logotypen. Dessa genomförandeakter ska 

antas i enlighet med det 

granskningsförfarande som avses i artikel 

145.2. 

5. Varje medlemsstat ska skapa en 

webbplats för distansförsäljning av 

veterinärmedicinska läkemedel, och den 

ska innehålla bl.a. följande: 

5. Varje medlemsstat ska skapa en 

webbplats för distansförsäljning av 

veterinärmedicinska läkemedel, och den 

ska innehålla bl.a. följande: 

a) Information om medlemsstatens 

nationella lagstiftning som är tillämplig på 

distansförsäljning av veterinärmedicinska 

läkemedel till allmänheten via 

informationssamhällets tjänster, 

inbegripet information om att det kan 

finnas skillnader mellan medlemsstaterna 

när det gäller klassificeringen vid 

tillhandahållande av de 

veterinärmedicinska läkemedlen. 

a) Information om medlemsstatens 

nationella lagstiftning som är tillämplig på 

distansförsäljning av veterinärmedicinska 

läkemedel via internet, inbegripet 

information om att det kan finnas 

skillnader mellan medlemsstaterna när det 

gäller klassificeringen vid 

tillhandahållande av de 

veterinärmedicinska läkemedlen. 

b) Information om den gemensamma 

logotypen. 

b) Information om den gemensamma 

logotypen. 

c) En förteckning över de detaljhandlare 

som är etablerade i medlemsstaten och har 

tillstånd att erbjuda distansförsäljning av 

läkemedel till allmänheten via 

informationssamhällets tjänster i enlighet 

med punkt 1 samt deras webbplatsadresser. 

c) En förteckning över de detaljhandlare 

som är etablerade i medlemsstaten och har 

tillstånd att erbjuda distansförsäljning av 

läkemedel till allmänheten via internet i 

enlighet med punkt 1 samt deras 

webbplatsadresser. De webbplatser som 

medlemsstaterna skapat ska innehålla en 

länk till den webbplats som 

läkemedelsmyndigheten skapat i enlighet 

med punkt 6. 

 ca) Information om tillämpliga 

förfaranden för säkert bortskaffande av 

läkemedel, med uppgift om det offentliga 

eller privata organ som på nationell eller 

lokal nivå har ansvaret för bortskaffande 

av veterinärmedicinska läkemedelsrester 

och de insamlingspunkter som ställs till 

förfogande gratis för bortskaffande. 
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 cb) Medlemsstaternas webbplatser ska 

även innehålla länkar till webbplatserna 

för de organ i medlemsstaterna som 

ansvarar för att utse auktoriserade 

nationella detaljhandlare. 

De webbplatser som medlemsstaterna 

skapat ska innehålla en länk till den 

webbplats som läkemedelsmyndigheten 

skapat i enlighet med punkt 6. 

 

6. Läkemedelsmyndigheten ska skapa en 

webbplats med information om den 

gemensamma logotypen. På myndighetens 

webbplats ska det uttryckligen nämnas att 

medlemsstaternas webbplatser innehåller 

information om de personer som har 

tillstånd att sälja veterinärmedicinska 

läkemedel på distans till allmänheten via 

informationssamhällets tjänster i den 

berörda medlemsstaten. 

6. Läkemedelsmyndigheten ska skapa en 

webbplats med information om den 

gemensamma logotypen. På myndighetens 

webbplats ska det uttryckligen nämnas att 

medlemsstaternas webbplatser innehåller 

information om de personer som har 

tillstånd att sälja veterinärmedicinska 

läkemedel på distans till allmänheten via 

internet i den berörda medlemsstaten. 

Läkemedelsmyndighetens webbplats ska 

kopplas till webbplatserna för de organ i 

medlemsstaterna som ansvarar för att utse 

auktoriserade detaljhandlare i 

medlemsstaterna. 

7. Medlemsstaterna får föreskriva villkor, 

som är motiverade med hänsyn till skyddet 

av folkhälsan, för detaljhandel med 

läkemedel som säljs på distans till 

allmänheten via informationssamhällets 

tjänster inom deras territorier. 

7. Medlemsstaterna får föreskriva villkor, 

som är motiverade med hänsyn till skyddet 

av folkhälsan, för detaljhandel med 

läkemedel som säljs på distans till 

allmänheten via informationssamhällets 

tjänster inom deras territorier. 

 7a. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 

som krävs för att se till att andra personer 

än de som avses i punkt 1, vilka erbjuder 

distansförsäljning av veterinärmedicinska 

läkemedel till allmänheten via internet 

och vilka är verksamma på deras 

territorium, blir föremål för effektiva, 

proportionerliga och avskräckande 

påföljder vid missbruk eller olagliga 

metoder eller vid underlåtenhet att verka i 

enlighet med yrkesetiska regler. 

 7b. Senast [sex] månader efter den dag då 

denna förordning börjar tillämpas ska 

kommissionen anta riktlinjer till stöd för 

medlemsstaterna när de utvecklar ett 

harmoniserat system för digital 

förskrivning över hela EU, däribland 
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åtgärder för att kontrollera 

gränsöverskridande veterinärmedicinska 

recept. 

__________________ __________________ 

28
Europaparlamentets och rådets direktiv 

98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett 

informationsförfarande beträffande 

tekniska standarder och föreskrifter och 

beträffande föreskrifter för 

informationssamhällets tjänster 

(EGT L 204, 21.7.1998, s. 37). 

28
Europaparlamentets och rådets direktiv 

98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett 

informationsförfarande beträffande 

tekniska standarder och föreskrifter och 

beträffande föreskrifter för 

informationssamhällets tjänster 

(EGT L 204, 21.7.1998, s. 37). 

29
Europaparlamentets och rådets direktiv 

2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 

rättsliga aspekter på 

informationssamhällets tjänster, särskilt 

elektronisk handel, på den inre marknaden 

(”Direktiv om elektronisk handel”) (EGT 

L 178, 17.7.2000, s. 1). 

29
Europaparlamentets och rådets direktiv 

2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa 

rättsliga aspekter på 

informationssamhällets tjänster, särskilt 

elektronisk handel, på den inre marknaden 

(”Direktiv om elektronisk handel”) (EGT 

L 178, 17.7.2000, s. 1). 

 29a
 Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 

2011 om konsumenträttigheter och om 

ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

1999/44/EG och om upphävande av rådets 

direktiv 85/577/EEG och 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64). 

Or. en 

 

 


