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KORTFATTAD MOTIVERING 

Inledning 

 

Det finns ett starkt behov av en ny lagstiftning som ökar möjligheterna för forskning, 

utveckling och kontroll av veterinärmedicinska läkemedel och som ökar produktionen och 

lönsamheten på den inre marknaden. Det finns också ett växande behov av nya och bättre 

läkemedel i animalieproduktionen med tanke på klimatförändringar och den ökande 

rörligheten i hela världen. Ur bondens synvinkel är det avgörande att det finns effektiva och 

åtkomliga läkemedel till ett rimligt pris när så behövs. 

 

Förenkling 

 

Produktion av veterinärmedicin är avsevärt mer komplicerat på många sätt än vad 

humanmedicin är, eftersom en människa är en människa, medan djuren är av många olika 

arter, vilket gör marknaden betydligt mer splittrad. Därför är det extremt viktigt för 

utvecklingen av veterinärmediciner att lagar och regler är näst intill övertydliga och enkla. 

Detta innebär i sin tur att Europaparlamentet måste satsa ett rejält arbete för att förenkla och 

förtydliga det förslag som EU-kommissionen lagt fram. Det gäller i första hand att förenkla 

själva byråkratin, utan att göra avkall på granskningen av nya produkter eller kontrollen av 

biverkningar och påverkan på djurens välbefinnande och hälsa eller inverkan på folkhälsan 

och miljön. 

 

Det finns dessutom en tveksamhet i EU-kommissonens förslag, enligt vilket alltför många 

avgöranden vilar på de 28 medlemsstaternas myndigheter och för lite på gemensamhetsnivån. 

Det är också en öppen fråga hur EU ska få fram tydliga regler för vad en viss kompetens ska 

innehålla, i detta fall vad som ska avses med en ”kompetent veterinär”. 

 

Förtydligande 

 

Det saknas exakta definitioner i artikel 4 av avgörande begrepp såsom ”ansvarsfull 

användning av veterinärmedicinska läkemedel”. Här borde de definitioner som tagits fram av 

Epruma tjäna som utgångspunkt, eftersom denna samarbetsorganisation omfattar alla berörda 

parter såsom bondeorganisationerna, veterinärförbunden och läkemedelsbranschen. 

 

Antimikrobiell resistens   

 

Förslaget innehåller förbluffande lite om att möta problemet med en stadigt ökande 

antimikrobiell resistens, som är ett extremt allvarligt hot mot både djur och människor. Det 

torde vara avgörande för mänskligheten och för djuren att vi så fort som möjligt får en klar 

och tydlig bild av hur alla antimikrobiella läkemedel används, för att vi så snabbt som möjligt 

ska kunna minska förbrukningen kraftigt och stoppa allt missbruk. 

 

Även om förslaget i artikel 54 innehåller en europeisk databas för användningen av 

veterinärmediciner (vilket är något som Europaparlamentet efterlyste redan i maj 2011) så 

saknas ett tydligt krav på de ansvariga myndigheterna i medlemsländerna att samla in, 

sammanställa och rapportera precisa uppgifter om var, när, hur och varför ett antimikrobiellt 
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läkemedel – framför allt ett antibakteriellt läkemedel – använts. Det handlar alltså om att 

samla uppgifter om vid vilken tid, på vilken plats, för vilket djur och enligt vilken diagnos 

som läkemedlet använts. Särskilt kravet på information om diagnosen är avgörande. Inga 

antibakteriella läkemedel borde få förskrivas utan att en klar diagnos av sjukdomen har 

fastställts. 

 

Artikel 108 om online-försäljning av veterinärmedicinska läkemedel är ett steg i rätt riktning, 

men inte tillräckligt långtgående. Rimligen borde endast receptfria läkemedel få säljas på 

internet. 

 

På samma sätt är artikel 107 om veterinärens ekonomiska incitament för att förskriva 

läkemedel ett välkommet, men otillräckligt, steg. Det förfaller märkligt med en sådan skillnad 

mellan en humanmedicinares kompetens och en veterinärmedicinares kompetens: En läkare 

får normalt bra betalt för sitt arbete och sin kompetens, medan en lika väl utbildad och 

kompetent veterinär i vissa medlemsländer måste försörja sig som medicinförsäljare. Det 

logiska borde rimligen vara att veterinären – precis som humanläkaren – bör tillhandahålla 

medicin för omedelbart behov under den tid det tar att skaffa fram medicinen på vanligt sätt, 

men detta bör inte vara förenat med något vinstintresse. 

 

I alla händelser borde den nya förordningen, av folkhälsoskäl, medge medlemsländerna att 

behålla eller införa mer långtgående regler när det gäller användningen och förskrivningen av 

antimikrobiella medel.  

 

Miljöpåverkan 

 

Förbrukningen av antimikrobiella och andra veterinärmedicinska läkemedel för också med sig 

ett växande miljöproblem, särskilt vad gäller läckaget ut i naturen. Djurens gödsel, som är det 

allra viktigaste växtnäringsämnet som finns, sprider idag stora mängder av t ex 

antibiotikaresistenta bakterier i åkerjord och vatten. Data som samlas in beträffande 

biverkningar inom ramen för säkerhetsövervakningen (avsnitt sex) bör också komma andra 

berörda myndigheter, såsom miljömyndigheter, till del. 
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ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa 

och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag  1 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Djur kan drabbas av ett brett spektrum 

av sjukdomar som kan förebyggas eller 

botas. Effekterna av djursjukdomar och de 

åtgärder som krävs för att begränsa dem 

kan vara förödande för enskilda djur, 

djurpopulationer, djurhållare och för 

ekonomin. Djursjukdomar som kan 

överföras till människor kan också få stor 

inverkan på folkhälsan. För att garantera en 

hög standard för djur- och folkhälsan i 

unionen och utveckla jordbruks- och 

vattenbrukssektorn bör man se till att det 

finns tillräckligt med effektiva 

veterinärmedicinska läkemedel i unionen. 

(6) Trots de åtgärder som lantbrukare 

vidtar i fråga om god hygien, foder, 

skötsel och biosäkerhet kan djur drabbas 

av ett brett spektrum av sjukdomar som 

måste förebyggas eller botas med hjälp av 

veterinärmedicinska läkemedel av skäl 

som rör djurens hälsa och välbefinnande. 

Effekterna av djursjukdomar och de 

åtgärder som krävs för att begränsa dem 

kan vara förödande för enskilda djur, 

djurpopulationer, djurhållare och för 

ekonomin. Djursjukdomar som kan 

överföras till människor kan också få stor 

inverkan på folkhälsan. För att garantera en 

hög standard för djur- och folkhälsan i 

unionen och utveckla jordbruks- och 

vattenbrukssektorn bör man se till att det 

finns tillräckligt med effektiva 

veterinärmedicinska läkemedel i unionen. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till förordning 

Skäl 7a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7a) Syftet med denna förordning är att 

säkerställa en hög skyddsnivå för både 

djurs och människors hälsa och att 

samtidigt säkra miljöskyddet. 

Försiktighetsprincipen bör tillämpas och 

det bör genom förordningen säkerställas 

att industrin kan visa att läkemedel eller 
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veterinärmedicinska läkemedel som 

tillverkas eller släpps ut på marknaden 

inte har några skadliga effekter på 

människors eller djurs hälsa eller några 

oacceptabla effekter på miljön. 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till förordning 

Skäl 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) Om en medlemsstat eller 

kommissionen anser att det finns skäl att 

tro att ett veterinärmedicinskt läkemedel 

skulle kunna utgöra en allvarlig risk för 

människors eller djurs hälsa eller för 

miljön, bör det göras en vetenskaplig 

utvärdering av läkemedlet på unionsnivå 

som sedan ska leda till att det på grundval 

av en övergripande bedömning av 

nytta/riskförhållandet fattas ett enda beslut, 

som är bindande för de berörda 

medlemsstaterna, i den fråga där det råder 

oenighet. 

(14) Om en medlemsstat eller 

kommissionen anser att det finns skäl att 

tro att ett veterinärmedicinskt läkemedel 

skulle kunna utgöra en allvarlig risk för 

människors eller djurs hälsa eller för 

miljön, bör det göras en vetenskaplig 

utvärdering av läkemedlet på unionsnivå 

som sedan ska leda till att det på grundval 

av en övergripande bedömning av 

nytta/riskförhållandet fattas ett enda beslut, 

som är bindande för de berörda 

medlemsstaterna, i den fråga där det råder 

oenighet. Förfarandet för godkännande 

av veterinärmedicinska läkemedel måste 

ses över för att vi ska få bort sådana 

administrativa förfaranden som kan 

hindra utvecklingen inom forskning och 

innovation som syftar till att ta fram nya 

läkemedel. 

Motivering 

Utveckling och innovation som skapar nya läkemedel hindras ibland av risken för att dessa 

produkter inte blir godkända. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) Det kan dock uppstå situationer där (17) Det kan dock uppstå situationer där 
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det inte finns några lämpliga godkända 

veterinärmedicinska läkemedel. I sådana 

fall bör veterinärerna undantagsvis få 

förskriva andra läkemedel till djur som de 

ansvarar för i enlighet med stränga regler 

och endast för att bevara djurs hälsa eller 

välbefinnande. När det gäller 

livsmedelsproducerande djur bör 

veterinärerna se till att det föreskrivs en 

lämplig karenstid så att skadliga 

restsubstanser från dessa läkemedel inte 

kommer in i livsmedelskedjan. 

det inte finns några lämpliga godkända 

veterinärmedicinska läkemedel. I sådana 

fall bör veterinärerna undantagsvis få 

förskriva andra läkemedel till djur som de 

ansvarar för i enlighet med stränga regler 

och endast för att bevara djurs hälsa eller 

välbefinnande, och i enlighet med detta får 

antimikrobiella humanläkemedel 

användas endast med veterinärrecept och 

tillstånd från den veterinärmyndighet som 

är överordnad veterinären. När det gäller 

livsmedelsproducerande djur bör 

veterinärerna se till att det föreskrivs en 

lämplig karenstid så att skadliga 

restsubstanser från dessa läkemedel inte 

kommer in i livsmedelskedjan. 

Motivering 

Av hälso- och miljöskyddsskäl bör i första hand tillåtna veterinärmedicinska läkemedel 

användas. Strikta villkor bör fastställas för användning av humanläkemedel. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till förordning 

Skäl 20 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(20) Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2010/63/EU15 innehåller 

bestämmelser om skydd av djur som 

används för vetenskapliga ändamål, på 

grundval av principerna om ersättning, 

begränsning och förfining. Det direktivet är 

inte tillämpligt på kliniska prövningar av 

veterinärmedicinska läkemedel. Kliniska 

prövningar, som ger viktig information om 

ett veterinärmedicinskt läkemedels 

säkerhet och effekt, bör utformas och 

genomföras på ett sådant sätt att de ger de 

mest tillfredsställande resultaten med 

användning av så få djur som möjligt, 

orsakar djuren ett minimum av smärta, 

lidande och ångest och tar hänsyn till 

principerna i direktiv 2010/63/EU. 

(Berör inte den svenska versionen.) 
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__________________  

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/63/EU av den 22 september 2010 om 

skydd av djur som används för 

vetenskapliga ändamål (EUT L 276, 

20.10.2010, s. 33). 

 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till förordning 

Skäl 25 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(25) Tester, prekliniska studier och kliniska 

prövningar utgör en stor investering för 

företagen, som de måste göra för att kunna 

lämna in de uppgifter som krävs i ansökan 

om godkännande för försäljning eller för 

att fastställa ett MRL-värde för 

farmakologiskt aktiva substanser i det 

veterinärmedicinska läkemedlet. Den 

investeringen bör skyddas för att stimulera 

forskning och innovation, så att man i 

unionen har tillgång till de 

veterinärmedicinska läkemedel som 

behövs. Därför bör de uppgifter som 

lämnas till en behörig myndighet eller till 

läkemedelsmyndigheten skyddas så att de 

inte kan användas av andra sökande. För 

att medge konkurrens bör detta skydd dock 

vara tidsbegränsat. 

(25) Tester, prekliniska studier och kliniska 

prövningar utgör en stor investering för 

företagen, som de måste göra för att kunna 

lämna in de uppgifter som krävs i ansökan 

om godkännande för försäljning eller för 

att fastställa ett MRL-värde för 

farmakologiskt aktiva substanser i det 

veterinärmedicinska läkemedlet. Den 

investeringen bör skyddas för att stimulera 

forskning och innovation, i synnerhet om 

dels veterinärmedicinska läkemedel för 

mindre vanligt förekommande arter och 

dels antimikrobiella medel, så att man i 

unionen har tillgång till de 

veterinärmedicinska läkemedel som 

behövs. Därför bör de uppgifter som 

lämnas till en behörig myndighet eller till 

läkemedelsmyndigheten skyddas så att de 

inte kan användas av andra sökande. För 

att medge konkurrens bör detta skydd dock 

vara tidsbegränsat. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till förordning 

Skäl 27 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(27) Ett läkemedels potentiella inverkan på 

miljön kan bero på hur stor mängd som 

(27) Ett läkemedels potentiella inverkan på 

miljön kan bero på hur stor mängd som 
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använts och den mängd av 

läkemedelssubstansen som kan nå ut i 

miljön. Om det finns bevis för att en 

beståndsdel i ett läkemedel för vilket det 

lämnats in en ansökan om godkännande för 

försäljning som generiskt läkemedel är 

miljöfarlig, bör man för att skydda miljön 

begära uppgifter om den potentiella 

miljöpåverkan. I sådana fall bör de sökande 

försöka ta fram sådana uppgifter 

tillsammans för att minska kostnaderna och 

minska försöken med ryggradsdjur. 

använts och den mängd av 

läkemedelssubstansen som kan nå ut i 

miljön. Om det finns bevis för att en 

beståndsdel i ett läkemedel för vilket det 

lämnats in en ansökan om godkännande för 

försäljning som generiskt läkemedel är 

miljöfarlig, bör man för att skydda miljön 

begära uppgifter om den potentiella 

miljöpåverkan. I sådana fall bör de sökande 

försöka ta fram sådana uppgifter 

tillsammans för att minska kostnaderna och 

minska försöken med ryggradsdjur. Det 

hittillsvarande systemet har lett till 

upprepad testning och slöseri med 

resurser samt brist på harmonisering av 

miljöriskbedömningar. 

Säkerhetsövervakningssystemet har 

hittills inte kunnat kompensera för 

följderna av denna låga 

harmoniseringsnivå. Detta gäller i 

synnerhet veterinärmedicinska läkemedel 

som godkänts innan kravet på 

miljöriskbedömningar trädde i kraft. 

Kommissionen bör därför införa ett 

läkemedelsbaserat system för granskning 

av miljöriskbedömningen av dessa 

veterinärmedicinska läkemedel. De 

resultat som blir följden av detta system 

för granskning kommer att offentliggöras 

i så kallade monografier. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till förordning 

Skäl 33 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(33) Antimikrobiell resistens hos både 

människor och djur är ett växande 

hälsoproblem i unionen och resten av 

världen. Många av de antimikrobiella 

medel som ges till djur ges också till 

människor. Vissa av dem är mycket viktiga 

för att förebygga eller behandla livshotande 

infektioner hos människor. Det bör vidtas 

åtgärder för att bekämpa antimikrobiell 

(33) Antimikrobiell resistens hos både 

människor och djur är ett växande 

hälsoproblem i unionen och resten av 

världen, vilket medför ett gemensamt 

ansvar för medlemsstaterna och alla 

berörda aktörer. Många av de 

antimikrobiella medel som ges till djur ges 

också till människor. Vissa av dem är 

mycket viktiga för att förebygga eller 
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resistens. Det måste säkerställas att 

antimikrobiella veterinärmedicinska 

läkemedels märkning innehåller lämpliga 

varningar och vägledning. Sådan 

användning som inte sker i enlighet med 

villkoren för ett godkännande för 

försäljning av vissa nya eller mycket 

viktiga antimikrobiella medel för 

människor bör begränsas i 

veterinärsektorn. Reglerna för att 

marknadsföra antimikrobiella 

veterinärmedicinska läkemedel bör skärpas 

och kraven för godkännande bör i 

tillräcklig utsträckning kopplas till riskerna 

och fördelarna med antimikrobiella 

veterinärmedicinska läkemedel. 

behandla livshotande infektioner hos 

människor. Det bör vidtas åtgärder för att 

bekämpa antimikrobiell resistens. Det 

behövs bättre information om 

användningen och verkningarna av 

antimikrobiella medel. Det måste 

säkerställas att åtgärder tillämpas 

proportionerligt på både humanläkemedel 

och veterinärmedicinska läkemedel och 

att antimikrobiella läkemedels märkning 

innehåller lämpliga varningar och 

vägledning. Sådan användning som inte 

sker i enlighet med villkoren för ett 

godkännande för försäljning av vissa nya 

eller mycket viktiga antimikrobiella medel 

för människor bör begränsas i 

veterinärsektorn. Reglerna för att 

marknadsföra antimikrobiella 

veterinärmedicinska läkemedel bör skärpas 

och kraven för godkännande bör i 

tillräcklig utsträckning kopplas till riskerna 

och fördelarna med antimikrobiella 

veterinärmedicinska läkemedel. 

 

Ändringsförslag  9 

Förslag till förordning 

Skäl 36 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(36) Utvecklingen av nya antimikrobiella 

substanser har inte hållit jämna steg med 

ökningen av motståndskraften mot 

befintliga antimikrobiella substanser. Med 

tanke på de begränsade framgångarna med 

att utveckla nya antimikrobiella substanser 

är det av största vikt att de befintliga 

antimikrobiella substanserna behåller sin 

effekt så länge som möjligt. Användningen 

av antimikrobiella substanser i 

veterinärmedicinska läkemedel kan leda till 

uppkomst och spridning av resistenta 

mikroorganismer och kan äventyra en 

effektiv användning av det redan 

begränsade antalet befintliga 

antimikrobiella substanser för att behandla 

(36) Utvecklingen av nya antimikrobiella 

substanser har inte hållit jämna steg med 

ökningen av motståndskraften mot 

befintliga antimikrobiella substanser. Med 

tanke på de begränsade framgångarna med 

att utveckla nya antimikrobiella substanser 

är det av största vikt att de befintliga 

antimikrobiella substanserna behåller sin 

effekt så länge som möjligt. Användningen 

av antimikrobiella substanser i 

veterinärmedicinska läkemedel kan leda till 

uppkomst och spridning av resistenta 

mikroorganismer och kan äventyra en 

effektiv användning av det redan 

begränsade antalet befintliga 

antimikrobiella substanser för att behandla 
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infektioner hos människa. Onödig 

användning av antimikrobiella medel bör 

därför förbjudas. 

infektioner hos människa. Onödig 

användning av antimikrobiella medel bör 

därför förbjudas. Det behövs skärpta 

regler för förebyggande behandling med 

antimikrobiella medel och de bör 

rekommenderas endast i särskilt angivna 

och specificerade fall samt med 

iakttagande av kraven på djurhygien, 

biosäkerhet och näring. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till förordning 

Skäl 38 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(38) Ett antimikrobiellt medel som 

administreras och används felaktigt utgör 

en risk för folk- eller djurhälsan. Därför 

bör antimikrobiella veterinärmedicinska 

läkemedel alltid vara receptbelagda. 

Förskrivarna spelar en nyckelroll för att se 

till att antimikrobiella medel används med 

försiktighet, och följaktligen bör de inte 

direkt eller indirekt påverkas av 

ekonomiska incitament när de förskriver 

dessa medel. Därför bör de få 

tillhandahålla endast den mängd 

antimikrobiella veterinärmedicinska 

läkemedel som krävs för behandling av de 

djur som de vårdar. 

(38) Ett antimikrobiellt medel som 

administreras och används felaktigt utgör 

en risk för folk- eller djurhälsan. Därför 

bör antimikrobiella veterinärmedicinska 

läkemedel alltid vara receptbelagda. 

Förskrivarna spelar en nyckelroll för att se 

till att antimikrobiella medel används med 

försiktighet. Som en del i veterinärernas 

yrkesetiska regler ingår det att de är 

lagligen skyldiga att se till att 

veterinärmedicinska läkemedel används 

på ett ansvarsfullt sätt.  De bör inte direkt 

eller indirekt påverkas av ekonomiska 

incitament när de förskriver dessa medel. 

Djurhälsobranschen och veterinärerna 

bör tillsammans främja ansvarsfull 

användning. Därför bör de få 

tillhandahålla endast den mängd 

antimikrobiella veterinärmedicinska 

läkemedel som krävs för behandling av de 

djur som de vårdar. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till förordning 

Skäl 38a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (38a) En försiktig användning av 

antimikrobiella medel är en hörnsten när 

det gäller att komma till rätta med 

antimikrobiell resistens. Medlemsstaterna 

måste beakta de riktlinjer om försiktig 

användning som kommissionen har 

utarbetat. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till förordning 

Skäl 38b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (38b) För att underlätta en försiktig 

användning finns det ett trängande behov 

av snabba, pålitliga och effektiva 

veterinärmedicinska diagnoser, både för 

att fastställa sjukdomsorsaker och för att 

utföra antibiotikakänslighetstester. Detta 

gör det lättare att ställa en korrekt 

diagnos och möjliggör en målinriktad 

användning av antibiotika, så att 

användningen av mycket viktig 

antibiotika undviks och utvecklingen av 

antibiotikaresistens således begränsas. 

Det finns ett tydligt behov av framtida 

innovation, särskilt med avseende på 

diagnosticering på plats, och behov av att 

diskutera huruvida det behövs ökad 

harmonisering eller reglering på 

unionsnivå inom denna sektor. 

 

Ändringsförslag  13 

Förslag till förordning 

Skäl 40 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(40) Det saknas fortfarande tillräckligt 

detaljerade och jämförbara uppgifter på 

(40) Det saknas fortfarande tillräckligt 

detaljerade och jämförbara uppgifter på 
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unionsnivå för att man ska kunna fastställa 

trender och identifiera möjliga riskfaktorer 

som kan föranleda åtgärder för att begränsa 

risken med antimikrobiell resistens och 

övervaka effekten av redan vidtagna 

åtgärder. Det är därför viktigt att samla in 

uppgifter om försäljning och användning 

av antimikrobiella medel till djur, uppgifter 

om användningen av antimikrobiella medel 

för människor och uppgifter om 

organismer som är resistenta mot 

antimikrobiella substanser och som 

påvisats hos djur och människor samt i 

livsmedel. För att säkerställa att den 

insamlade informationen kan användas på 

ett effektivt sätt bör man fastställa regler 

om insamling och utbyte av uppgifter. 

Medlemsstaterna bör ansvara för insamling 

av uppgifter om användningen av 

antimikrobiella medel, med 

läkemedelsmyndigheten som samordnare. 

unionsnivå för att man ska kunna fastställa 

trender och identifiera möjliga riskfaktorer 

som kan föranleda åtgärder för att begränsa 

risken med antimikrobiell resistens och 

övervaka effekten av redan vidtagna 

åtgärder. Det är därför viktigt att samla in 

uppgifter om försäljning och användning 

av antimikrobiella medel till djur, uppgifter 

om användningen av antimikrobiella medel 

för människor och uppgifter om 

organismer som är resistenta mot 

antimikrobiella substanser och som 

påvisats hos djur och människor samt i 

livsmedel. Det behövs bättre uppgifter om 

hur, när, var och varför antimikrobiella 

medel används. De uppgifter som 

insamlas bör därför uppdelas efter vilken 

typ av antimikrobiella medel som används 

samt efter vilken djurart, sjukdom eller 

infektion som behandlas. För att 

säkerställa att den insamlade informationen 

kan användas på ett effektivt sätt bör man 

fastställa regler om insamling och utbyte 

av uppgifter. Medlemsstaterna bör ansvara 

för insamling av uppgifter om 

användningen av antimikrobiella medel, 

med läkemedelsmyndigheten som 

samordnare. 

Motivering 

Bygger på en resolution från jordbruksutskottet om antibiotikaresistens som 

Europaparlamentet antog den 12 maj 2011. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till förordning 

Skäl 40a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (40a) Kommersiell känslighet bör inte 

användas som ursäkt för att neka 

medborgarna tillgång till information om 

kemikalier som påverkar dem och icke-

målarter i omgivningen överlag. Största 

möjliga insyn bör garanteras samtidigt 
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som den kommersiellt mest känsliga 

informationen skyddas. 

Motivering 

Det går att hitta en balans mellan de båda målen. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till förordning 

Skäl 49 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(49) I vissa fall, eller ur ett folk- och 

djurhälsoperspektiv, måste de uppgifter 

om säkerhet och effekt som var tillgängliga 

vid tiden för godkännandet kompletteras 

med information som tillkommit efter att 

produkten släppts ut på marknaden. Därför 

bör innehavaren av godkännandet för 

försäljning åläggas att utföra studier efter 

att läkemedlet godkänts. 

(49) Av omsorg om folk- och djurhälsan 

eller om miljön måste i vissa fall de 

uppgifter om säkerhet och effekt som var 

tillgängliga vid tiden för godkännandet 

kompletteras med information som 

tillkommit efter att produkten släppts ut på 

marknaden. Därför bör innehavaren av 

godkännandet för försäljning åläggas att 

utföra studier efter att läkemedlet godkänts. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till förordning 

Skäl 50 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(50) Det bör skapas en databas för 

säkerhetsövervakning på unionsnivå för att 

registrera och samla information om 

biverkningar rörande alla godkända 

veterinärmedicinska läkemedel i unionen. 

Databasen bör göra det lättare att upptäcka 

biverkningar och möjliggöra och underlätta 

kontroll av säkerhetsövervakningen och 

arbetsdelningen mellan de behöriga 

myndigheterna. 

(50) Det bör skapas en databas för 

säkerhetsövervakning på unionsnivå för att 

registrera och samla information om 

biverkningar rörande alla godkända 

veterinärmedicinska läkemedel i unionen. 

Databasen bör göra det lättare att upptäcka 

biverkningar och möjliggöra och underlätta 

kontroll av säkerhetsövervakningen och 

arbetsdelningen mellan de behöriga 

myndigheterna och andra berörda 

myndigheter, såsom miljöskyddsorgan 

och myndigheter för livsmedelssäkerhet 

på såväl nationell nivå som unionsnivå. 
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Motivering 

Vi behöver en helhetssyn på användningen av veterinärmedicinska läkemedel, till exempel 

vad gäller miljöproblem till följd av att resistenta bakterier läcker ut i mark och vatten. 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till förordning 

Skäl 56 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(56) Villkoren för att lämna ut 

veterinärmedicinska läkemedel till 

allmänheten bör harmoniseras i unionen. 

Veterinärmedicinska läkemedel bör endast 

få tillhandahållas av personer som har fått 

tillstånd till detta av den medlemsstat där 

de är etablerade. För att förbättra tillgången 

på veterinärmedicinska läkemedel i 

unionen bör detaljhandlare som av den 

behöriga myndigheten i den medlemsstat 

där de är etablerade har fått tillstånd att 

tillhandahålla veterinärmedicinska 

läkemedel också få sälja både 

receptbelagda och receptfria 

veterinärmedicinska läkemedel via internet 

till köpare i andra medlemsstater. 

(56) Villkoren för att lämna ut 

veterinärmedicinska läkemedel till 

allmänheten bör harmoniseras i unionen. 

Veterinärmedicinska läkemedel bör endast 

få tillhandahållas av personer som har fått 

tillstånd till detta av den medlemsstat där 

de är etablerade, i förekommande fall av 

veterinärer. För att förbättra tillgången på 

veterinärmedicinska läkemedel i unionen 

bör detaljhandlare som av den behöriga 

myndigheten i den medlemsstat där de är 

etablerade har fått tillstånd att 

tillhandahålla veterinärmedicinska 

läkemedel också få sälja både 

receptbelagda och receptfria 

veterinärmedicinska läkemedel via internet 

till köpare i andra medlemsstater. 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till förordning 

Skäl 56a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (56a) Om läkemedel inte får lämnas ut av 

veterinärer kan det i vissa medlemsstater 

bli omöjligt att upprätthålla nätverket av 

veterinärer över hela territoriet. Detta 

nätverk möjliggör en högkvalitativ 

epidemiologisk övervakning av gamla och 

nya sjukdomar. 
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Ändringsförslag  19 

Förslag till förordning 

Skäl 56b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (56b) Att skilja åt förskrivning och 

tillhandahållande minskar inte 

antibiotikakonsumtionen. Detta illustreras 

av att antibiotikakonsumtionen är högst i 

de medlemsstater där det redan gjorts en 

sådan åtskillnad. Omvänt har 

konsumtionen minskat mest i de länder 

där förskrivning och tillhandahållande 

inte skilts åt.  

Motivering 

Europeiska läkemedelsmyndigheten, ”Sales of veterinary antimicrobial agents in 26 EU/EEA 

countries in 2012”, 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2014/10/WC500175671.pdf 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till förordning 

Skäl 58a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (58a) Av omsorg om folk- och djurhälsan 

samt miljöskyddet bör medlemsstaterna, 

efter att ha underrättat kommissionen, få 

ställa upp strängare villkor för 

tillhandahållandet av veterinärmedicinska 

produkter för saluföring, förutsatt att 

dessa villkor är rimliga med hänsyn till 

risken och inte oskäligt begränsar den 

inre marknadens funktion. 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till förordning 

Skäl 62 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(62) Om veterinärmedicinska läkemedel är 

godkända i en medlemsstat och har 

förskrivits i den medlemsstaten av en 

person som utövar ett reglerat 

djurvårdsyrke för ett enskilt djur eller en 

grupp djur, bör det i princip vara möjligt att 

godkänna veterinärreceptet och expediera 

läkemedlet i en annan medlemsstat. 

Avskaffandet av rättsliga och 

administrativa hinder för ett sådant 

erkännande bör inte påverka någon 

yrkesmässig eller etisk skyldighet för 

expedierande personal att vägra att 

expediera det läkemedel som anges i 

receptet. 

(62) Om veterinärmedicinska läkemedel är 

godkända i en medlemsstat och har 

förskrivits i den medlemsstaten av en 

veterinär för ett enskilt djur eller en grupp 

djur, bör det i princip vara möjligt att 

godkänna veterinärreceptet och expediera 

läkemedlet i en annan medlemsstat. 

Avskaffandet av rättsliga och 

administrativa hinder för ett sådant 

erkännande bör inte påverka någon 

yrkesmässig eller etisk skyldighet för 

expedierande personal att vägra att 

expediera det läkemedel som anges i 

receptet. 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till förordning 

Skäl 65 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(65) För att säkerställa att målen med 

förordningen verkligen uppnås i hela 

unionen är det mycket viktigt att 

kontrollera att de rättsliga kraven är 

uppfyllda. Därför bör medlemsstaternas 

behöriga myndigheter ha befogenhet att 

göra inspektioner i alla stadier av 

produktionen, distributionen och 

användningen av veterinärmedicinska 

läkemedel. För att inspektionerna ska vara 

effektiva bör myndigheterna få göra 

oanmälda inspektioner. 

(65) För att säkerställa att målen med 

förordningen verkligen uppnås i hela 

unionen är det mycket viktigt att 

kontrollera att de rättsliga kraven är 

uppfyllda. Därför bör medlemsstaternas 

behöriga myndigheter ha befogenhet att 

göra inspektioner i alla stadier av 

produktionen, distributionen och 

användningen av veterinärmedicinska 

läkemedel och bör ge ut årliga 

kontrollrapporter. För att inspektionerna 

ska vara effektiva bör myndigheterna göra 

en viss procentandel oanmälda 

inspektioner som ska fastställas i en 

delegerad akt. 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till förordning 

Skäl 67 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(67) Brister i medlemsstaternas 

kontrollsystem kan i vissa fall i väsentlig 

utsträckning förhindra att målen med denna 

förordning uppnås och kan också medföra 

risker för folk- och djurhälsan och miljön. 

För att säkerställa en harmonisering av 

inspektionerna i unionen bör 

kommissionen få utföra revisioner i 

medlemsstaterna för att kontrollera hur de 

nationella kontrollsystemen fungerar. 

(67) Brister i medlemsstaternas 

kontrollsystem kan i vissa fall i väsentlig 

utsträckning förhindra att målen med denna 

förordning uppnås och kan också medföra 

risker för folk- och djurhälsan och miljön. 

Kommissionen bör säkerställa en 

harmonisering av inspektionerna i unionen, 

och bör få utföra revisioner i 

medlemsstaterna för att kontrollera hur de 

nationella kontrollsystemen fungerar. 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Av omsorg om folk- och djurhälsan 

samt miljöskyddet får medlemsstaterna 

ställa upp strängare villkor för 

användningen och saluföringen av 

veterinärmedicinska produkter på sitt 

territorium, förutsatt att dessa villkor är 

rimliga med hänsyn till risken och inte 

oskäligt begränsar den inre marknadens 

funktion.  

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1b. De åtgärder som avses i punkt 1a ska 

anmälas till kommissionen. 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Kapitel VI ska, förutom på de läkemedel 

som avses i punkt 1, även tillämpas på 

aktiva substanser, mellanprodukter och 

hjälpämnen som används som 

utgångsmaterial i veterinärmedicinska 

läkemedel. 

2. Kapitel VI ska, förutom på de läkemedel 

som avses i punkt 1, även tillämpas på 

mellanprodukter och aktiva substanser 

som används som utgångsmaterial i 

veterinärmedicinska läkemedel. 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till förordning 

Artikel4 – led 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Den är avsedd att användas på eller 

administreras till djur i syfte att återställa, 

korrigera eller modifiera fysiologiska 

funktioner genom farmakologisk, 

immunologisk eller metabolisk verkan eller 

att ställa diagnos. 

b) Den får användas på eller administreras 

till djur i syfte att antingen återställa, 

korrigera eller modifiera fysiologiska 

funktioner genom farmakologisk, 

immunologisk eller metabolisk verkan eller 

att ställa diagnos. 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Den är avsedd för avlivning av djur. c) Den får användas för avlivning av djur. 

Motivering 

Definitionen av veterinärmedicinska läkemedel bör vara tydlig, i synnerhet när det gäller 

klassificering av befintliga läkemedel. Det finns en samling avgöranden av Europeiska 

unionens domstol som grundas på två led, varav det första är ”läkemedel genom benämning” 

och det andra ”läkemedel genom funktion”. Kommissionens förslag kan leda till en 

annorlunda tolkning och, som en följd av detta, oväntade konsekvenser, t.ex. omklassificering 

av befintliga produkter. 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till förordning 
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Artikel 4 – led 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. antimikrobiell resistens: 

mikroorganismers förmåga att överleva 

eller växa vid en sådan koncentration av en 

antimikrobiell substans som vanligen är 

tillräcklig för att hämma tillväxten av eller 

döda mikroorganismer av samma art. 

8. antimikrobiell resistens: 

mikroorganismers förmåga att överleva 

eller växa vid en sådan koncentration av en 

antimikrobiell substans som vanligen är 

tillräcklig för att stoppa tillväxten av eller 

döda mikroorganismer av samma art. 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led 8a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 8a. antimikrobiellt medel: föreningar som 

har direkt effekt på mikroorganismer och 

används för behandling eller 

förebyggande av infektioner; 

antimikrobiella medel omfattar 

antibakteriella medel, antivirala medel, 

antimykotika och medel mot protozoer,  

men i denna förordning avses med 

antimikrobiell substans ett antibakteriellt 

medel. 

Motivering 

Praktisk definition som föreslagits av flerpartsforumet Epruma, som företräder såväl 

veterinärer och bönder som tillverkare av veterinärmedicinska läkemedel. Här bör man 

särskilt ta upp antibakteriella medel och behovet av åtgärder mot antibiotikaresistenta 

bakterier hos djur. 

 

Ändringsförslag  31 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led 8b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 8b. antiparasitärt medel: läkemedel eller 

substans som används för behandling av 

parasitära sjukdomar av varierande 
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etiologi. 

Motivering 

Antiparasitära läkemedel utgör över 60 procent av det totala antalet sålda 

veterinärmedicinska läkemedlen i världen. 

 

Ändringsförslag  32 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led 8c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 8c. antibakteriellt medel: en förening med 

direkt effekt på bakterier, vilken används 

för behandling eller förebyggande av 

infektioner. 

Motivering 

Praktisk definition som föreslagits av flerpartsforumet Epruma, som företräder såväl 

veterinärer och bönder som tillverkare av veterinärmedicinska läkemedel. 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

11. nytta/riskförhållande: utvärdering av ett 

veterinärmedicinskt läkemedels positiva 

effekter i förhållande till följande risker 

med det läkemedlet: 

11. nytta/riskförhållande: utvärdering av ett 

veterinärmedicinskt läkemedels positiva 

terapeutiska effekter i förhållande till 

följande risker med det läkemedlet: 

Motivering 

Kommissionens förslag inför en bredare tolkning av nytta som kan leda till problem med 

tolkningen av nytta/riskförhållandet för vissa läkemedel, till exempel antimikrobiella medel, 

där nyttan även kan inbegripa positiva effekter på zootekniska parametrar, såsom ökad 

avkastning, vilket står i strid med målen för kommissionens förslag med avseende på 

antimikrobiell resistens. Det föreslås därför att nytta definieras som ”terapeutisk nytta”. 
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Ändringsförslag  34 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led 20 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Veterinärmedicinska läkemedel för 

andra djurslag än nötkreatur, får, svin, 

kycklingar, hundar och katter. 

b) Veterinärmedicinska läkemedel för 

andra djurslag än nötkreatur, får som 

uppföds för köttproduktion, svin, 

kycklingar, hundar och katter. 

 

Ändringsförslag  35 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led 20 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) Veterinärmedicinska läkemedel för 

djurslag där det nationella beståndet 

understiger den tröskel som krävs för att 

kostnaderna för forsknings- och 

utvecklingsarbete under skyddsperioden 

för de uppgifter som avses i artikel 34 ska 

få avskrivas. 

Motivering 

Storleken på kreatursbeståndet kan variera från medlemsstat till medlemsstat. 

 

Ändringsförslag  36 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led 21 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

21. säkerhetsövervakning av läkemedel: 

bevakning och undersökning av 

biverkningar. 

21. säkerhetsövervakning av läkemedel: 

bevakning och undersökning av 

vetenskaplig, kontrollrelaterad och 

administrativ verksamhet som rör 

upptäckt, rapportering, bedömning, 

förståelse och förebyggande av samt 

kommunikation om biverkningar, vilket 

inbegriper kontinuerlig utvärdering av 
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nytta/riskförhållandet för 

veterinärmedicinska läkemedel. 

Motivering 

Förslaget till definition betonar endast bevakning och undersökning av biverkningar. 

Säkerhetsövervakning måste ha en vidare definition, eftersom bevakningen och 

undersökningen av biverkningar måste omsättas i form av åtgärder som garanterar att 

nytta/riskförhållandet förblir positivt genom ett läkemedels hela livscykel. Detta är särskilt 

viktigt för läkemedel vars nytta/riskförhållande tenderar att ändra sig över tiden, såsom 

antimikrobiella eller antiparasitära medel. 

 

Ändringsförslag  37 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led 24 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

24. veterinärrecept: förskrivning av 

veterinärmedicinska läkemedel som gjorts 

av en sådan yrkesverksam person som är 

behörig att göra detta enligt tillämplig 

nationell lag. 

24. veterinärrecept: förskrivning av 

veterinärmedicinska läkemedel som gjorts 

av en veterinär eller annan yrkesverksam 

person som är behörig att göra detta enligt 

tillämplig nationell lag. 

 

Ändringsförslag  38 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led 27a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 27a. ansvarsfull användning av 

veterinärmedicinska läkemedel: 

upprätthållande av god djurhållnings- 

och förvaltningspraxis, till exempel att 

vidta biosäkerhetsåtgärder som syftar till 

att hålla grupper av djur friska eller att 

begränsa sjukdomsspridningen inom en 

djurpopulation samt att samråda med 

veterinärer, följa vaccinationsprogram 

och receptinstruktioner och att säkerställa 

god hygien, adekvat foderhållning och 

regelbunden övervakning av djurens 

hälsa och välbefinnande. 
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Motivering 

Praktisk definition som föreslagits av flerpartsforumet Epruma, som företräder såväl 

veterinärer och bönder som tillverkare av veterinärmedicinska läkemedel. 

 

Ändringsförslag  39 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led 27b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 27b. det veterinärmedicinska läkemedlets 

benämning: benämningen, som antingen 

kan vara ett påhittat namn som inte 

riskerar att förväxlas med den gängse 

benämningen, eller en gängse eller 

vetenskaplig benämning som åtföljs av ett 

varumärke eller namnet på innehavaren 

av godkännandet för försäljning. 

Motivering 

Läkemedlets benämning spelar en nyckelroll när det gäller regleringen av sådana produkter 

och det har inte endast betydelse för identifieringen av det berörda läkemedlet utan spelar 

också en roll för en säker och effektiv användning, i synnerhet i konkurrensen mellan olika 

veterinärmedicinska läkemedel. Lagstiftningen bör tydligt föreskriva att läkemedlens 

påhittade namn ska vara av sådant slag att de inte kan förväxlas med de gängse 

benämningarna som används för benämningen av beståndsdelarna i läkemedlen. 

 

Ändringsförslag  40 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led 27c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 27c. god djurhållning: människors 

hantering och skötsel av produktionsdjur i 

vinstdrivande syfte, samtidigt som dessa 

djurs hälsa och välbefinnande tryggas 

genom att man respekterar och tillgodoser 

varje arts specifika behov och i största 

möjliga utsträckning minimerar behovet 

av att använda veterinärmedicinska 

läkemedel. 
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Motivering 

Praktisk definition baserad på förslag från flerpartsforumet Epruma, som företräder såväl 

veterinärer och bönder som tillverkare av veterinärmedicinska läkemedel. 

 

Ändringsförslag  41 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led 27d (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 27d. partihandel: all verksamhet som 

utgörs av anskaffning, innehav, 

tillhandahållande eller export av 

veterinärmedicinska läkemedel, antingen 

mot betalning eller gratis, med undantag 

för detaljhandel. Sådan verksamhet utförs 

gentemot tillverkare (eller deras 

kommissionärer), importörer, andra 

partihandlare eller apotekare och 

personer som har tillstånd eller är 

behöriga att lämna ut läkemedel till 

allmänheten i enlighet med tillämplig 

nationell lag. 

Motivering 

För tydlighetens och förutsägbarhetens skull är det nödvändigt att den nya förordningen 

tydligt fastställer vad som avses med partihandel. Utan en definition av partihandel är det 

ytterst svårt för medlemsstaten att utföra någon kontrollverksamhet och att agera mot olaglig 

verksamhet på det veterinärmedicinska läkemedelsområdet. 

 

Ändringsförslag  42 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led 27e (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 27e. kurativ (terapeutisk) behandling: 

behandling av ett sjukt djur eller en grupp 

djur efter det att en sjukdom eller en 

infektion har diagnostiserats. 
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Motivering 

Praktisk definition som föreslagits av flerpartsforumet Epruma, som företräder såväl 

veterinärer och bönder som tillverkare av veterinärmedicinska läkemedel. 

 

Ändringsförslag  43 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led 27f (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 27f. förblandning för foder som 

innehåller läkemedel: varje 

veterinärmedicinskt läkemedel som 

färdigställts i förväg för att användas 

senare för framställning av foder som 

innehåller läkemedel i enlighet med 

förordning (EU) nr 2015/ ... (foder som 

innehåller läkemedel). 

Motivering 

Bestämmelserna om veterinärmedicinska läkemedel och foder som innehåller läkemedel bör 

sammanlänkas på lämpligt sätt. Antimikrobiella läkemedel är den viktigaste 

läkemedelsgruppen som används i foder som innehåller läkemedel. Lagstiftningen om 

veterinärmedicinska läkemedel bör tydligt kräva att endast förblandningar av foder som 

innehåller läkemedel får godkännas för användning vid påföljande tillverkning av foder som 

innehåller läkemedel. 

 

Ändringsförslag  44 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led 27g (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 27g. kontrollerande (metafylaktisk) 

behandling: behandling av en grupp djur 

efter det att en klinisk sjukdom har 

diagnostiserats i en del av gruppen, i syfte 

att behandla de kliniskt sjuka djuren och 

begränsa spridningen av sjukdomen till 

djur i nära kontakt och i riskzonen vilka 

redan kan vara subkliniskt infekterade. 

Förekomsten av en sådan sjukdom ska 
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konstateras innan produkten används. 

 

Ändringsförslag  45 

Förslag till förordning 

Artikel 4 – led 27h (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 27h. förebyggande (profylaktisk) 

behandling: behandling av ett djur eller 

en grupp djur innan kliniska tecken på 

sjukdom uppträder, i syfte att förebygga 

uppkomsten av en sjukdom eller en 

infektion. 

Motivering 

Praktisk definition som föreslagits av flerpartsforumet Epruma, som företräder såväl 

veterinärer och bönder som tillverkare av veterinärmedicinska läkemedel. 

 

Ändringsförslag  46 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Ett godkännande för försäljning av ett 

veterinärmedicinskt läkemedel ska gälla 

utan tidsbegränsning. 

2. Ett godkännande för försäljning av ett 

veterinärmedicinskt läkemedel ska gälla 

utan tidsbegränsning, såvida inte risker för 

folkhälsan, djurhälsan och miljön 

upptäcks eller ny vetenskaplig kunskap 

föranleder en omprövning. 

 

Ändringsförslag  47 

Förslag till förordning 

Artikel 5 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. När ett tidigare godkänt 

veterinärmedicinskt läkemedel inte har 

funnits på marknaden i en medlemsstat 
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under fem år i rad ska godkännandet som 

beviljades för detta veterinärmedicinska 

läkemedel upphöra att gälla. I 

undantagsfall och med hänsyn till skyddet 

av folk- eller djurhälsan får den behöriga 

myndigheten bevilja undantag från 

punkt 2. Sådana undantag ska vara 

vederbörligen motiverade. 

 

Ändringsförslag  48 

Förslag till förordning 

Artikel 6 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Ansökningarna ska göras elektroniskt. 

Ansökningar i enlighet med det 

centraliserade förfarandet för 

godkännande för försäljning ska lämnas 

in i det format som 

läkemedelsmyndigheten tillhandahåller. 

3. Ansökningarna ska göras elektroniskt 

via en enda digital portal. Alla slag av 

ansökningar i enlighet med denna 

förordning, det decentraliserade 

förfarandet eller förfarandet för 

ömsesidigt erkännande ska lämnas in i det 

format som läkemedelsmyndigheten 

tillhandahåller. 

Motivering 

Förfarandena måste förenklas ytterligare för att uppmuntra till ökad forskning och 

innovation och följaktligen ökad tillgång till veterinärmedicinska läkemedel. 

 

Ändringsförslag  49 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Dokumentation om de direkta eller 

indirekta riskerna för folk- eller djurhälsan 

vid användning av det antimikrobiella 

veterinärmedicinska läkemedlet på djur. 

a) Dokumentation om de direkta eller 

indirekta riskerna för folk- eller djurhälsan 

eller miljön vid användning av det 

antimikrobiella veterinärmedicinska 

läkemedlet på djur. 

Motivering 

Vi behöver en helhetssyn på användningen av veterinärmedicinska läkemedel, till exempel 
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vad gäller miljöproblem till följd av att resistenta bakterier läcker ut i mark och vatten. 

 

Ändringsförslag  50 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Information om riskreducerande 

åtgärder för att begränsa utvecklingen av 

antimikrobiell resistens till följd av det 

veterinärmedicinska läkemedlets 

användning. 

b) Information om riskreducerande 

åtgärder för att begränsa utvecklingen av 

antimikrobiell resistens till följd av det 

veterinärmedicinska läkemedlets 

användning, inklusive uppgifter om att 

läkemedlet inte rutinmässigt får användas 

i profylaktiskt eller metafylaktiskt syfte på 

livsmedelsproducerande djur, och att det 

inte får användas för profylaktiska 

gruppbehandlingar om ingen 

sjukdomsdiagnos har ställts. 

 

Ändringsförslag  51 

Förslag till förordning 

Artikel 7 – punkt 5a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. När en ansökan om godkännande 

lämnas in ska den sökande i 

dokumentationen bifoga offentligt 

tillgänglig sakkunnigbedömd vetenskaplig 

litteratur om den aktiva 

läkemedelssubstansen och dess relevanta 

metaboliter som tar upp biverkningarna 

på människors hälsa, miljön och icke-

målarter och som har publicerats inom de 

senaste tio åren före den dag då 

dokumentationen lämnas in. 

 

Ändringsförslag  52 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 2 – led aa (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 aa) den testade produkten är ett icke 

godkänt veterinärmedicinskt läkemedel 

och den karenstid som veterinären 

fastställt i enlighet med artikel 117 iakttas, 

eller 

Motivering 

För att ytterligare uppmuntra framtagandet av nya veterinärmedicinska läkemedel måste det 

vara möjligt att göra kliniska prövningar av ännu inte godkända produkter, förutsatt att de 

relevanta karenstiderna respekteras, så att det inte uppkommer några hälsorisker. 

 

Ändringsförslag  53 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 2 – led ab (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ab) den testade produkten är ett icke 

godkänt veterinärmedicinskt läkemedel, 

alla de farmakologiskt aktiva 

substanserna har ett MRL-värde och den 

karenstid som veterinären fastställt i 

enlighet med artikel 117 iakttas, eller 

Motivering 

Alla farmakologiskt aktiva substanser i läkemedlet måste ha ett MRL-värde för att veterinären 

ska kunna fastställa en karenstid som undviker alla hälsorelaterade risker för konsumenterna. 

 

Ändringsförslag  54 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 2 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) det har fastställts ett preliminärt 

MRL-värde för den testade produkten. 



 

AD\1069105SV.doc 31/85 PE552.056v02-00 

 SV 

Motivering 

I dagens läge får djur och animalieprodukter saluföras när godkännandeundersökningarna 

har genomförts, under förutsättning att de preliminära MRL-värdena har följts. Denna 

möjlighet bör kvarstå. 

 

Ändringsförslag  55 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 6a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6a. Innehavaren av godkännandet för 

kliniska prövningar ska omedelbart 

rapportera alla allvarliga biverkningar 

och alla biverkningar på människor till 

den behöriga myndigheten och i vilket fall 

som helst inte senare än 15 dagar efter det 

att informationen har mottagits. 

Motivering 

Det är viktigt att de behöriga myndigheterna vederbörligen och skyndsamt meddelas om det 

förekommer allvarliga biverkningar och biverkningar på människor för att de ska kunna 

överväga om ytterligare försiktighetsåtgärder bör vidtas eller om det är nödvändigt att 

avbryta den kliniska prövningen. 

 

Ändringsförslag  56 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. På läkemedelsbehållaren ska endast 

följande information finnas: 

1. På läkemedelsbehållaren ska minst 

följande information finnas: 

Motivering 

Det är stor variation på förpackningsstorlekarna för veterinärmedicinska läkemedel, till 

exempel från små 10 ml flaskor till stora säckar på 10 eller 25 kilo. Vissa etiketter har 

åtskilligt mer utrymme än andra och kan innehålla mer information. För vissa kategorier av 

produkter som receptfritt kan direktförsäljas till allmänheten kan det vara viktigt med 

ytterligare information direkt på förpackningen. 
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Ändringsförslag  57 

Förslag till förordning 

Artikel 9 – punkt 1 – led ga (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ga) Streckkod som innehåller all 

information enligt punkt 1 a–g och som 

gör det möjligt att återge denna 

information samt informationen på 

bipacksedeln elektroniskt i lättläst form på 

samtliga språk på vårdstället samt att 

tillhandahålla uppgifter för andra 

dokumentationssystem via 

standardgränssnitt. 

Motivering 

Inom ramen för förordningen bör samtliga elektroniska möjligheter utnyttjas för att på ett 

användarvänligt sätt tillhandahålla läkemedelsinformation på respektive modersmål. Detta 

kan endast åstadkommas genom streckkoden på läkemedelsbehållaren. 

 

Ändringsförslag  58 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. På det veterinärmedicinska läkemedlets 

yttre förpackning ska endast följande 

information finnas: 

1. På det veterinärmedicinska läkemedlets 

yttre förpackning ska minst följande 

information finnas: 

Motivering 

Den obligatoriska information som minst måste finnas med på den yttre förpackningen för ett 

veterinärmedicinskt läkemedel måste fastställas enligt lag. Storleken på förpackningarna för 

veterinärmedicinska läkemedel kan variera från små 10 ml flaskor till stora säckar på 5, 10 

eller 25 kilo. Vissa produkter har åtskilligt mer utrymme på ytterförpackningen än andra och 

kan innehålla mer information. För produkter som receptfritt direktförsäljs till allmänheten 

kan det vara viktigt med ytterligare information på ytterförpackningen. 

 

Ändringsförslag  59 

Förslag till förordning 
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Artikel 10 – punkt 1 – led f 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

f) Krav på att använda retursystem för 

veterinärmedicinska läkemedel för 

bortskaffandet av oanvända 

veterinärmedicinska läkemedel eller avfall 

som härrör från användningen av sådana 

läkemedel samt, i förekommande fall, 

ytterligare försiktighetsåtgärder för 

bortskaffande som farligt avfall av 

oanvända veterinärmedicinska läkemedel 

eller avfall som härrör från 

användningen av sådana läkemedel. 

f) Krav på att använda retursystem för 

veterinärmedicinska läkemedel för 

bortskaffandet av veterinärmedicinska 

läkemedel i enlighet med gällande 

lagstiftning. 

 

Ändringsförslag  60 

Förslag till förordning 

Artikel 10 – punkt 1 – led ga (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ga) Karenstider. 

Motivering 

Då karenstider föreskrivs bör de anges på ytterförpackningen.  Om det inte finns någon 

ytterförpackning bör de anges på läkemedelsbehållaren (och inte bara på bipacksedeln). 

Detta krävs framför allt vid detaljhandel på distans. 

 

Ändringsförslag  61 

Förslag till förordning 

Artikel 11 – punkt 1 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 bа) Uppgift om förekomst av genetiskt 

modifierade organismer, om produkten 

innehåller eller består av sådana. 

 

Ändringsförslag  62 

Förslag till förordning 
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Artikel 12 – punkt 1 – led ia (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 iа) Uppgift om förekomst av genetiskt 

modifierade organismer, om det 

veterinärmedicinska läkemedlet 

innehåller eller består av sådana. 

 

Ändringsförslag  63 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 1 – led ma (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ma) Kvalitativ och kvantitativ 

sammansättning. 

Motivering 

Information om sammansättningen av läkemedlet är absolut nödvändig. Det är omöjligt att 

förstå varför sammansättningen av veterinärmedicinska läkemedel inte ingår på samma sätt 

som sammansättningen av andra hälsorelaterade produkter, livsmedel, osv. 

 

Ändringsförslag  64 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 1 – led mb (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 mb) Den streckkod som avses i artikel 

9.1 ga. 

 

Ändringsförslag  65 

Förslag till förordning 

Artikel 12 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Bipacksedelns text ska vara klart och 

lättförståeligt skriven och utformad så att 

den är begriplig för allmänheten. 

3. Bipacksedelns text ska vara klart och 

lättförståeligt skriven och utformad så att 

den är lätt att läsa och begriplig för 
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allmänheten. 

Motivering 

Bipacksedeln ska vara lätt att läsa även under dåliga ljusförhållanden i stall och ladugårdar. 

 

Ändringsförslag  66 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Om den aktiva substansen består av 

salter, estrar, etrar, isomerer, blandningar 

av isomerer, komplex eller derivat som 

skiljer sig från den aktiva substans som 

används i det veterinärmedicinska 

referensläkemedlet, ska det vid 

tillämpningen av detta avsnitt anses vara 

samma aktiva substans som den som 

används i det veterinärmedicinska 

referensläkemedlet, såvida de inte har 

avsevärt skilda egenskaper med avseende 

på säkerhet eller effekt. Om de har 

avsevärt skilda egenskaper med avseende 

på säkerhet eller effekt ska sökanden lämna 

kompletterande uppgifter som ger belägg 

för säkerheten och/eller effekten hos de 

olika salterna, estrarna eller derivaten av 

den godkända aktiva substansen i det 

veterinärmedicinska referensläkemedlet. 

2. Om den aktiva substansen består av 

salter, estrar, etrar, isomerer, blandningar 

av isomerer, komplex eller derivat som 

skiljer sig från den aktiva substans som 

används i det veterinärmedicinska 

referensläkemedlet, ska det vid 

tillämpningen av detta avsnitt anses vara 

samma aktiva substans som den som 

används i det veterinärmedicinska 

referensläkemedlet, såvida de inte har 

avsevärt skilda egenskaper med avseende 

på säkerhet, effekt och resters omvandling, 

spridning och fördelning. Om de har 

avsevärt skilda egenskaper med avseende 

på säkerhet eller effekt ska sökanden lämna 

kompletterande uppgifter som ger belägg 

för säkerheten och/eller effekten hos de 

olika salterna, estrarna eller derivaten av 

den godkända aktiva substansen i det 

veterinärmedicinska referensläkemedlet. 

Motivering 

När det gäller livsmedelssäkerhet har resters omvandling, spridning och fördelning stor 

betydelse. Oväntade rester kan resultera i omfattande skadeståndsanspråk mot djurhållare 

och andra livsmedelsföretagare. 

 

Ändringsförslag  67 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 5 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Produktresumén för det generiska 

veterinärmedicinska läkemedlet ska vara 

identisk med produktresumén för det 

veterinärmedicinska referensläkemedlet. 

Detta krav gäller dock inte de delar av 

produktresumén för det 

veterinärmedicinska referensläkemedlet 

som rör indikationer eller 

läkemedelsformer som fortfarande 

omfattas av patentlagstiftning vid den 

tidpunkt då det generiska 

veterinärmedicinska läkemedlet godkänns. 

5. De kliniska uppgifterna i 

produktresumén, enligt definitionen i 

artikel 30.1 c med undantag för led vi, för 

det generiska veterinärmedicinska 

läkemedlet ska vara identisk med 

produktresumén för det 

veterinärmedicinska referensläkemedlet. 

Detta krav gäller dock inte följande: 

 a) de delar av produktresumén för det 

veterinärmedicinska referensläkemedlet 

som rör indikationer eller 

läkemedelsformer som fortfarande 

omfattas av patentlagstiftning eller av det 

skydd av teknisk dokumentation som 

fastställs i artiklarna 33–36 vid den 

tidpunkt då det generiska 

veterinärmedicinska läkemedlet godkänns, 

eller 

 b) en senare ändring av det 

veterinärmedicinska referensläkemedlet. 

 

Ändringsförslag  68 

Förslag till förordning 

Artikel 16 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. En behörig myndighet eller 

läkemedelsmyndigheten får begära att 

sökanden lämnar säkerhetsdata om de 

potentiella riskerna för miljön med det 

generiska veterinärmedicinska läkemedlet i 

de fall godkännandet för försäljning av 

det veterinärmedicinska 

referensläkemedlet beviljades före den 20 

juli 2000 eller i de fall det krävdes en 

miljöriskbedömning för det 

veterinärmedicinska referensläkemedlet i 

6. Sökanden ska till den behöriga 

myndigheten eller läkemedelsmyndigheten 

lämna säkerhetsdata om de potentiella 

riskerna för miljön med det generiska 

veterinärmedicinska läkemedlet, om en 

potentiell miljörisk har konstaterats för 

läkemedlet. 
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den andra etappen. 

 

Ändringsförslag  69 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Genom undantag från artikel 7.1 b ska en 

ansökan om godkännande för försäljning 

av ett veterinärmedicinskt läkemedel som 

innehåller en kombination av aktiva 

substanser som var och en redan har 

använts i godkända veterinärmedicinska 

läkemedel men som inte tidigare har 

godkänts i den kombinationen (nedan 

kallat veterinärmedicinskt 

kombinationsläkemedel) uppfylla följande 

kriterier: 

Genom undantag från artikel 7.1 b ska en 

ansökan om godkännande för försäljning 

av ett veterinärmedicinskt läkemedel som 

innehåller en kombination av aktiva 

substanser av vilka en eller flera redan har 

använts i godkända veterinärmedicinska 

läkemedel men som inte tidigare har 

godkänts i den kombinationen (nedan 

kallat veterinärmedicinskt 

kombinationsläkemedel) uppfylla följande 

kriterier: 

 

Ändringsförslag  70 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Sökanden kan påvisa att det 

veterinärmedicinska läkemedlet är en 

kombination av veterinärmedicinska 

referensläkemedel enligt artikel 16.1 b. 

b) Sökanden kan påvisa att det 

veterinärmedicinska läkemedlet innehåller 

en kombination, i vilken ingår minst ett av 

de veterinärmedicinska referensläkemedlen 

enligt artikel 16.1 b. 

 

Ändringsförslag  71 

Förslag till förordning 

Artikel 17 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Dokumentation om den kombinationens 

säkerhet tillhandahålls. 

d) Lämplig dokumentation om den 

kombinationens säkerhet tillhandahålls, om 

så behövs. 
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Ändringsförslag  72 

Förslag till förordning 

Artikel 21 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Genom undantag från artikel 5.2 ska 

ett godkännande för försäljning för en 

begränsad marknad beviljas för en period 

på tre år. 

utgår 

 

Ändringsförslag  73 

Förslag till förordning 

Artikel 25 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Den behöriga myndigheten ska förvissa sig 

om att tillverkarna av veterinärmedicinska 

läkemedel från tredjeländer är i stånd att 

tillverka det berörda veterinärmedicinska 

läkemedlet och/eller utföra 

kontrollundersökningar enligt de metoder 

som beskrivits i den dokumentation som 

lämnats till stöd för ansökan i enlighet med 

artikel 7.1. 

Den behöriga myndigheten ska förvissa sig 

om att tillverkarna av veterinärmedicinska 

läkemedel från tredjeländer följer gällande 

unionslagstiftning och är i stånd att 

tillverka det berörda veterinärmedicinska 

läkemedlet och/eller utföra 

kontrollundersökningar enligt de metoder 

som beskrivits i den dokumentation som 

lämnats till stöd för ansökan i enlighet med 

artikel 7.1. 

Motivering 

Det bör tydligt anges att tillverkarna ska följa EU-lagstiftningen och inte endast att de är i 

stånd att tillverka läkemedlet i enlighet med ansökan om godkännande för försäljning. 

 

Ändringsförslag  74 

Förslag till förordning 

Artikel 28 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Om ansökan gäller ett antimikrobiellt 

veterinärmedicinskt läkemedel får den 

3. Om ansökan gäller ett antimikrobiellt 

veterinärmedicinskt läkemedel ska den 
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behöriga myndigheten eller kommissionen 

begära att innehavaren av godkännandet 

för försäljning genomför studier efter att 

läkemedlet godkänts, för att säkerställa att 

nytta/riskförhållandet förblir gynnsamt 

med avseende på en eventuell utveckling 

av antimikrobiell resistens. 

behöriga myndigheten eller kommissionen 

begära att innehavaren av godkännandet 

för försäljning genomför studier efter att 

läkemedlet godkänts, för att säkerställa att 

nytta/riskförhållandet förblir gynnsamt 

med avseende på en eventuell utveckling 

av antimikrobiell resistens. 

Motivering 

Detta betyder att ett beviljande av godkännande för försäljning alltid skulle innebära en 

övervakning av användningen av antimikrobiella medel, vilket möjliggör en kontinuerlig 

riskbedömning. 

 

Ändringsförslag  75 

Förslag till förordning 

Artikel 30 – punkt 1 – led c – led vi 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

vi) Frekvens och allvarlighetsgrad för 

biverkningar. 

vi) Frekvens och allvarlighetsgrad för 

biverkningar eller negativa reaktioner. 

 

Ändringsförslag  76 

Förslag till förordning 

Artikel 30 – punkt 1 – led c – led viii 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

viii) Interaktion med andra läkemedel och 

andra former av interaktion. 

viii) Känd interaktion med andra 

läkemedel och andra kända former av 

interaktion. 

 

Ändringsförslag  77 

Förslag till förordning 

Artikel 30 – punkt 1 – led c – led xiii 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

xiii) Särskilda villkor för användning, 

inklusive restriktioner för användningen av 

antimikrobiella substanser för att begränsa 

xiii) Särskilda villkor för användning, 

inklusive restriktioner för användningen av 

antimikrobiella substanser för att begränsa 
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risken för utveckling av antimikrobiell 

resistens. 

risken för utveckling av antimikrobiell 

resistens, och dessutom uppgifter om att 

läkemedlet inte rutinmässigt får användas 

i förebyggande syfte. 

 

Ändringsförslag  78 

Förslag till förordning 

Artikel 30 – punkt 1 – led ja (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ja) Information från 

miljöriskbedömningen av läkemedlet, i 

synnerhet miljöeffektmått och uppgifter 

om karakterisering av risker, inklusive 

information om effekterna på icke-

målarter och beständigheten för aktiva 

substanser och aktiva metaboliter i jord 

och vatten. 

 

Ändringsförslag  79 

Förslag till förordning 

Artikel 31 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Om två läkemedel har samma 

terapeutiska effekt får jämförande 

bedömningar utföras. Läkemedel som är 

farliga för miljön eller för de behandlade 

djuren ska ersättas med mindre farliga 

läkemedel. 

Motivering 

 Här införs en möjlighet att göra jämförande bedömningar för att man ska kunna ersätta ett 

farligt läkemedel med ett annat med liknande/samma terapeutiska effekt men mindre skadliga 

verkningar på de behandlade djuren eller på miljön/arter utanför målgruppen. 

 

Ändringsförslag  80 

Förslag till förordning 

Artikel 32 – punkt 1 – led d 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Produkten är ett antimikrobiellt 

veterinärmedicinskt läkemedel som är 

avsett att användas som prestationshöjande 

medel för att främja de behandlade djurens 

tillväxt eller öka deras avkastning. 

d) Produkten är ett antimikrobiellt 

veterinärmedicinskt läkemedel som är 

avsett att användas som prestationshöjande 

medel för att främja de behandlade djurens 

tillväxt eller öka deras avkastning, eller 

som ett profylaktiskt medel som 

rutinmässigt används på 

livsmedelsproducerande djur, eller som 

tillsats till foder eller vatten för 

massmedicinering när ingen 

sjukdomsdiagnos har ställts hos något 

djur. 

 

Ändringsförslag  81 

Förslag till förordning 

Artikel 32 – punkt 1 – led ga (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ga) Läkemedlet är ett ämne som inger 

mycket stora betänkligheter. 

Motivering 

Detta skulle omfatta ämnen som är långlivade och toxiska samt biocider (PBT-ämnen), 

mycket långlivade och mycket toxiska (vPvP) eller hormonstörande. Detta följer terminologin 

i Reach-direktivet. 

 

Ändringsförslag  82 

Förslag till förordning 

Artikel 32 – punkt 1 – led gb (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 gb) Aktiva substanser i läkemedlet som 

uppfyller kriterierna om att vara 

långlivade, bioackumulerande och toxiska 

(PBT) eller mycket långlivade och mycket 

bioackumulerande (vPvB) i enlighet med 

läkemedelsmyndighetens riktlinjer, eller 

som anses ha hormonstörande 
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egenskaper som riskerar att orsaka 

skadliga effekter i miljön. 

Motivering 

Denna formulering speglar biocid- och pesticidförordningarna. Läkemedelsmyndighetens 

riktlinjer EMA/CVMP/ERA/52740/2012 för bedömning av PBT-ämnen och vPvB-ämnen ses 

för närvarande över (se 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2012/07/WC5

00130368.pdf) 

 

Ändringsförslag  83 

Förslag till förordning 

Artikel 32 – punkt 1 – led ha (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ha) Oacceptabla biverkningar eller 

sekundära verkningar på det behandlade 

djuret. 

 

Ändringsförslag  84 

Förslag till förordning 

Artikel 32 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter enligt artikel 146 för 

att fastställa regler för bestämning av vilka 

antimikrobiella medel som uteslutande ska 

användas för behandling av vissa 

infektioner hos människor, så att vissa 

aktiva substansers effekt på människor 

bevaras. 

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter enligt artikel 146 och 

med beaktande av 

läkemedelsmyndighetens vetenskapliga 

rådgivning, för att fastställa regler för 

bestämning av vilka antimikrobiella medel 

som uteslutande ska användas för 

behandling av vissa infektioner hos 

människor, så att vissa aktiva substansers 

effekt på människor bevaras. 

 Kommissionen ska, när dessa regler 

fastställs, fatta beslut om lämpliga 

riskhanteringsåtgärder på klass-, 

substans- eller till och med 

indikationsnivå och ska då även överväga 

administreringsvägen. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2012/07/WC500130368.pdf)%3c%7d100%7b%3eEMA:sLäkemedelsmyndighetens
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Motivering 

För att reglerna framgångsrikt ska uppnå det avsedda syftet måste de grundas i vetenskapen. 

Denna metod för klassificering av antimikrobiella medel är den som rekommenderas av 

läkemedelsmyndigheten i dess rapport om antimikrobiella medel av den 18 december 2014 

(Europeiska läkemedelsmyndigheten, ”Answers to the requests for scientific advice on the 

impact on public health and animal health of the use of antibiotics in animals”, av den 

18 december 2014, s. 6 och s. 16). 

 

Ändringsförslag  85 

Förslag till förordning 

Artikel 32 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Kommissionen ska genom 

genomförandeakter ange vilka 

antimikrobiella medel eller grupper av 

antimikrobiella medel som uteslutande ska 

användas för behandling av vissa 

infektioner hos människor. Dessa 

genomförandeakter ska antas i enlighet 

med det granskningsförfarande som avses i 

artikel 145.2. 

4. Kommissionen ska genom 

genomförandeakter och med beaktande av 

de vetenskapliga rön som förmedlas av 

läkemedelsmyndigheten ange vilka 

antimikrobiella medel eller grupper av 

antimikrobiella medel som uteslutande ska 

användas för behandling av vissa 

infektioner hos människor. Dessa 

genomförandeakter ska antas i enlighet 

med det granskningsförfarande som avses i 

artikel 145.2. 

 Kommissionen ska, när dessa regler 

fastställs, fatta beslut om lämpliga 

riskhanteringsåtgärder på klass-, 

substans- eller till och med 

indikationsnivå och ska då även överväga 

administreringsvägen. 

Motivering 

För att reglerna framgångsrikt ska uppnå det avsedda syftet måste de grundas i vetenskapen. 

Denna metod för klassificering av antimikrobiella medel är den som rekommenderas av 

läkemedelsmyndigheten i dess rapport om antimikrobiella medel av den 18 december 2014 

(Europeiska läkemedelsmyndigheten, ”Answers to the requests for scientific advice on the 

impact on public health and animal health of the use of antibiotics in animals”, av den 

18 december 2014, s. 6 och s. 16). 

 

Ändringsförslag  86 

Förslag till förordning 
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Artikel 34 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) tio år för veterinärmedicinska läkemedel 

för nötkreatur, får, svin, kycklingar, hundar 

och katter, 

a) tio år för veterinärmedicinska läkemedel 

för nötkreatur, får som uppföds för 

köttproduktion, svin, kycklingar, hundar 

och katter, 

 

Ändringsförslag  87 

Förslag till förordning 

Artikel 34 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Om det veterinärmedicinska 

läkemedlet godkänts för fler än ett 

djurslag ska skyddsperioden förlängas i 

enlighet med vad som föreskrivs om 

förlängning i artikel 35.  

Motivering 

Frågan är om perioden för att skydda teknisk dokumentation utgör ett tillräckligt incitament 

till att utveckla nya veterinärmedicinska läkemedel. Möjligheterna till förlängning enligt 

artikel 35 borde beviljas samtidigt som det ursprungliga godkännandet för försäljning. 

 

Ändringsförslag  88 

Förslag till förordning 

Artikel 35 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Om en ändring godkänns i enlighet med 

artikel 65 för att utöka godkännandet för 

försäljning så att det även omfattar ett 

annat djurslag som anges i artikel 34.1 a 

ska den skyddsperiod som föreskrivs i den 

artikeln förlängas med ett år för varje 

ytterligare djurslag, förutsatt att ansökan 

om ändring lämnades in minst tre år innan 

den skyddsperiod som föreskrivs i 

artikel 34.1 a upphört att gälla. 

1. Om det första godkännandet för 

försäljning beviljas för fler än ett djurslag 

eller en ändring godkänns i enlighet med 

artikel 65 för att utöka godkännandet för 

försäljning så att det även omfattar ett 

annat djurslag ska den skyddsperiod som 

föreskrivs i artikel 34 förlängas med två år 

för varje ytterligare djurslag som anges i 

artikel 34.1 a, förutsatt att ansökan om 

ändring lämnades in minst tre år innan de 

skyddsperioder som föreskrivs i artikel 34 
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upphört att gälla. 

 

Ändringsförslag  89 

Förslag till förordning 

Artikel 35 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Om en ändring godkänns i enlighet med 

artikel 65 för att utöka godkännandet för 

försäljning så att det även omfattar ett 

djurslag som inte anges i artikel 34.1 a ska 

den skyddsperiod som föreskrivs i artikel 

34 förlängas med fyra år. 

2. Om det första godkännandet för 

försäljning beviljas för fler än ett djurslag 

eller en ändring godkänns i enlighet med 

artikel 65 för att utöka godkännandet för 

försäljning så att det även omfattar ett 

djurslag som inte anges i artikel 34.1 a ska 

den skyddsperiod som föreskrivs i 

artikel 34 förlängas med fyra år. 

 

Ändringsförslag  90 

Förslag till förordning 

Artikel 35 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Skyddsperioden för det första 

godkännandet för försäljning, förlängd med 

eventuella ytterligare skyddsperioder till 

följd av ändringar eller nya godkännanden 

som hör till samma godkännande för 

försäljning (nedan kallad sammanlagd 

skyddsperiod för teknisk dokumentation), 

ska vara högst arton år. 

3. Skyddsperioden för det första 

godkännandet för försäljning, förlängd med 

eventuella ytterligare skyddsperioder till 

följd av ändringar eller nya godkännanden 

som hör till samma godkännande för 

försäljning (nedan kallad sammanlagd 

skyddsperiod för teknisk dokumentation), 

ska vara högst fjorton år för de läkemedel 

som avses i artikel 34.1. a. För de 

läkemedel som avses i artikel 34.1 b och d 

ska perioden vara högst aderton år. 

 

Ändringsförslag  91 

Förslag till förordning 

Artikel 35a (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 35a 

 Uppgiftsskydd för återutveckling av 

veterinärmedicinska läkemedel 

 När den skyddsperiod för uppgifter som 

anges i artiklarna 34 och 35 har löpt ut 

får alla sökande ansöka om en 

uppgiftsskyddsperiod för innovationer i 

befintliga veterinärmedicinska läkemedel 

för upp till två år för ett nytt djurslag och 

upp till ett år för en ny indikation, 

läkemedelsform eller karenstid. 

Motivering 

Incitament för vidareutveckling av befintliga veterinärmedicinska läkemedel som kan utföras 

av alla företag, även generiska företag. En begränsad uppgiftsskyddsperiod ska beviljas 

enbart för innovationen (den utlöpta skyddsperioden för det ursprungliga godkännandet för 

försäljning ska inte förlängas). 

 

Ändringsförslag  92 

Förslag till förordning 

Artikel 38 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Centraliserade godkännanden för 

försäljning ska beviljas av kommissionen i 

enlighet med detta avsnitt. De ska vara 

giltiga i hela unionen. 

1. Centraliserade godkännanden för 

försäljning ska beviljas av kommissionen i 

enlighet med detta avsnitt. De ska vara 

giltiga i hela unionen och bör betraktas 

som prioriterat förfarande. 

 

Ändringsförslag  93 

Förslag till förordning 

Artikel 38 – punkt 2 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) Generiska varianter av 

veterinärmedicinska referensläkemedel 

som godkänts enligt förfarandet för 

utgår 
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centraliserat godkännande. 

Motivering 

Ett av de viktigaste skälen till översynen av lagstiftningen om veterinärmedicinska läkemedel 

bör vara att förbättra tillgången till veterinärmedicinska läkemedel och stödja innovationer. 

Den föreslagna åtgärden överensstämmer inte med de mål som anges, eftersom den innebär 

en utvidgning av skyldigheten att godkänna vissa veterinärmedicinska läkemedel genom ett 

centraliserat förfarande för godkännande för försäljning. 

 

Ändringsförslag  94 

Förslag till förordning 

Artikel 38 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. När det gäller andra veterinärmedicinska 

läkemedel än dem som anges i punkt 2 får 

ett centraliserat godkännande för 

försäljning beviljas om det inte har 

beviljats något annat godkännande för 

försäljning av det veterinärmedicinska 

läkemedlet i unionen. 

3. När det gäller andra veterinärmedicinska 

läkemedel än dem som anges i punkt 2 får 

ett centraliserat godkännande för 

försäljning beviljas om det inte har 

beviljats något annat godkännande för 

försäljning av det veterinärmedicinska 

läkemedlet i unionen eller om ansökan 

gäller en omvandling av ett sådant 

godkännande för försäljning som avses i 

artikel 57a. 

Motivering 

Det bör gå att enkelt omvandla befintliga godkännanden för försäljning till ett centraliserat 

godkännande för försäljning. Detta kommer att minska den administrativa bördan (se 

tillhörande ändringsförslag om en ny artikel 57a). 

 

Ändringsförslag  95 

Förslag till förordning 

Artikel 46 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. I ansökan ska det anges i vilka 

medlemsstater sökanden vill få 

godkännande för försäljning (nedan kallade 

berörda medlemsstater). 

2. I ansökan ska det anges i vilka 

medlemsstater sökanden vill få 

godkännande för försäljning (nedan kallade 

berörda medlemsstater). Sökanden ska 

lämna in en ansökan som är identisk med 
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den som lämnats in till 

referensmedlemsstaten, inbegripet ett 

identiskt underlag i enlighet med artikel 7, 

till alla berörda medlemsstater. 

Motivering 

Det måste framgå tydligt av lagstiftningen att alla medlemsstater som berörs av ansökan om 

godkännande för försäljning ska få de tillgängliga uppgifter som ska ligga till grund för 

beslutet. Detta är oerhört viktigt, inte bara för det ursprungliga godkännandet för försäljning, 

utan också för hela perioden efter försäljningen (säkerhetsövervakning, ändringar i 

godkännandet för försäljning) och för all marknadsövervaknings-/kontrollverksamhet där 

medlemsstaterna ska fullgöra sitt ansvar. 

 

Ändringsförslag  96 

Förslag till förordning 

Artikel 48 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Ansökningar om ömsesidigt erkännande 

av godkännande för försäljning ska lämnas 

in till den medlemsstat som beviljade det 

första nationella godkännandet (nedan 

kallad referensmedlemsstat). 

1. Ansökningar om ömsesidigt erkännande 

av godkännande för försäljning ska lämnas 

in till den medlemsstat som beviljade det 

första nationella godkännandet (nedan 

kallad referensmedlemsstat) och till de 

medlemsstater där sökanden vill att 

godkännandet för försäljning ska 

erkännas (nedan kallad berörda 

medlemsstater). 

Motivering 

Det måste framgå tydligt av lagstiftningen att alla medlemsstater som berörs av ansökan om 

godkännande för försäljning ska få de tillgängliga uppgifter som ska ligga till grund för 

beslutet. Detta är oerhört viktigt, inte bara för det ursprungliga godkännandet för försäljning, 

utan också för hela perioden efter försäljningen (säkerhetsövervakning, ändringar i 

godkännandet för försäljning) och för all marknadsövervaknings-/kontrollverksamhet där 

medlemsstaterna ska fullgöra sitt ansvar. 

 

Ändringsförslag  97 

Förslag till förordning 

Artikel 48 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Ansökan om ömsesidigt erkännande av 

det nationella godkännandet för 

försäljning får lämnas in tidigast sex 

månader efter att ett beslut har fattats om 

att bevilja det första nationella 

godkännandet för försäljning. 

utgår 

Motivering 

Det är onödigt att införa ett krav på att företag ska vänta sex månader mellan ett nationellt 

förfarande och ett förfarande för ömsesidigt erkännande. Detta skulle rentav kunna skapa 

problem om det uppstår en allvarlig djur- eller folkhälsosituation som betyder att produkten 

snabbt måste godkännas i ytterligare medlemsstater. 

 

Ändringsförslag  98 

Förslag till förordning 

Artikel 48 – punkt 3 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Uppgift om i vilka medlemsstater en 

granskning pågår av sökandens ansökan 

om godkännande för försäljning av 

samma veterinärmedicinska läkemedel. 

utgår 

Motivering 

Enligt gällande lagstiftning och förslaget till förordning ska ansökningar hanteras genom 

förfarandet för ömsesidigt erkännande. Syftet med ändringsförslaget är att ersätta detta krav 

med ett krav på ett konsoliderat underlag för godkännande för försäljning som ska finnas 

tillgängligt för den berörda medlemsstaten, så att medlemsstaterna kan fatta evidensbaserade 

beslut om det ursprungliga godkännandet för försäljning och fullgöra eventuella skyldigheter 

efter godkännandet. 

 

Ändringsförslag  99 

Förslag till förordning 

Artikel 48 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Referensmedlemsstaten ska utarbeta ett 4. Referensmedlemsstaten ska utarbeta ett 
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uppdaterat utredningsprotokoll för det 

veterinärmedicinska läkemedlet inom 90 

dagar från mottagandet av en giltig 

ansökan. Det uppdaterade 

utredningsprotokollet, den godkända 

produktresumén och den text som ska 

finnas i märkningen och bipacksedeln ska 

översändas till samtliga medlemsstater och 

sökanden, tillsammans med en förteckning 

över de medlemsstater där sökanden vill få 

godkännandet för försäljning erkänt (nedan 

kallade berörda medlemsstater). 

uppdaterat utredningsprotokoll för det 

veterinärmedicinska läkemedlet inom 45 

dagar från mottagandet av en giltig 

ansökan. Det uppdaterade 

utredningsprotokollet, den godkända 

produktresumén och den text som ska 

finnas i märkningen och bipacksedeln ska 

översändas till samtliga berörda 

medlemsstater och sökanden, tillsammans 

med en förteckning över de medlemsstater 

där sökanden vill få godkännandet för 

försäljning erkänt (nedan kallade berörda 

medlemsstater). 

 

Ändringsförslag  100 

Förslag till förordning 

Artikel 49 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Om en medlemsstat, inom den tid som 

anges i artikel 46.4 eller 48.5, gör 

invändningar mot utredningsprotokollet, 

den föreslagna produktresumén eller den 

föreslagna märkningen och bipacksedeln, 

ska den utförligt redogöra för skälen till 

detta för referensmedlemsstaten, övriga 

medlemsstater och sökanden. 

Referensmedlemsstaten ska omedelbart 

översända denna redogörelse till den 

samordningsgrupp för förfarandet för 

ömsesidigt erkännande och det 

decentraliserade förfarandet som inrättats 

genom artikel 142 (nedan kallad 

samordningsgruppen). 

1. Om en medlemsstat, inom den tid som 

anges i artikel 46.4 eller 48.5, gör 

invändningar mot utredningsprotokollet, 

den föreslagna produktresumén eller den 

föreslagna märkningen och bipacksedeln 

på grund av att det kan finnas en allvarlig 

risk för människors eller djurs hälsa eller 

för miljön, ska den utförligt redogöra för 

skälen till detta för referensmedlemsstaten, 

övriga medlemsstater och sökanden. 

Referensmedlemsstaten ska omedelbart 

översända denna redogörelse till den 

samordningsgrupp för förfarandet för 

ömsesidigt erkännande och det 

decentraliserade förfarandet som inrättats 

genom artikel 142 (nedan kallad 

samordningsgruppen). 

 

Ändringsförslag  101 

Förslag till förordning 

Artikel 49 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. En rapportör ska utses i 

samordningsgruppen för att utarbeta ett 

andra utredningsprotokoll för det 

veterinärmedicinska läkemedlet. 

utgår 

Motivering 

Enligt förslaget ska denna punkt tas bort eftersom den skulle öka arbetsbelastningen för de 

behöriga myndigheterna i onödan. Invändningen bör diskuteras mellan de stater som berörs 

av förfarandet. Om de inte kan komma överens är det rimligt att frågan diskuteras i 

samordningsgruppen. 

 

Ändringsförslag  102 

Förslag till förordning 

Artikel 49 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Om yttrandet tillstyrker att godkännande 

för försäljning beviljas ska 

referensmedlemsstaten notera 

medlemsstaternas ställningstagande, 

avsluta förfarandet och underrätta 

medlemsstaterna och sökanden om detta. 

4. Om yttrandet tillstyrker att godkännande 

för försäljning beviljas eller ändras ska 

referensmedlemsstaten notera 

medlemsstaternas ställningstagande, 

avsluta förfarandet och underrätta 

medlemsstaterna och sökanden om detta. 

Motivering 

Eftersom artikel 66 (ändring) och artikel 69 (harmonisering) också kan leda till en 

granskning i samordningsgruppen som resulterar i en ändring bör detta ord läggas till i hela 

artikeln. 

 

Ändringsförslag  103 

Förslag till förordning 

Artikel 50 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Sökanden får inom 15 dagar från 

mottagandet av det utredningsprotokoll 

som avses i artikel 46.3 eller 48.4 

skriftligen begära att 

1. Sökanden får inom 15 dagar från 

mottagandet av det utredningsprotokoll 

som avses i artikel 46.3 eller 48.4 

skriftligen begära att samordningsgruppen 
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läkemedelsmyndigheten omprövar 

utredningsprotokollet. I sådana fall ska 

sökanden utförligt redovisa skälen till sin 

begäran för läkemedelsmyndigheten inom 

60 dagar från mottagandet av 

utredningsprotokollet. Ansökan ska åtföljas 

av bevis på att avgiften till 

läkemedelsmyndigheten för omprövningen 

har betalats. 

omprövar utredningsprotokollet. I sådana 

fall ska sökanden utförligt redovisa skälen 

till sin begäran för läkemedelsmyndigheten 

inom 60 dagar från mottagandet av 

utredningsprotokollet. Ansökan ska åtföljas 

av bevis på att avgiften till 

läkemedelsmyndigheten för omprövningen 

har betalats. 

Motivering 

Vi anser att en begäran som lämnas in till läkemedelsmyndigheten kommer att öka 

myndighetens arbetsbelastning och administrativa börda och att det skulle vara enklare om 

begäran riktas till samordningsgruppen. 

 

Ändringsförslag  104 

Förslag till förordning 

Artikel 52 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Allmänheten ska ha tillgång till den 

information i läkemedelsdatabasen som 

gäller förteckningen över godkända 

veterinärmedicinska läkemedel, 

produktresuméer och bipacksedlar. 

3. Allmänheten ska ha tillgång till 

information i läkemedelsdatabasen. 

Motivering 

Produkter samt restsubstanser och metaboliter av deras aktiva ingredienser återfinns i den 

offentliga sfären, långt utanför det djur som behandlats, i miljön i stort och i kropparna hos 

icke-målarter (även hos människor, vare sig vi vill eller ej). Därför ska uppgifterna om vilka 

dessa substanser är och vilka egenskaper de har också finnas i den offentliga sfären. 

 

Ändringsförslag  105 

Förslag till förordning 

Artikel 54 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska samla in relevanta 

och jämförbara uppgifter om 

försäljningsvolym och användning av 

1. Medlemsstaterna ska samla in relevanta, 

jämförbara och tillräckligt detaljerade 

uppgifter om försäljningsvolym och 



 

AD\1069105SV.doc 53/85 PE552.056v02-00 

 SV 

antimikrobiella veterinärmedicinska 

läkemedel. 

användning av antimikrobiella 

veterinärmedicinska läkemedel. 

 

Ändringsförslag  106 

Förslag till förordning 

Artikel 54 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna ska översända 

uppgifterna om försäljningsvolym och 

användning av antimikrobiella 

veterinärmedicinska läkemedel till 

läkemedelsmyndigheten. 

Läkemedelsmyndigheten ska analysera 

uppgifterna och offentliggöra en 

årsrapport. 

2. Medlemsstaterna ska till 

läkemedelsmyndigheten översända 

uppgifterna om försäljningsvolym och 

användning av antimikrobiella 

veterinärmedicinska läkemedel. 

Läkemedelsmyndigheten ska analysera 

uppgifterna och offentliggöra en 

årsrapport, vilken vid behov ska innehålla 

riktlinjer och rekommendationer. 

 

Ändringsförslag  107 

Förslag till förordning 

Artikel 54 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Medlemsstaterna ska samla in 

relevanta och jämförbara uppgifter om 

försäljningsvolym och användning av 

antiparasitära och hormonella 

veterinärmedicinska läkemedel samt göra 

dessa tillgängliga för 

läkemedelsmyndigheten. 

Motivering 

Syftet är att utvidga det koncept som införs för antibiotika till andra typer av 

veterinärmedicinska läkemedel med biologiska effekter på icke-målarter i ekosystemet i stort, 

dvs. hormonella läkemedel (som kan påverka könet hos icke-målarter, särskilt i akvatiska 

livsmiljöer) samt antiparasitära läkemedel (som kan vara mycket giftiga för bin t.ex.). 

 

Ändringsförslag  108 

Förslag till förordning 
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Artikel 57a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 57a 

 Efterföljande omvandling till centraliserat 

godkännande för försäljning 

 1. När ett decentraliserat förfarande 

enligt artikel 46, ett förfarande för 

ömsesidigt erkännande enligt artikel 48 

eller ett harmoniseringsförfarande för 

godkännande för försäljning enligt 

artikel 69 har slutförts får innehavaren av 

ett godkännande för försäljning lämna in 

en ansökan om att de befintliga 

godkännandena för försäljning av det 

berörda veterinärmedicinska läkemedlet 

ska omvandlas till ett centraliserat 

godkännande för försäljning som beviljas 

av kommissionen och som ska vara giltigt 

i hela unionen. 

 2. Ansökan om omvandling till ett 

centraliserat godkännande för försäljning 

ska av innehavaren av godkännandet för 

försäljning inlämnas till 

läkemedelsmyndigheten och innehålla 

följande: 

 a) En förteckning över alla beslut om 

godkännande för försäljning av det 

veterinärmedicinska läkemedlet. 

 b) En förteckning över de ändringar som 

gjorts sedan det första godkännandet för 

försäljning i unionen beviljades. 

 c) En sammanfattande rapport om 

säkerhetsdata. 

 3. Senast 30 dagar efter att den 

dokumentation som anges i punkt 2 har 

tagits emot ska kommissionen utarbeta ett 

förslag till beslut om godkännande för 

försäljning i unionen i överensstämmelse 

med det utredningsprotokoll som avses i 

artiklarna 46.3, 48.4 och 69.3 eller, i 

förekommande fall, ett uppdaterat 

utredningsprotokoll, produktresumén, 
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märkningen och bipacksedeln. 

 4. Kommissionen ska genom 

genomförandeakter fatta ett slutligt beslut 

om huruvida ett centraliserat 

godkännande för försäljning ska beviljas. 

 Denna artikel ska endast tillämpas på 

veterinärmedicinska läkemedel som har 

godkänts genom ett förfarande för 

ömsesidigt erkännande, ett decentraliserat 

förfarande eller ett 

harmoniseringsförfarande för 

godkännande för försäljning innan denna 

förordning blev tillämplig. 

Motivering 

Det bör vara möjligt för innehavare av godkännanden för försäljning att ”uppgradera” 

befintliga godkännanden för försäljning till ett centraliserat godkännande för försäljning. 

Detta kommer att minska den administrativa bördan, t.ex. när det gäller att anmäla framtida 

ändringar hos veterinärmedicinska läkemedel. 

 

Ändringsförslag  109 

Förslag till förordning 

Artikel 69 – punkt 4 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Den kortaste karenstiden av dem som 

anges i de olika produktresuméerna. 

c) Den lämpliga karenstiden, enligt de 

mest aktuella vetenskapliga studierna, av 

dem som anges i de olika 

produktresuméerna. 

 

Ändringsförslag  110 

Förslag till förordning 

Artikel 70 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Genom undantag från artikel 69 ska 

veterinärmedicinska läkemedel som 

godkänts före den 20 juli 2000 och 

veterinärmedicinska läkemedel som 

godkänts efter detta datum men som vid 

3. Genom undantag från artikel 69 ska 

veterinärmedicinska läkemedel som 

godkänts före den 20 juli 2000 och 

veterinärmedicinska läkemedel som 

godkänts efter detta datum men som vid 



 

PE552.056v02-00 56/85 AD\1069105SV.doc 

SV 

miljöriskbedömningen konstaterats vara 

potentiellt skadliga för miljön omprövas 

innan en harmoniserad produktresumé 

utarbetas. 

miljöriskbedömningen konstaterats vara 

potentiellt skadliga för miljön, eller som 

saknar eller har ofullständiga 

miljöriskbedömningar, omprövas i 

enlighet med bilaga II innan en 

harmoniserad produktresumé utarbetas. 

Motivering 

Detta säkerställer att gamla produkter genomgår en ordentlig bedömning, vilket lagstiftarna 

ursprungligen hade för avsikt och förutsatte. 

 

Ändringsförslag  111 

Förslag till förordning 

Artikel 72 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. De behöriga myndigheterna och 

läkemedelsmyndigheten ska utöva tillsyn 

över systemen för säkerhetsövervakning 

hos innehavarna av godkännanden för 

försäljning. 

2. De behöriga myndigheterna och 

läkemedelsmyndigheten ska utöva tillsyn 

över systemen för säkerhetsövervakning 

hos innehavarna av godkännanden för 

försäljning och godkänna dem. 

Motivering 

Om de behöriga myndigheterna och läkemedelsmyndigheten ska godkänna systemet för 

säkerhetsövervakning hos innehavarna av godkännanden för försäljning kan detta 

godkännande lämnas in tillsammans med ansökan för en annan produkt i enlighet med 

punkt 3.2 i bilaga I till detta förslag till förordning, vilket förenklar den kontroll som de 

behöriga myndigheterna bör göra. 

 

Ändringsförslag  112 

Förslag till förordning 

Artikel 73 – punkt 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Alla iakttagelser av utebliven effekt för 

ett veterinärmedicinskt läkemedel som 

administrerats till ett djur i enlighet med 

produktresumén. 

b) Alla iakttagelser av utebliven effekt, 

inbegripet tecken på antimikrobiell 

resistens, för ett veterinärmedicinskt 

läkemedel, som administrerats till ett djur i 

enlighet med produktresumén. 
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Motivering 

Eftersom det specifika problemet med antimikrobiell resistens är så allvarligt måste det lyftas 

fram som ett exempel på biverkningar. 

 

Ändringsförslag  113 

Förslag till förordning 

Artikel 73 – punkt 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Alla miljöincidenter som iakttagits efter 

administrering av ett veterinärmedicinskt 

läkemedel till ett djur. 

c) Alla negativa eller oavsiktliga 

reaktioner, såsom att antimikrobiella 

medel läcker ut i mark och vatten, som 

iakttagits hos icke-målarter i miljön i stort 

efter administrering av ett 

veterinärmedicinskt läkemedel till ett djur, 

inklusive icke-målarter. 

 

Ändringsförslag  114 

Förslag till förordning 

Artikel 73 – punkt 2 – led fa (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 fa) Alla misstänkta fall av överföring av 

smittämnen via ett veterinärmedicinskt 

läkemedel. 

Motivering 

Denna situation omfattas av lagstiftning i dag och bör fortsätta att göra det. 

 

Ändringsförslag  115 

Förslag till förordning 

Artikel 73 – punkt 2 – led fb (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 fb) All relevant dokumentation och alla 

relevanta data om direkta eller indirekta 

risker för miljön till följd av 

användningen av antimikrobiella 
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läkemedel på djur. 

Motivering 

Veterinärmedicinska läkemedel som antibiotika släpps ut på fält med flytgödselspridning, där 

de kan ackumuleras i mark/slam/flytgödsel och spridas till grundvattnet genom lakvatten eller 

avrinning direkt ned i vattenvägar. På grund av de omfattande konsekvenserna av 

förekomsten av dessa restsubstanser i miljön är det nödvändigt med data om effekter och 

risker för miljön. 

 

Ändringsförslag  116 

Förslag till förordning 

Artikel 73a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 73a 

 Senast sex månader före 

tillämpningsdagen för denna förordning 

ska kommissionen för Europaparlamentet 

och rådet lägga fram en rapport om en 

genomförbarhetsstudie om ett 

läkemedelsbaserat system för granskning 

(monografier) och andra potentiella 

alternativ för miljöriskbedömning av 

veterinärmedicinska produkter, vid behov 

åtföljd av ett lagstiftningsförslag. 

 

Ändringsförslag  117 

Förslag till förordning 

Artikel 74 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Läkemedelsmyndigheten ska upprätta 

och underhålla en unionsdatabas för 

säkerhetsövervakning av 

veterinärmedicinska läkemedel (nedan 

kallad databasen för 

säkerhetsövervakning). 

1. Läkemedelsmyndigheten ska upprätta 

och underhålla en unionsdatabas för 

säkerhetsövervakning av 

veterinärmedicinska läkemedel (nedan 

kallad databasen för 

säkerhetsövervakning) som ska vara 

kopplad till databasen över läkemedel. Den 

unionsdatabasen ska vara den enda 

mottagningspunkten för rapporter om 

biverkningar från innehavarna av 
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godkännanden för försäljning. 

 

Ändringsförslag  118 

Förslag till förordning 

Artikel 74 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Läkemedelsmyndigheten ska 

tillsammans med medlemsstaterna och 

kommissionen utarbeta 

funktionsspecifikationer för databasen för 

säkerhetsövervakning. 

2. Läkemedelsmyndigheten ska i samråd 

med medlemsstaterna, kommissionen och 

berörda parter utarbeta 

funktionsspecifikationer för databasen för 

säkerhetsövervakning. Dessa ska omfatta 

miljöövervakningsdata som ska 

rapportera oönskade effekter på icke-

målarter i ekosystemet, och källorna för 

indata till säkerhetsövervakningssystemet 

ska utökas till att omfatta observationer 

och övervakning av specialister som inte 

nödvändigtvis måste vara veterinärer.  

 

Ändringsförslag  119 

Förslag till förordning 

Artikel 74 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Läkemedelsmyndigheten ska se till att 

den information som rapporteras till 

databasen för säkerhetsövervakning laddas 

upp och görs tillgänglig i enlighet med 

artikel 75. 

3. Läkemedelsmyndigheten ska se till att 

den information som rapporteras till 

databasen för säkerhetsövervakning laddas 

upp och görs allmänt tillgänglig i enlighet 

med artikel 75. 

 

Ändringsförslag  120 

Förslag till förordning 

Artikel 76 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Innehavarna av godkännanden för 

försäljning ska i databasen för 

säkerhetsövervakning registrera alla 

2. Innehavarna av godkännanden för 

försäljning ska elektroniskt anmäla alla 

allvarliga biverkningar och biverkningar 
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biverkningar som hälso- och 

sjukvårdspersonal och djurhållare 

rapporterat till dem och som ägt rum i 

unionen eller ett tredjeland i samband 

med deras godkända veterinärmedicinska 

läkemedel, senast 30 dagar efter att de fått 

rapporten om biverkningen. 

hos människor som kan hänföras till 

användningen av veterinärmedicinska 

läkemedel, som har kommit till deras 

kännedom eller som de rimligen kan 

förväntas ha kännedom om, till den 

behöriga myndigheten i den medlemsstat 

där biverkningen inträffat senast 15 dagar 

efter att informationen mottagits. 

 Övriga biverkningar som kan hänföras till 

användningen av veterinärmedicinska 

läkemedel och som innehavarna av 

godkännanden för försäljning får 

kännedom om eller som de rimligen kan 

förväntas ha kännedom om ska 

elektroniskt anmälas till databasen för 

säkerhetsövervakning senast 30 dagar 

efter att informationen mottagits. 

 Annorlunda krav ska gälla för 

biverkningar som iakttas vid kliniska 

prövningar. 

Motivering 

Det är mycket viktigt att de behöriga myndigheterna informeras snabbt om allvarliga 

biverkningar och biverkningar hos människor som har inträffat inom deras territorium, så att 

de är redo att bedöma dem och vidta lämpliga lagstiftningsåtgärder. 

 

Ändringsförslag  121 

Förslag till förordning 

Artikel 76 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. De behöriga myndigheterna får på eget 

initiativ eller på läkemedelsmyndighetens 

begäran anmoda innehavaren av ett 

godkännande för försäljning att samla in 

specifika säkerhetsdata, särskilt om 

användningen av ett veterinärmedicinskt 

läkemedel till angivna djurslag, inom 

ramen för folk- och djurhälsan, säkerheten 

för dem som administrerar läkemedlet och 

skyddet av miljön. Myndigheten ska 

ingående redogöra för skälen till begäran 

och underrätta övriga behöriga 

3. De behöriga myndigheterna ska på eget 

initiativ eller på läkemedelsmyndighetens 

begäran anmoda innehavaren av ett 

godkännande för försäljning att samla in 

specifika säkerhetsdata, särskilt om 

användningen av ett veterinärmedicinskt 

läkemedel till angivna djurslag, inom 

ramen för folk- och djurhälsan, säkerheten 

för dem som administrerar läkemedlet och 

skyddet av miljön. 
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myndigheter och läkemedelsmyndigheten. 

 

Ändringsförslag  122 

Förslag till förordning 

Artikel 76 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Innehavaren av godkännandet för 

försäljning får, inom 15 dagar från 

mottagandet av begäran enligt punkt 3, 

skriftligen be den behöriga myndigheten 

att ompröva begäran om kompletterande 

specifika säkerhetsdata. 

utgår 

Motivering 

Punkt 4 bör tas bort eftersom den inte skapar något mervärde och ökar den administrativa 

bördan. 

 

Ändringsförslag  123 

Förslag till förordning 

Artikel 77 – punkt 6  

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Innehavaren av godkännandet för 

försäljning får inte informera allmänheten 

om biverkningar i samband med det 

veterinärmedicinska läkemedlet utan att 

först ha anmält sin avsikt att göra det till 

den eller de behöriga myndigheter som har 

beviljat godkännandet för försäljning eller 

till läkemedelsmyndigheten om 

godkännandet beviljades i enlighet med det 

centraliserade förfarandet. 

6. Innehavaren av godkännandet för 

försäljning får inte informera allmänheten 

om biverkningar och möjliga 

säkerhetsövervakningsproblem i samband 

med det veterinärmedicinska läkemedlet 

utan att först ha skickat in en kopia av det 

meddelandet till den eller de behöriga 

myndigheter som har beviljat 

godkännandet för försäljning eller till 

läkemedelsmyndigheten om godkännandet 

beviljades i enlighet med det centraliserade 

förfarandet. 

Motivering 

Syftet med ändringsförslaget är att förtydliga punktent. Det räcker inte att ”först ha anmält 

sin avsikt”. De behöriga myndigheterna måste verkligen ha en kopia av meddelandet innan 

det skickas ut till allmänheten och hälso- och sjukvårdspersonal. 
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Ändringsförslag  124 

Förslag till förordning 

Artikel 78 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Utarbeta och uppdatera en detaljerad 

beskrivning av det system för 

säkerhetsövervakning som innehavaren av 

godkännandet använder för det 

veterinärmedicinska läkemedel som 

godkänts för försäljning (nedan kallat 

master file för systemet för 

säkerhetsövervakning), för alla läkemedel 

som de ansvarar för. 

a) Utarbeta och uppdatera en detaljerad 

beskrivning av det system för 

säkerhetsövervakning som innehavaren av 

godkännandet använder (nedan kallat 

master file för systemet för 

säkerhetsövervakning), för alla läkemedel 

som de ansvarar för. 

 

Ändringsförslag  125 

Förslag till förordning 

Artikel 78 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Tilldela referensnummer i master file för 

systemet för säkerhetsövervakning och 

anmäla referensnumret för varje läkemedel 

till läkemedelsdatabasen. 

b) Tilldela referensnummer i master file för 

systemet för säkerhetsövervakning och till 

läkemedelsdatabasen anmäla det 

ifrågavarande referensnumret för varje 

läkemedel. 

 

Ändringsförslag  126 

Förslag till förordning 

Artikel 78 – punkt 1 – led l 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

l) Informera om alla lagstiftningsåtgärder 

som vidtas i ett tredjeland på grundval av 

säkerhetsdata till de behöriga 

myndigheterna och 

läkemedelsmyndigheten, senast 15 dagar 

efter att ha fått sådan information. 

l) Informera om alla lagstiftningsåtgärder 

som vidtas i en medlemsstat eller ett 

tredjeland på grundval av säkerhetsdata till 

de behöriga myndigheterna och 

läkemedelsmyndigheten, senast 15 dagar 

efter att ha fått sådan information. 
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Motivering 

Det är obegripligt varför en innehavare av ett godkännande för försäljning ska informera den 

behöriga myndigheten endast om lagstiftningsåtgärder som vidtas i ett tredjeland och inte om 

lagstiftningsåtgärder som vidtas av en medlemsstat. 

 

Ändringsförslag  127 

Förslag till förordning 

Artikel 79 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. De behöriga myndigheterna får ålägga 

veterinärer och annan hälso- och 

sjukvårdspersonal särskilda krav för 

rapporteringen av biverkningar. 

Läkemedelsmyndigheten och de behöriga 

myndigheterna får ordna möten eller ett 

nätverk för veterinärer eller annan hälso- 

och sjukvårdspersonal, om det uppstår ett 

specifikt behov av insamling, 

sammanställning eller analys av specifika 

säkerhetsdata. 

3. De behöriga myndigheterna får ålägga 

innehavare av godkännanden för 

försäljning, veterinärer och annan hälso- 

och sjukvårdspersonal särskilda krav för 

rapporteringen av biverkningar. 

Läkemedelsmyndigheten och de behöriga 

myndigheterna får ordna möten eller ett 

nätverk för veterinärer eller annan hälso- 

och sjukvårdspersonal, om det uppstår ett 

specifikt behov av insamling, 

sammanställning eller analys av specifika 

säkerhetsdata. 

Motivering 

Under vissa omständigheter bör det vara nödvändigt att införa särskilda krav på innehavare 

av godkännande för försäljning. Denna möjlighet måste finnas i lagstiftningen. 

 

Ändringsförslag  128 

Förslag till förordning 

Artikel 79 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. De behöriga myndigheterna och 

läkemedelsmyndigheten ska utan dröjsmål 

ge allmänheten samt veterinärer och 

annan hälso- och sjukvårdspersonal all 

viktig information om biverkningar i 

samband med användningen av ett 

veterinärmedicinskt läkemedel, antingen på 

elektronisk väg eller genom andra allmänt 

4. De behöriga myndigheterna och 

läkemedelsmyndigheten ska utan dröjsmål 

offentliggöra all viktig information om 

biverkningar i samband med användningen 

av ett veterinärmedicinskt läkemedel, 

antingen på elektronisk väg eller genom 

andra allmänt tillgängliga 

kommunikationskanaler. 
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tillgängliga kommunikationskanaler. 

Motivering 

Informationen om biverkningar kopplade till användningen av veterinärmedicinska läkemedel 

bör inte begränsas till enbart läkemedelsmyndigheter. 

 

Ändringsförslag  129 

Förslag till förordning 

Artikel 79 – punkt 4a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. De behöriga myndigheterna och 

läkemedelsmyndigheten ska se till att 

veterinärer får återkoppling om 

rapporterade biverkningar och 

regelbunden återkoppling om alla 

negativa reaktioner som rapporteras. 

 

Ändringsförslag  130 

Förslag till förordning 

Artikel 80 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. En behörig myndighet får delegera alla 

uppgifter som den åläggs enligt artikel 79 

till en behörig myndighet i en annan 

medlemsstat, om denna lämnat skriftligt 

samtycke. 

1. En behörig myndighet får delegera alla 

uppgifter som den åläggs enligt artikel 79 

till en behörig offentlig myndighet i en 

annan medlemsstat, om denna lämnat 

skriftligt samtycke. 

 

Ändringsförslag  131 

Förslag till förordning 

Artikel 81 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. De behöriga myndigheterna och 

läkemedelsmyndigheten ska samarbeta vid 

övervakningen av uppgifterna i databasen 

för säkerhetsövervakning för att avgöra om 

1. De behöriga myndigheterna, andra 

berörda myndigheter och 

läkemedelsmyndigheten ska samarbeta vid 

övervakningen av uppgifterna i databasen 
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nytta/riskförhållandet har förändrats för de 

veterinärmedicinska läkemedlen, i syfte att 

upptäcka risker för djurhälsan, folkhälsan 

och miljön (nedan kallat signalhantering). 

för säkerhetsövervakning för att avgöra om 

nytta/riskförhållandet har förändrats för de 

veterinärmedicinska läkemedlen, i syfte att 

upptäcka risker för djurhälsan, folkhälsan 

och miljön (nedan kallat signalhantering). 

Motivering 

Vi behöver en helhetssyn på användningen av veterinärmedicinska läkemedel, till exempel 

vad gäller miljöproblem till följd av att resistenta bakterier läcker ut i mark och vatten. 

 

Ändringsförslag  132 

Förslag till förordning 

Artikel 81 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. De behöriga myndigheterna och 

läkemedelsmyndigheten ska ange för 

vilka grupper med veterinärmedicinska 

läkemedel signalhanteringen kan 

kombineras, i syfte att upptäcka risker för 

djurhälsan, folkhälsan och miljön. 

utgår 

Motivering 

Denna punkt är onödig i en förordning. De behöriga myndigheterna är fria att organisera sitt 

arbete på bästa sätt. 

 

Ändringsförslag  133 

Förslag till förordning 

Artikel 81 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Läkemedelsmyndigheten och 

samordningsgruppen ska komma överens 

om hur de ska dela på övervakningen av de 

uppgifter om grupper med 

veterinärmedicinska läkemedel som 

registrerats i databasen för 

säkerhetsövervakning. För varje grupp med 

veterinärmedicinska läkemedel ska en 

behörig myndighet eller 

3. Läkemedelsmyndigheten och den 

veterinärmedicinska 

säkerhetsövervakningsgruppen ska 

komma överens om hur de ska dela på 

övervakningen av de uppgifter om grupper 

med veterinärmedicinska läkemedel som 

registrerats i databasen för 

säkerhetsövervakning. För varje grupp med 

veterinärmedicinska läkemedel ska en 
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läkemedelsmyndigheten utses till ansvarig 

för övervakningen av gruppen (nedan 

kallad ansvarig myndighet). 

behörig myndighet eller 

läkemedelsmyndigheten utses till ansvarig 

för övervakningen av gruppen (nedan 

kallad ansvarig myndighet). 

Motivering 

Det är bättre att ansvarsområdena för frågor som berör säkerhetsövervakning diskuteras i 

den veterinärmedicinska säkerhetsövervakningsgruppen, där sakkunniga från behöriga 

myndigheter diskuterar säkerhetsövervakningsfrågor, än i samordningsgruppen. 

 

Ändringsförslag  134 

Förslag till förordning 

Artikel 98 – punkt 1 – led ca (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ca) rätta sig efter de regler för god 

tillverkningssed för läkemedel som 

fastställts i unionen och som 

utgångsmaterial endast använda sådana 

aktiva substanser som tillverkats i enlighet 

med de regler för god tillverkningssed för 

utgångsmaterial som fastställts i unionen, 

Motivering 

Kommissionens förslag bör vara tydligt när det gäller tillverkarens skyldighet att uppfylla 

kraven på god tillverkningssed. För att de nuvarande kvalitetsnormerna för aktiva substanser 

som används som utgångsmaterial ska uppfyllas bör det också införas ett krav på att endast 

aktiva substanser som har tillverkats enligt systemet för god tillverkningssed får användas vid 

tillverkningen av läkemedel. 

 

Ändringsförslag  135 

Förslag till förordning 

Artikel 98 – punkt 1 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) meddela den behöriga myndigheten om 

den sakkunniga personen enligt artikel 100 

byts ut, 

d) i förväg informera den behöriga 

myndigheten om alla ändringar som 

innehavaren vill göra i någon av de 

uppgifter som har lämnats i enlighet med 

artikel 92 och omedelbart meddela den 
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behöriga myndigheten om den sakkunniga 

personen enligt artikel 100 byts ut, 

Motivering 

Lagstiftningen måste garantera att tillverkningen fortlöpande kontrolleras på ett lämpligt 

sätt. För att kunna utföra kontrollen effektivt bör tillverkarna informera de behöriga 

myndigheterna om alla ändringar som kan påverka villkoren för godkännandet för 

försäljning innan sådana ändringar genomförs av den berörda tillverkaren. 

 

Ändringsförslag  136 

Förslag till förordning 

Artikel 100 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Innehavaren av tillverkningstillståndet 

ska stadigvarande och fortlöpande ha 

tillgång till minst en sakkunnig person som 

uppfyller kraven i denna artikel, med 

särskild uppgift att svara för de åligganden 

som anges i artikel 101. 

1. Innehavaren av tillverkningstillståndet 

ska stadigvarande och fortlöpande ha 

tillgång till minst en sakkunnig person som 

uppfyller kraven i denna artikel, med 

särskild uppgift att svara för de åligganden 

som anges i artikel 101. Innehavaren av 

tillverkningstillståndet får åta sig de 

uppgifter som avses i denna punkt om han 

eller hon själv uppfyller de villkor för 

sakkunniga personer som fastställs i 

denna förordning. 

 

Ändringsförslag  137 

Förslag till förordning 

Artikel 107 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Personer som är behöriga att förskriva 

veterinärmedicinska läkemedel enligt 

tillämplig nationell lag får sälja 

antimikrobiella läkemedel enbart för djur 

som de vårdar, och endast i den mängd 

som krävs för den aktuella behandlingen. 

2. Personer som är behöriga att förskriva 

veterinärmedicinska läkemedel enligt 

tillämplig nationell lag, i förekommande 

fall också veterinärer, får sälja 

antimikrobiella läkemedel enbart för djur 

som de direkt vårdar och efter att ha gjort 

en lämplig undersökning med åtföljande 

diagnos, och endast i den mängd som 

krävs för den aktuella behandlingen. 
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Ändringsförslag 138 

Förslag till förordning 

Artikel 107 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Av omsorg om folk- och djurhälsan 

samt miljöskyddet får medlemsstaterna 

ställa upp strängare villkor för 

detaljhandel med veterinärmedicinska 

produkter på sitt territorium, förutsatt att 

dessa villkor är rimliga med hänsyn till 

risken och inte oskäligt begränsar den 

inre marknadens funktion. 

 

Ändringsförslag  139 

Förslag till förordning 

Artikel 108 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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/EG28 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 läkemedlen, med undantag för 

antimikrobiella medel, genom 

informationssamhällets tjänster i den 

mening som avses i Europaparlamentets 

och rådets direktiv 98/34/EG28 till fysiska 

eller juridiska personer som är etablerade i 

unionen, förutsatt att läkemedlen är 

förenliga med lagstiftningen i den 

mottagande medlemsstaten. 

__________________ __________________ 

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). 
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Ändringsförslag  140 

Förslag till förordning 

Artikel 108 – punkt 7a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 7a. Det ska finnas stränga 

kontrollmekanismer, särskilt när det 

gäller kontroll av gränsöverskridande 

veterinärmedicinska recept, som leder till 

avskräckande påföljder eller åtal i 

händelse av olaglig verksamhet eller 

underlåtenhet att följa de yrkesetiska 

reglerna. Medlemsstaterna ska utveckla 

ett system för digital förskrivning på 

nationell nivå. 

 Kommissionen ska främja utvecklingen 

av ett harmoniserat system för digital 

förskrivning i hela Europa och bistå 

medlemsstaterna med genomförandet av 

det. Expediering och kontroll av recept 

ska ske på nationell nivå, åtminstone tills 

ett unionsomfattande system som 

möjliggör kontroll av gränsöverskridande 

recept har inrättats.  

 Ett teknikbaserat system ska inrättas för 

elektronisk inlämning av recept till en 

nationell databas, som är direkt kopplad 

till alla apotek (och där det ingår både 

försäljning över disk och via internet), 

samt till nationella behöriga myndigheter 

och veterinärer, så att både apoteken och 

förskrivarna kan göra kontroller online 

och bedrägerier och missbruk förhindras.  

 

Ändringsförslag  141 

Förslag till förordning 

Artikel 110 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Identifiering av det djur som ska 

behandlas. 

a) Identifiering av det djur som ska 

behandlas och, ifall antimikrobiella medel 

förskrivs, den diagnostiserade sjukdomen. 
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Ändringsförslag  142 

Förslag till förordning 

Artikel 110 – punkt 1 – led l 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

l) Eventuella varningar. l) Eventuella varningar, i relevanta fall 

inbegripet riskerna med oförsiktig 

användning av antimikrobiella medel. 

 

Ändringsförslag  143 

Förslag till förordning 

Artikel 110 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Ett veterinärrecept får endast utfärdas av 

en person som har behörighet att göra detta 

enligt tillämplig nationell lag. 

2. Ett veterinärrecept får endast utfärdas av 

en person som har behörighet att göra detta 

enligt tillämplig nationell lag. 

Veterinärmedicinska läkemedel med 

anaboliska, infektionsmotverkande, 

antiinflammatoriska, hormonella eller 

psykotropa egenskaper ska alltid 

förskrivas av veterinärer för djur som de 

direkt vårdar och endast efter klinisk 

undersökning och diagnos.  

 

Ändringsförslag  144 

Förslag till förordning 

Artikel 110 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. När ett veterinärmedicinskt läkemedel 

tillhandahålls mot recept ska den 

förskrivna och utlämnade mängden inte 

vara större än den mängd som krävs för 

den aktuella behandlingen eller terapin. 

3. När ett veterinärmedicinskt läkemedel 

tillhandahålls mot recept ska den 

förskrivna mängden inte vara större än den 

mängd som krävs för den aktuella 

behandlingen eller terapin. Rutinmässig 

profylaktisk användning av 

antimikrobiella medel ska inte vara 

tillåten. Profylaktisk användning av 
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antimikrobiella medel ska vara tillåten 

endast i undantagsfall, när behovet 

fullständigt intygats av en veterinär och 

när användningen uttryckligen finns 

angiven i den auktoriserade 

produktinformationen (produktresumén, 

bipacksedeln och märkningen) om det 

veterinärmedicinska läkemedlet. 

Antimikrobiella medel får inte användas 

för att uppväga bristande hygien eller 

bristfälliga uppfödningsförhållanden. 

 

Ändringsförslag  145 

Förslag till förordning 

Artikel 110 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Metafylaktisk användning av 

antimikrobiella medel ska vara tillåten, 

endast efter en vederbörlig klinisk 

undersökning och diagnos, på djur som är 

en kontakt med djur som uppvisar 

kliniska tecken på en infektionssjukdom, 

för att hindra ytterligare spridning av 

sjukdomen i gruppen. Sådan användning 

av antimikrobiella medel ska åtföljas av 

en hälsoplan där det anges lämpliga icke-

medicinska åtgärder för att minska 

behovet av sådan användning i framtiden. 

 

Ändringsförslag  146 

Förslag till förordning 

Artikel 110 – punkt 3b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3b. När det gäller antimikrobiella medel 

av kritisk betydelse som humanläkemedel, 

får det förskrivna läkemedlet endast 

användas för de djur som undersökts av 

den person som utfärdade receptet. Det 

förskrivna läkemedlet får användas 

endast mot den diagnostiserade 
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sjukdomen. 

Motivering 

Antimikrobiella medel av kritisk betydelse finns inom familjerna fluorkinolon och modern 

cefalosporin, och definieras av WHO. Deras utbredda användning i livsmedelsproducerande 

djur hotar att skapa en situation där antibiotika inte längre kan användas när det gäller 

människors hälsa. De borde bara användas som humanläkemedel, och sålunda i mycket 

begränsad omfattning i djur. 

 

Ändringsförslag  147 

Förslag till förordning 

Artikel 110 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Veterinärrecept ska vara giltiga i hela 

unionen. Ett förskrivet veterinärmedicinskt 

läkemedel ska lämnas ut i enlighet med 

nationell lag. 

4. Veterinärrecept som skrivits ut av en 

veterinär ska vara giltiga i hela unionen. 

Ett förskrivet veterinärmedicinskt 

läkemedel ska lämnas ut i enlighet med 

nationell lag. 

 

Ändringsförslag  148 

Förslag till förordning 

Artikel 111 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Veterinärmedicinska läkemedel ska 

användas i enlighet med villkoren i 

godkännandet för försäljning. 

1. Veterinärmedicinska läkemedel ska 

användas på ett ansvarsfullt sätt i enlighet 

med principen om god djurhållning och 

med villkoren i godkännandet för 

försäljning. 

Motivering 

I syfte att tackla problemet med antimikrobiell resistens måste principerna om god 

djurhållning och en ansvarsfull användning av veterinärmedicinska läkemedel tillämpas i 

enlighet med ”One health-modellen”. 

 

Ändringsförslag  149 

Förslag till förordning 
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Artikel 111 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Antimikrobiella medel får utfärdas till 

livsmedelsproducerande djur endast på 

recept av veterinär eller lämpligt 

kvalificerad person inom 

djurhälsovården, efter det att alla de 

förebyggande åtgärder som anges i bilaga 

IIIa har genomförts. 

 Förebyggande eller profylaktisk 

massmedicinering i dryck eller vatten när 

ingen sjukdom har diagnostiserats ska 

vara förbjuden. 

 

Ändringsförslag  150 

Förslag till förordning 

Artikel 112 – punkt 2 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) Identifiering av de djur som behandlats. e) Identifiering av de djur som behandlats 

och diagnos av den sjukdom som 

behandlats. 

Motivering 

En adekvat diagnos är en förutsättning för en korrekt antibiotikaanvändning. 

 

Ändringsförslag  151 

Förslag till förordning 

Artikel 115 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Genom undantag från artikel 111 får den 

ansvariga veterinären, i de fall det i en 

medlemsstat inte finns något godkänt 

veterinärmedicinskt läkemedel för ett 

tillstånd som drabbar ett icke 

livsmedelsproducerande djurslag, på eget 

direkt ansvar och i synnerhet för att 

undvika att djuret vållas otillbörligt 

1. Genom undantag från artikel 111 får den 

ansvariga veterinären, i de fall det i en 

medlemsstat inte finns något godkänt 

veterinärmedicinskt läkemedel för ett 

tillstånd som drabbar ett icke 

livsmedelsproducerande djurslag, på eget 

direkt ansvar och av omsorg om djurhälsa 

och djurens välbefinnande, undantagsvis 
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lidande, undantagsvis behandla det berörda 

djuret med följande: 

behandla det berörda djuret med följande, 

med undantag för antimikrobiella 

produkter som används vid rutinmässiga 

profylaktiska åtgärder, om detta inte 

särskilt har godkänts av 

läkemedelsmyndighetens kommitté för 

veterinärmedicinska läkemedel: 

 

Ändringsförslag  152 

Förslag till förordning 

Artikel 115 – punkt 1 – led a – led iii 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

iii) ett humanläkemedel som godkänts i 

den berörda medlemsstaten i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2001/83/EG 30eller i enlighet med 

förordning (EG) nr 726/2004. 

iii) ett humanläkemedel som godkänts i 

den berörda medlemsstaten i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2001/83/EG30 eller i enlighet med 

förordning (EG) nr 726/2004, om det inte 

är möjligt att använda ett läkemedel enligt 

led a i eller a ii. Antimikrobiella 

humanläkemedel får användas med 

veterinärrecept och tillstånd från den 

veterinärmyndighet som är överordnad 

veterinären, men endast om behandling 

med något läkemedel som avses i led a i 

eller a ii inte är möjlig. 

__________________ __________________ 

30 Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2001/83/EG av den 

6 november 2001 om upprättande av 

gemenskapsregler för humanläkemedel 

(EGT L 311, 28.11.2001, s. 67). 

30 Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2001/83/EG av den 

6 november 2001 om upprättande av 

gemenskapsregler för humanläkemedel 

(EGT L 311, 28.11.2001, s. 67). 

Motivering 

Av hälso- och miljösäkerhetsskäl bör i första hand tillåtna veterinärmedicinska läkemedel 

användas. Strikta villkor bör gälla för användning av humanläkemedel. 

 

Ändringsförslag  153 

Förslag till förordning 

Artikel 116 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Genom undantag från artikel 111 får den 

ansvariga veterinären, i de fall det i en 

medlemsstat inte finns något godkänt 

veterinärmedicinskt läkemedel för ett 

tillstånd som drabbar ett 

livsmedelsproducerande djur av ett 

djurslag som inte är vattenlevande, på eget 

direkt ansvar och i synnerhet för att 

undvika att djuret vållas otillbörligt 

lidande, undantagsvis behandla det berörda 

djuret med något av följande: 

1. Genom undantag från artikel 111 får den 

ansvariga veterinären, i de fall det i en 

medlemsstat inte finns något godkänt 

veterinärmedicinskt läkemedel för ett 

tillstånd som drabbar ett 

livsmedelsproducerande djur av ett 

djurslag som inte är vattenlevande, på eget 

direkt ansvar och i synnerhet för att 

undvika att djuret vållas otillbörligt 

lidande, undantagsvis behandla det berörda 

djuret med vilket veterinärmedicinskt 

läkemedel som helst som godkänts enligt 

denna förordning, med undantag för 

antimikrobiella produkter som används 

profylaktiskt på ett enskilt djur eller en 

grupp av djur i de fall där det inte finns 

någon sjukdomsdiagnos för något av 

djuren: 

 

Ändringsförslag  154 

Förslag till förordning 

Artikel 116 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Genom undantag från artikel 111 får 

den ansvariga veterinären, i de fall det i 

en medlemsstat inte finns något godkänt 

veterinärmedicinskt läkemedel för ett 

tillstånd som drabbar ett 

livsmedelsproducerande djurslag som är 

vattenlevande, på eget direkt ansvar och i 

synnerhet för att undvika att djuren vållas 

otillbörligt lidande, behandla de berörda 

djuren med något av följande läkemedel: 

2. Om det inte finns något 

veterinärmedicinskt läkemedel av det slag 

som avses i punkt 1 får det berörda djuret 

behandlas med ett humanläkemedel som i 

den berörda medlemsstaten godkänts i 

enlighet med direktiv 2001/83/EG eller 

förordning (EG) nr 726/2004, eller med 

ett veterinärmedicinskt ex tempore-

läkemedel som bereds av en person som 

enligt den nationella lagstiftningen är 

behörig att göra det. Antimikrobiella 

humanläkemedel får användas endast 

med veterinärrecept och tillstånd från den 

veterinärmyndighet som är överordnad 

veterinären, om det inte är möjligt att 

behandla med ett veterinärmedicinskt 

läkemedel av det slag som anges i punkt 1. 
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a) Veterinärmedicinska läkemedel som 

godkänts i den berörda medlemsstaten i 

enlighet med denna förordning för 

användning på ett annat 

livsmedelsproducerande djurslag som är 

vattenlevande eller för ett annat tillstånd 

hos samma djurslag.  

 

b) Veterinärmedicinska läkemedel som 

godkänts i en annan medlemsstat i 

enlighet med denna förordning för 

användning på samma vattenlevande 

djurslag eller ett annat 

livsmedelsproducerande djurslag som är 

vattenlevande, för samma tillstånd eller 

för ett annat tillstånd. 

 

 

Ändringsförslag  155 

Förslag till förordning 

Artikel 116 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Genom undantag från punkt 2, och tills 

en genomförandeakt enligt punkt 4 har 

fastställts, får en veterinär, om det inte 

finns något sådant läkemedel som avses i 

punkt 2 a och b, på eget direkt ansvar och 

i synnerhet för att undvika att djuren 

vållas otillbörligt lidande, undantagsvis 

behandla vattenlevande 

livsmedelsproducerande djurslag vid en 

viss anläggning med 

utgår 

a) ett veterinärmedicinskt läkemedel som i 

enlighet med denna förordning har 

godkänts i den berörda medlemsstaten 

eller i en annan medlemsstat för 

användning på ett 

livsmedelsproducerande djurslag som inte 

är vattenlevande, 

 

b) ett humanläkemedel som har godkänts 

i den berörda medlemsstaten i enlighet 

med direktiv 2001/83/EG eller förordning 

(EG) nr 726/2004. 
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Ändringsförslag  156 

Förslag till förordning 

Artikel 116 – punkt 4 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen får genom 

genomförandeakter fastställa en 

förteckning över de veterinärmedicinska 

läkemedel som är godkända i unionen för 

användning på landlevande djur och som 

kan användas för att behandla 

livsmedelsproducerande djur av ett 

vattenlevande djurslag i enlighet med 

punkt 1. Dessa genomförandeakter ska 

antas i enlighet med det 

granskningsförfarande som avses i artikel 

145.2. 

Kommissionen får genom 

genomförandeakter fastställa en 

förteckning över de veterinärmedicinska 

läkemedel som är godkända i unionen för 

användning på landlevande djur och som 

kan användas för att behandla 

livsmedelsproducerande djur av ett 

vattenlevande djurslag i enlighet med 

punkt 1. Denna bestämmelse är strikt 

begränsad till slutna vattensystem med 

särskilda avloppsreningsanläggningar. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 145.2. 

 

Ändringsförslag  157 

Förslag till förordning 

Artikel 116 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Vid behandling i enlighet med 

punkterna 1–3 får veterinären administrera 

läkemedlet själv eller tillåta en annan 

person att göra det på veterinärens ansvar. 

5. Vid behandling i enlighet med 

punkterna 1–2 får veterinären administrera 

läkemedlet själv eller tillåta en annan 

person att göra det på veterinärens ansvar. 

 

Ändringsförslag  158 

Förslag till förordning 

Artikel 118 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Antimikrobiella läkemedel får endast 

användas i enlighet med artiklarna 115–

116 för behandling av tillstånd för vilka det 

inte finns någon annan behandling och om 

användningen av dem inte innebär någon 

1. Antimikrobiella läkemedel får endast 

användas i enlighet med artiklarna 115–

116 för behandling av tillstånd för vilka det 

inte finns någon annan behandling, efter 

det att de relevanta förebyggande åtgärder 
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risk för folk- eller djurhälsan. som anges i bilaga IIIa har genomförts, 

och om den korrekta användningen av 

sådan behandling inte innebär någon risk 

för folk- eller djurhälsan. De får inte 

rutinmässigt användas i profylaktiskt syfte 

eller för profylaktiska gruppbehandlingar 

om ingen sjukdomsdiagnos har ställts.  

Motivering 

I bilaga IIIa beskrivs förebyggande åtgärder som bör genomföras innan antimikrobiella 

läkemedel tillgrips. I lagstiftningen kan man hänvisa endast till korrekt användning av 

antimikrobiella läkemedel, och inte till eventuellt oriktig användning av dem.  

 

Ändringsförslag  159 

Förslag till förordning 

Artikel 118 – punkt 2 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 De principer som ska användas för att 

upprätta en förteckning över vilka 

antimikrobiella läkemedel som kommer 

att åläggas begränsningar inom 

veterinärmedicinen får inte inkräkta på 

medlemsstaternas rätt att förbjuda 

användningen av vissa antimikrobiella 

läkemedel för vissa djurslag, om de anser 

det lämpligt eller avhålla dem från att 

använda denna rätt. 

 

Ändringsförslag  160 

Förslag till förordning 

Artikel 118 – punkt 2 – stycke 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Risken för folkhälsan om det 

antimikrobiella läkemedlet används i 

enlighet med punkt 1. 

a) Risken för folkhälsan om det 

antimikrobiella läkemedlet används i 

enlighet med punkt 1, inbegripet riskerna i 

samband med användning på 

livsmedelsproducerande djur av 

antimikrobiella läkemedel av kritisk 

betydelse som humanläkemedel. 
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Motivering 

”Antimikrobiella läkemedel av kritisk betydelse” avser dem som har fastställts av WHO, vars 

användning bör reserveras för människor. 

 

Ändringsförslag  161 

Förslag till förordning 

Artikel 124 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Förbudet i punkt 1 gäller inte 

marknadsföring till personer som har 

tillstånd att förskriva eller tillhandahålla 

veterinärmedicinska läkemedel. 

2. Förbudet i punkt 1 gäller inte 

marknadsföring till personer som har 

tillstånd att använda, förskriva eller 

tillhandahålla veterinärmedicinska 

läkemedel. 

Motivering 

Ansvarsfull användning av läkemedel kräver att även användare av läkemedel fattar 

välgrundade beslut. 

 

Ändringsförslag  162 

Förslag till förordning 

Artikel 125 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Kommissionen ska säkerställa en 

harmoniserad strategi för inspektioner 

och kontroller av veterinärmedicinska 

läkemedel i hela unionen. 

Motivering 

Detta kommer att möjliggöra jämförbara uppgifter mellan medlemsstater och regioner och 

underlätta läkemedelsmyndighetens samordningsuppgift. 

 

Ändringsförslag  163 

Förslag till förordning 

Artikel 125 – punkt 1b (ny) 



 

PE552.056v02-00 80/85 AD\1069105SV.doc 

SV 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1b. De behöriga myndigheterna ska 

upprätta en plan för stickprovskontroller 

av veterinärmottagningar och 

djurbesättningar för att kontrollera att de 

läkemedel som de innehar håller samma 

kvalitet och på så sätt bekämpa 

bedrägerier. 

 

Ändringsförslag  164 

Förslag till förordning 

Artikel 125 – punkt 4 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Vid behov får inspektionerna vara 

oanmälda. 
En viss procentuell andel av 
inspektionerna, vilken ska fastställas 

genom delegerade akter, ska vara 

oanmälda. 

 

Ändringsförslag  165 

Förslag till förordning 

Artikel 125 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Inspektionsrapporterna ska laddas upp i 

en lämplig databas, och alla behöriga 

myndigheter ska ha fortlöpande tillgång till 

den. 

6. Inspektionsrapporterna ska laddas upp i 

en lämplig databas, och alla behöriga 

myndigheter ska ha fortlöpande tillgång till 

den. De slutliga inspektionsresultaten ska 

offentliggöras. 

 

Ändringsförslag  166 

Förslag till förordning 

Artikel 128 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Läkemedelsmyndigheten och 

kommissionen ska säkerställa ett 
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harmoniserat tillvägagångssätt för 

veterinärmedicinska inspektioner. 

 

Ändringsförslag  167 

Förslag till förordning 

Artikel 136 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska utse de behöriga 

myndigheter som ska utföra uppgifter 

enligt denna förordning. 

1. Medlemsstaterna ska utse de behöriga 

myndigheter som ska utföra uppgifter 

enligt denna förordning. De behöriga 

myndigheterna ska bland annat vara 

ansvariga för att tillhandahålla den 

vetenskapliga expertisen för bedömning 

av alla ansökningar enligt denna 

förordning. 

Motivering 

Ansvaret för olika delar av regelverket är tydligt definierat för att garantera den nivå som 

krävs av förutsägbarhet och stabilitet i systemet. Förordningen bör därför återspegla det 

fullfjädrade regelsystem på EU-nivå som har utvecklats under de senaste 20 åren, där 

medlemsstaternas behöriga myndigheter spelar en nyckelroll när det gäller att tillhandahålla 

vetenskaplig expertis för bedömningen, liksom för andra vetenskapliga arbetsuppgifter. All 

ytterligare utveckling bör grundas på denna beprövade modell. 

 

Ändringsförslag  168 

Förslag till förordning 

Artikel 136 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. De behöriga myndigheterna ska 

samarbeta med varandra vid 

genomförandet av sina uppgifter enligt 

denna förordning och ska ge de behöriga 

myndigheterna i andra medlemsstater allt 

nödvändigt och lämpligt stöd i detta 

avseende. De behöriga myndigheterna ska 

delge varandra lämplig information, i 

synnerhet vad gäller uppfyllandet av 

kraven för tillverknings- och 

partihandelstillstånd, intyg om god 

2. De behöriga myndigheterna ska 

samarbeta med varandra vid 

genomförandet av sina uppgifter enligt 

denna förordning och ska ge de behöriga 

myndigheterna i andra medlemsstater allt 

nödvändigt och lämpligt stöd i detta 

avseende. De behöriga myndigheterna ska 

delge varandra och andra berörda 

myndigheter lämplig information, i 

synnerhet vad gäller uppfyllandet av 

kraven för tillverknings- och 
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tillverkningssed eller godkännande för 

försäljning. 

partihandelstillstånd, intyg om god 

tillverkningssed eller godkännande för 

försäljning. 

Motivering 

Vi behöver en helhetssyn på användningen av veterinärmedicinska läkemedel, till exempel 

vad gäller miljöproblem till följd av att resistenta bakterier läcker ut i mark och vatten. 

 

Ändringsförslag  169 

Förslag till förordning 

Artikel 141 – punkt 1 – led ha (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ha) Ta itu med jordbruksmetodernas 

bidrag till utvecklingen av antimikrobiell 

resistens, genom att utveckla 

kommissionens och medlemsstaternas 

befintliga handlingsplaner, särskilt 

genom att utveckla och genomföra 

strategier för att 

 – minska den totala användningen, 

 – minska användningen av 

antimikrobiella läkemedel av kritisk 

betydelse som humanläkemedel, 

 – sluta med rutinmässig profylaktisk 

användning. 

 Detta arbete ska redovisas i en plan som 

lämnas till kommissionen senast två år 

efter antagandet av denna förordning. 

Planen ska innehålla mål för minskad 

användning och en tidsplan för att uppnå 

dessa minskningar. 

 

Ändringsförslag  170 

Förslag till förordning 

Artikel 144 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Utreda frågor som rör utgår 
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säkerhetsövervakning av 

veterinärmedicinska läkemedel som är 

godkända i medlemsstaterna. 

Motivering 

Diskussionerna om frågor som rör säkerhetsövervakning bör ske i 

säkerhetsövervakningsgruppen och inte i samordningsgruppen. 

 

Ändringsförslag  171 

Förslag till förordning 

Bilaga IIIa (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 BILAGA IIIa 

 Förebyggande åtgärder som ska vidtas 

innan man tar till antimikrobiell 

behandling av hela grupper (metafylax) 

av livsmedelsproducerande djur: 

 – Användning av friska avelsdjur som 

växer naturligt, med lämplig genetisk 

mångfald. 

 – Förhållanden som tar hänsyn till 

djurslagens beteendemässiga behov, 

inklusive socialt umgänge/sociala 

hierarkier. 

 – Djurtäthet som inte ökar risken för 

smittspridning. 

 – Isolering av sjuka djur från resten av 

gruppen. 

 – När det gäller kycklingar och mindre 

djur, uppdelning av flockar i mindre, 

fysiskt separerade grupper. 

 – Genomförande av gällande regler för 

djurens välbefinnande som redan ingår i 

de tvärvillkor som fastställs i SMR 11, 12 

och 13 i bilaga II till Europaparlamentets 

och rådets förordning (EU) nr 

1306/20131a.  

 __________________ 

 1a Europaparlamentets och rådets 
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förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 

december 2013 om finansiering, 

förvaltning och övervakning av den 

gemensamma jordbrukspolitiken och om 

upphävande av rådets förordningar 

(EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 

2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 

1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 

347, 20.12.2013, s.549). 

(Rådets direktiv 98/58/EG av den 20 juli 1998 om skydd av djur som hålls för 

animalieproduktion (EGT L 221, 8.8.1998, s. 23), rådets direktiv 91/630/EEG av den 

19 november 1991 om miniminormer för skydd av svin (EGT L 340, 11.12.1991, s. 33), rådets 

direktiv 91/629/EEG av den 19 november 1991 om miniminormer för skydd av kalvar 

(EGT L 340, 11.12.1991, s. 28)). 
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