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Förord
Hållbar utveckling inom läkemedelssektorn vinner mark. Under de senaste åren har
förståelsen för kopplingen mellan hälsa och miljö, dvs. att en bra miljö är en
förutsättning för en god folk- och djurhälsa, ökat. Det är glädjande och underlättar
Läkemedelsverkets uppdrag att vara samlande, stödjande och pådrivande inom
området.
Industrin tar tydliga initiativ både självständigt och genom sina branschorganisationer.
En viktig fråga har varit att nå en ”grön läkemedelsproduktion” och få till stånd en
förbättring av tillverkningsförhållandena i lågkostnadsländer. När svenska
forskningsresultat visade att utsläpp vid tillverkning av läkemedel i Indien allvarligt
kan påverka vår hälsa och miljö, bl.a. genom en ökad risk för multiresistenta
bakteriestammar, tog industrin kontakt med regeringen för att få till stånd ett arbete
kring frågan. Detta initiativ har lett till att Läkemedelsverket fått i uppdrag från
regeringen, 2009 och 2011, att ta fram underlag för att möjliggöra svenska initiativ som
leder till en ökad miljöhänsyn i den globala läkemedelsproduktionen. Ett arbete som
kommer att bidra till det övergripande miljöpolitiska målet att till nästa generation
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.
Då läkemedelsproduktionen flyttas och utsläppen återfinns i tredje världen är det
viktigt att Sverige driver på ett kraftfullt EU-arbete. Sverige har stor kunskap och högt
förtroende inom både läkemedels- och miljöområdet. Dessutom har Sverige en av de
största samlade forskningsinsatserna inom området genom forskningsstiftelsen
MistraPharmas arbete, där myndigheten har en aktiv roll i arbete både i
referensgruppen och i styrelsen. Målsättningen är att identifiera vilka av de
läkemedelssubstanser som används idag och som utgör en betydande risk för våra
vattenmiljöer, samt att utforma rekommendationer och tekniker för förbättrad hantering
av läkemedel i avloppsvatten. En viktig del i MistraPharmas kommande arbete är att ett
ökat fokus kommer att läggas på spridning av antibiotikaresistenta bakterier till följd av
produktionsutsläppen, en fråga där kopplingen mellan hälsa, miljö och ekonomi
tydliggörs på ett mycket framträdande sätt.
När Amsterdamfördraget trädde i kraft 1999 blev hållbar utveckling ett mål med
samma status som ekonomisk och social utveckling, och hänsyn till miljö ska
integreras i alla EU:s verksamheter - en miljöpolitik som även inbegriper hållbar
utveckling för läkemedel vilket nu börjar avspeglas av de initiativ som bedrivs inom
området. Arbetet mot en renare läkemedelsproduktion ger stora positiva effekter för
folkhälsan. Kopplingen mellan folkhälsa och miljö tydliggjordes av kommissionen i
deras meddelandet KOM 2008 (666) där de bl.a. utryckte sin oro på följande sätt:
”Nedsmutsningen av vatten och mark med läkemedelsrester ger upphov till
miljöproblem och likaså upphov till oro för folkhälsan” samt ”Det krävs nu en
inriktning på åtgärder som kan minska de eventuellt skadliga konsekvenserna av
läkemedel på miljö och folkhälsa”. I meddelandet formulerade man ett mål som
beskrev att åtgärder för att minska läkemedlens tänkbara skadliga verkningar på den
europeiska miljön och folkhälsan bör föreslås. Därefter har kommissionen, genom
revideringsarbetet av gemenskapslagstiftningen om säkerhetsövervakning av
läkemedel, uppmanats att på grundval av bl.a. uppgifter från medlemsländer,
sammanställa rapporter om problemet med förorening av mark och vatten med
läkemedelsrester och bedöma om unionslagstiftningen behöver ändras. Ytterligare
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initiativ på området är EU:s Östersjöstrategi där arbete inom området miljö och
läkemedel kommer att initieras under hösten 2011, ett arbete som Sverige leder genom
Läkemedelsverket.
I arbetet på global nivå fortsätter Läkemedelsverket att knyta tätare band med sina
globala systermyndigheter för samarbete inom läkemedelsverkets alla områden och
inte minst då i arbetet för en hållbar utveckling. Under 2011 intensifieras våra
kontakter med bl.a. besök i Brasilien, Indien och Kina i syfte av få till stånd skriftliga
samförståndsavtal.
Genom de förslag som presenteras i uppdraget, och med bakgrund av den utveckling
som skett under det senaste året, har jag en stor förhoppning om att vi tillsammans ska
nå målet om en hållbar utveckling för läkemedel och därmed få en produktion som
både är miljömässigt, ekonomiskt och socialt försvarbar var än i världen den sker.
Jag vill tacka medarbetare vid Läkemedelsverket, Kemikalieinspektionen,
Naturvårdsverket, Svenska Miljöinstitutet, branschorganisationen LIF:s miljökommitté
och AstraZeneca för ett mycket gott samarbete.

Christina Åkerman
Generaldirektör Läkemedelverket
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Sammanfattning och förslag
Regeringens uppdrag till Läkemedelsverket är att efter samråd med
Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket utforma underlag för att, om så bedöms
lämpligt, möjliggöra initieringen av en revidering av EU-lagstiftningen om god
tillverkningssed, GMP (good manufacturing practice), med syfte att lagstiftningen även
ska omfatta miljöhänsyn. Uppdraget ska utgå från myndighetens redovisning av
regeringsuppdraget om möjligheter att skärpa miljökrav vid tillverkning av läkemedel
och aktiv substans (Läkemedelsverkets Regleringsbrev 2009). I den slutrapportering
som ska lämnas senast 30 juni 2011 ska myndigheten utarbeta konkreta ändringsförslag
till GMP-lagstiftningen.
En betydande del av läkemedelstillverkningen och tillverkningen av råvaror och
mellanprodukter sker i dag i lågkostnadsländer och många stora företag planerar att
lägga ännu mer av sin produktion där. Under 2000-talet har svenska forskningsresultat
visat på utsläpp vid tillverkning av läkemedel i Indien i en omfattning som allvarligt
kan påverka människors och djurs hälsa, samt deras miljö. Mot denna bakgrund är
utsläpp av läkemedelssubstanser från läkemedelsproduktionen i tredje världen en
angelägen fråga.
Läkemedelsverkets förslag som presenteras i denna rapport möjliggör kontroll över
utsläpp i miljön vid läkemedelstillverkning av ämnen för vilka det är särskilt angeläget
att minska utsläppen, inkluderande både human- och veterinärläkemedel.
Den som beviljas tillstånd till tillverkning av läkemedel ska efterleva ett antal krav
enligt dagens lagstiftning. Ett av dessa är att rätta sig efter principerna och riktlinjerna
för god tillverkningssed, GMP för läkemedel och därvid som utgångsmaterial endast
använda aktiva substanser som tillverkats i enlighet med detaljerade riktlinjer för god
tillverkningssed för utgångsmaterial. God tillverkningssed är den del av
kvalitetssäkringen som är avsedd att se till att produkterna alltid framställs och
kontrolleras på ett sådant sätt att de uppfyller de kvalitetskrav som är lämpliga för deras
avsedda användning. Ett tillverkningstillstånd återkallas bl.a. om GMP inte efterlevs.
Genom att lägga regler om miljökontroll bland tillverkningsbestämmelserna inom
ramen för god tillverkningssed, GMP, får lagstiftningen genomslag även i tredje land.
Ytterligare en fördel med att lägga in miljökrav inom GMP är att det finns ett uppbyggt
och väl fungerande inspektionssystem för kontroll av tillverkning och GMP. Genom att
lägga miljökraven inom ramen för GMP kommer även inspektionsbestämmelserna att
gälla för kontroll av att miljökraven efterlevs. Rapporten innehåller följande fyra
förslag: (För mer detaljinformation och motivering se kapitel 5.)
1. I läkemedelsdirektiven läggs in en skyldighet för tillverkare av läkemedel att
följa kraven i en särskild rättsakt, en ny EU-förordning (se punkt 2 nedan), där
utsläppsnivåer för vissa substanser anges. Den nya skyldigheten bör i
läkemedelsdirektiven läggas i kravet på att uppfylla GMP vid tillverkning.
2. En ny EU-förordning utformas. Utgångspunkten för förslaget med en ny
rättsakt är att i denna ange de läkemedelssubstanser som behöver kontrolleras
med avseende på utsläpp vid tillverkning samt de utsläppsnivåer som inte är
godtagbara. För att hitta en bra struktur kan man titta på hur
kosmetikalagstiftningen inom EU är konstruerad.
6

3. Det som i ett första steg bör prioriteras i ovan nämnda EU-förordning är
läkemedelssubstanser för vilka det finns ett vetenskapligt stöd för att den yttre
miljön, och därmed folkhälsan, påverkas negativt. Detta gäller framförallt
antibiotika, vissa läkemedel med hormonstörande ämnen samt substanser som
genom att de används och tillverkas i stora volymer kan innebära en risk för
miljön.
4. I den nya EU-förordningen bör ett förfarande fastslås för hur ytterligare ämnen
ska identifieras och hur koncentrationsgränser ska sättas. Dessa uppgifter
kommer att behöva utföras av något organ inom EU som har relevant
miljökompetens.
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1

Inledning

1.1

Uppdraget

1.1.1

Regeringsuppdraget

Läkemedelsverket fick i sitt regleringsbrev 2009 uppdraget att efter samråd med
Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen kartlägga möjligheterna att skärpa
miljökraven vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans till läkemedel, nationellt
och internationellt. Möjligheter till lagstiftning såväl som frivilliga branschinitiativ
och/eller globala initiativ på FN-nivå skulle undersökas och alternativa handlingsvägar
föreslås.
Läkemedelsverket redovisade i december 2009 åtta olika förslag på åtgärder till
regeringen. Huvudförslaget som presenterades var krav på ett miljöcertifikat för
produktionsanläggningar enligt följande:
”Regeringen bör som första prioritering arbeta för en revidering av direktiven
som reglerar god tillverkningssed, GMP, för humanläkemedel, 2003/94/EG, och
veterinärläkemedel 91/412/EEG så att de inkluderar krav på miljöhänsyn vid
tillverkning av läkemedel. Krav på ett miljöcertifikat för
produktionsanläggningarna för tillverkning av läkemedel och aktiva substanser
förs in i lagstiftningen om god tillverkningssed i syfte att denna även ses ur ett
miljöperspektiv. Detaljutformningen av certifikatet bör utredas vidare”.
Läkemedelsverket har i sitt regleringsbrev för 2011 fått följande regeringsuppdrag:
”Läkemedelsverket ges i uppdrag att efter samråd med Kemikalieinspektionen
och Naturvårdsverket utforma underlag för att, om så bedöms lämpligt,
möjliggöra initieringen av en revidering av EU-lagstiftningen om god
tillverkningssed, GMP, med syfte att lagstiftningen även ska omfatta
miljöhänsyn. Uppdraget ska utgå från myndighetens redovisning av
regeringsuppdraget om möjligheter att skärpa miljökrav vid tillverkning av
läkemedel och aktiv substans (Läkemedelsverkets Regleringsbrev 2009).
Uppdraget ska redovisas i två etapper enligt följande:
Läkemedelsverket ska med utgångspunkt från ett EU-perspektiv, till exempel
genom en dialog med EU:s institutioner, lägga fram en analys för hur arbetet
med en revidering av GMP-lagstiftningen ska utformas för att ha störst
möjlighet till framgång. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2011.
Vidare ska myndigheten utarbeta konkreta ändringsförslag till GMPlagstiftningen. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2011.”

1.1.2

Avgränsning och utförande

Utredningen har främst inriktats på att föreslå åtgärder för att förhindra miljöproblem i
samband med tillverkning av läkemedel. Även användning av läkemedel kan förorsaka
miljöproblem, t. ex genom att hormonstörande ämnen når vattendrag genom
avloppsvatten vid användning.
Miljöproblematiken vid användning av läkemedel är mycket viktig, men också
komplex och betydligt svårare att åtgärda jämfört med att förhindra utsläpp vid
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tillverkning av läkemedel. Användning av läkemedel berörs därför endast översiktligt i
rapporten. Detsamma gäller angående offentlig upphandling av läkemedel, som kan
vara ett styrande instrument även för bättre miljöanpassad tillverkning. Att lämna
förslag inom dessa områden ingår dock inte i uppdraget.
Läkemedelverket har utfört regeringsuppdraget efter samråd med
Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket. En referensgrupp, under ledning av
Charlotte Unger, Läkemedelsverket, har bestått av Ingrid Jedvall och Bo Carlerup,
Naturvårdsverket, Stefan Gabring och Eva Nilsson, Kemikalieinspektionen samt
Christer Backman, Staffan Castensson, Tor Gråberg, Pernilla Lötberg, Gert
Ragnarsson, Carina Carlsson och Luisa Becedas från Läkemedelsverket. Christina
Brandt, Läkemedelsverket, har varit projektassistent. Denna rapport fokuserar på andra
delen i uppdraget. Diskussioner har framförallt förts med läkemedelsföretaget Astra
Zeneca på inrådan av LIF:s miljökommitté. Syftet har bl.a. varit att få en bild av hur
läkemedelsföretagen arbetar med läkemedelstillverkning och deras tankar kring
utökade krav vid uppsläpp från tillverkning.

1.2

Bakgrund

1.2.1

Läkemedel sprids via användning och produktion

Läkemedelsproduktionen har under det senaste decenniet i ökande grad flyttats utanför
Sveriges och Europas gränser. Idag sker stora delar av produktionen i Kina, Indien etc.
Joakim Larssons forskargrupp vid Göteborgs Universitet publicerade 2007 en studie av
läkemedelshalter i renat avloppsvatten från ett reningsverk i Patancheru utanför
Hyderabad i Indien. Läkemedelssubstanser som produceras i området går i huvudsak
på export till exempelvis Europa och USA.
Reningsverket (PETL: Patancheru Enviro Tech Limited) som studerades tar emot
processvatten från ca 90 närbelägna läkemedelsproducenter. Halterna av en lång rad
läkemedel i det renade vattnet var mycket högre än vad som rapporterats i svenskt
kommunalt avloppsvatten någonstans tidigare. Det läkemedel som återfanns i högst
koncentration, ciprofloxacin, ett svårnedbrytbart bredspektrumantibiotikum, uppmättes
i halter om ca 30 mg/L. Det är uppemot 1 miljon gånger högre halter än vad man finner
i renat vatten från t.ex. svenska reningsverk och nivån är t o m högre än vad en patient
som behandlats med läkemedlet har i blodet. Mängden ciprofloxacin som beräknades
släppas ut från reningsverket under ett dygn var 45 kg, vilket kan jämföras med hela
Sveriges dygnskonsumtion om i snitt 9 kg för samma läkemedel1
En uppföljande studie med prover tagna ca 1,5 år senare visade åter att flera läkemedel
fanns i mycket höga nivåer i det renade avloppsvattnet. Mycket höga halter av
läkemedel påvisades nedströms reningsverket, men också i två närbelägna, mindre
sjöar som inte ligger nedströms reningsverket. Således finns det ytterligare källor för
mycket höga nivåer av läkemedel i området. En möjlig källa är någon/några av de mer
än 40 illegala dumpningsplatser för industriellt avfall som lokala myndigheter tidigare
rapporterat om.
Studierna visade även att brunnsvattnet var kontaminerat med flera olika läkemedel.
Läkemedlen har således spridits till grundvattnet i regionen. Koncentrationerna av

1

Larsson DGJ, de Pedro C and Paxeus N. Effluent from drug manufactures contains extremely high levels of pharmaceuticals. J.
Hazard. Mater. 2007;148:751-755.
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läkemedel i brunnsvattnet var dock inte så höga att man kan förvänta sig direkta
effekter på människor som dricker vattnet, men risker för resistensutveckling påtalades.
Produktionskedjan för läkemedel är ofta lång och omfattar en rad steg där flera företag
och länder ofta är involverade. Kedjan inbegriper alltifrån framtagning av råvaror som
kan vara t ex oljeprodukter, mineraler och olika naturprodukter, vidare framställning av
intermediärer, syntes av aktiv läkemedelssubstans till formulering och tillverkning av
läkemedelsberedningar, paketering och distribution. Från steget för tillverkning av
substans och senare i kedjan, finns det en risk att specifikt verkande
läkemedelssubstanser kan nå miljön.
Sammanfattningsvis visar detta att läkemedel inte bara sprids via användning utan även
vid produktion på ett sätt som påtagligt skadar miljön lokalt och bidrar till det globala
problemet med antibiotikaresistens (figur 1.)

Tillverkning
Distribution/försäljning
Vårdinrättningar

Apoteket
mot hushållen

Avloppsreningsverk
Reningsverksslam
Deponi/förbränning

Jordbruksmark
Sjöar och vattendrag

Figur 1. Flödet av humanläkemedelssubstanser i samhället och miljön.

1.2.2

Antibiotikaresistens – ett gränslöst problem

Att bakterier utvecklar resistens mot antibiotika är ett av de största folkhälsoproblemen
i vår tid. Bristen på effektiva antibiotika försvårar och försenar behandlingen av vanligt
förekommande infektioner både i öppenvård och på sjukhus och är ett växande hot mot
folkhälsan. Förlängda vårdtider och ökade vårdkostnader medför stor belastning på
sjukvårdens redan ansträngda ekonomi.
När det gäller utsläpp av antibiotika finns det förutom de direkta effekterna på t.ex.
lokala mikrobiella samhällen också en indirekt risk för oss människor. Det är risken att
utsläppen, där en mer utvecklad rening saknas, driver på utveckling och spridning av
resistenta bakterier. Detta är ett uppmärksammat problem både i Sverige och i andra
länder eftersom de flesta reningsverk idag inte är anpassade för att ta hand om
antibiotikarester. Många antibiotika bryts långsamt ned i naturen och behåller därmed
sin aktiva form under lång tid. Resistenta, patogena bakterier tenderar att breda ut sig
över jorden, även om man med olika åtgärder ibland kan fördröja spridningen. Om
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resistens utvecklas i Sverige eller globalt spelar därför antagligen mindre roll på lång
sikt. De potentiella konsekvenserna av antibiotikautsläpp saknar således geografiska
gränser. Att den snabba resistensutvecklingen globalt är ett resultat av den omfattande
och ofta felaktiga användningen av antibiotika står klart. De senaste åren har även
antibiotikarester i miljön uppmärksammats allt mer som en möjlig riskfaktor för
resistensutveckling vid sidan av användningen hos djur och människor.
Utsläpp vid tillverkningen kan förvärra situationen med antibiotikaresistens. Ett
exempel är reningsverket PETL i Indien där ”aktiv slamrening” tillämpas, en vanlig
teknologi vid många reningsverk där bakterier från slutet av processen återförs till ett
tidigare reningssteg. Ett syfte med aktiv slamrening är att gynna just de bakterier som
kan leva på den näring som inkommande vatten innehåller, vilket därmed effektiviserar
reningen. Om inkommande vatten innehåller mycket höga mängder av olika
antibiotika, så innebär aktiv slamrening emellertid en utpräglad selektion för
högresistenta bakteriestammar.
EU och WHO rankar den snabba utvecklingen av antibiotikaresistens som ett av de tre
största hoten mot människors hälsa. Deras arbete fokuserar på lämplig terapeutisk
användning av antimikrobiella läkemedel inom human- och veterinärmedicin,
förebyggande av både sjukvårds- och samhällsförvärvade infektioner med resistenta
bakterier, samt på strategier för att förbättra utvecklingen av nya antibiotika.

1.2.3

Andra problematiska läkemedel

Vid tillverkning och/eller användning av vissa läkemedel kan oacceptabla miljöeffekter
uppstå vilka utgör ett hot mot folkhälsan och den biologiska mångfalden när ämnena
når vattenmiljön. Förutom läkemedel innehållande antibiotika har problem
uppmärksammats för ett antal hormonellt och antiinflammatoriskt verkande läkemedel.
Ämnen som påverkar de hormonella systemen har uppmärksammats under senare år då
de kan orsaka allvarlig skada på organismer, populationer eller ekosystem.
Hormonstörande ämnen diskuteras bl.a. i samband med hälsofrågor som vissa
cancerformer, tidigarelagd pubertetsutveckling hos barn, ökad frekvens av missbildade
könsorgan, försämrad spermieproduktion och spermiekvalitet hos män samt övervikt,
diabetes och beteendestörningar. Hormonstörande ämnen lyfts särskilt fram i den
”Handlingsplan för giftfri vardag” som regeringen i december 2010 gav
Kemikalieinspektionen i uppdrag att ta fram och som ska gälla tidsperioden 20112014. På EU-nivå arbetar man för att åtgärda riskerna med dessa ämnen genom flera
olika lagstiftningar bl.a. genom EU:s kemikalielagstiftning Reach och
bekämpningsmedelslagstiftningen. Internationellt pågår arbete inom UNEP/WHO där
en uppdatering initierats av ”the Global assessment of the State-of-the-Science of
Endocrine disruptors (1992)”. Missbildningar och nedsatt reproduktionsförmåga
orsakade av exponering för hormonstörande ämnen i läkemedel har rapporterats för
flera olika djurgrupper. Progestiner, hormonberedningar som används i
preventivmedel, vid cancerbehandling, menopausbehandling är exempel på hormonellt
verkande läkemedel som når miljön via våra avloppssystem. Nyligen har forskare visat
att progestinet levonorgestrel, aktiv substans i bl.a. akut p-piller, kan orsaka sterilitet
hos grodor vid nivåer som ligger i närheten av de nivåer som återfinns i vår miljö.
Detta visar på att läkemedel, andra än östrogener, kan leda till permanenta skador på
vattenlevande djur2.

2

Grabic, Brant I and Berg C (2011). Early life progestin exposure caused oocytedevelopment, oviductalagenesis and
sterility in adult Xenopus tropicalis frog. Aquatic Toxicology. 2011 02.003
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Läkemedlet diklofenak, en antiinflammatorisk medicin som används både på djur och
människor började ges i stor utsträckning i förebyggande syfte till boskapsdjur i Indien
och Pakistan i slutet av 1980-talet. Strax därefter, i början av 1990-talet, upptäckte
indiska ornitologer att gamarna på många håll började försvinna i en rasande fart.
Fördjupade studier visade att fåglarna dog av njursvikt, och 2004 kunde en amerikansk
forskargrupp slå fast att njursvikten orsakades av diklofenak. Gamarna i södra Asien
lever i huvudsak på självdöda kor och bufflar. På så vis fick de i sig stora mängder av
läkemedlet vid varje födotillfälle. Den nya studien, som publicerats i Journal of the
Bombay Natural History Society, visar att den ursprungligen talrikaste arten, den
asiatiska vitryggade gamen, har minskat med 99,9 procent sedan 1992, från drygt 10
miljoner till cirka 11 000 fåglar. De två andra berörda arterna, långnäbbade gamen och
smalnäbbade gamen, har tillsammans minskat med 96,8 procent, från 1,5 miljon till 46
000 individer. Forskarna påpekar att något liknande knappast noterats tidigare. Det är
sannolikt den snabbaste minskningen som drabbat enskilda djurarter sedan senaste
istiden.
För att få utökad kunskap på området bedrivs forskning både inom läkemedelsindustrin
men även inom andra organisationer som t.ex. miljöforskningsstiftelsen Mistras
program för läkemedel, MistraPharma. Målet för MistraPharma är att identifiera
läkemedel som utgör en betydande risk för vattenlevande organismer, att föreslå
rekommendationer för en förbättrad avloppsreningsteknik, att föreslå strategier för tidig
identifiering av läkemedel som kan utgöra ett hot mot vattenlevande arter och att stärka
nätverket mellan forskare och intressenter inom området (www.mistrapharma.org).

1.2.4

Hållbar utveckling för läkemedel

Målet för svensk miljöpolitik inkluderar både miljö och hälsa
Det övergripande målet för den svenska miljöpolitiken är att till nästa generation lämna
över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka miljöoch hälsoproblem utanför Sverige gränser (generationsmålet).
Detta förutsätter en ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och i internationella
sammanhang. Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa
miljöproblemen ska vara uppfyllda inom en generation och att miljöpolitiken ska
inriktas mot att:
ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och att deras
förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad
den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och
nyttjas hållbart
människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som
miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas
kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen
en god hushållning sker med naturresurserna
andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med
minimal påverkan på miljön
konsumtionsmönster för varor och tjänster orsakar så små miljö- och
hälsoproblem som möjligt.
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1.2.5

Dagens lagstiftning är inte tillräcklig

Såväl läkemedelslagstiftningen som miljölagstiftningen är områden som har ett starkt
eller mycket starkt inflytande från EU-lagstiftningen. En utgångspunkt för EU-rätten är
Brundtlandrapportens mål om en hållbar utveckling, vilket särskilt betonas i EU:s
grundlag Lissabonfördraget3 artikel 3 (3): ”Unionen ska upprätta en inre marknad.
Unionen ska verka för en hållbar utveckling i Europa som bygger på välavvägd
ekonomisk tillväxt och på prisstabilitet, på en social marknadsekonomi med hög
konkurrenskraft där full sysselsättning och sociala framsteg eftersträvas, samt på en
hög miljöskyddsnivå och en bättre miljö. Den ska främja vetenskapliga och tekniska
framsteg.”
EU:s läkemedelslagstiftning avseende godkännande av läkemedel medger i nuläget
inga möjligheter att ställa miljökrav relaterade till tillverkningen. Miljölagstiftningen
inkluderar i dag olika typer av utsläpp från industrin men mer i form av
samlingsparametrar än enskilda ämnen och det finns idag ingen självklar framkomlig
väg för att reglera utsläpp av enskilda läkemedelssubstanser från läkemedelsindustrin.
Det arbete som idag tydligast berör läkemedelsutsläpp till vattenmiljön är EU:s
ramdirektiv för vatten. I en lista på förslag till prioriterade ämnen, dvs. ämnen som
utgör en signifikant risk för vattenmiljön, återfinns fyra läkemedelssubstanser. Två
hormoner, 17 beta-östradiol, ett naturligt östrogen som produceras av människor och
djur, samt 17 alpha-etinylöstradiol, ett syntetiskt östrogen som används i
preventivmedel och annan typ av hormonbehandling, samt två antiinflammatoriska
läkemedelssubstanser, diklofenak och ibuprofen.
Problembilden och avsaknaden av relevant lagstiftning visar på behovet av åtgärder på
EU-nivå som även når länder utanför unionen.

3

EUT C 115, 9.5.2008 s.13.
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2 Regelverk
2.1 Avgränsning och bakgrund
Rapporten tar upp läkemedelslagstiftningen och miljölagstiftningen, såsom dessa
rättsområden ser ut i EU, inom ramen för vad som är relevant för regeringsuppdraget.
Frågan om risker kopplade till utsläpp från industriell verksamhet är ur ett rättsligt
perspektiv varken ny eller unik för just läkemedelsindustrin. Utsläpp från
läkemedelsindustrin medför dock särskilda störningar i miljön och för människans
hälsa.
En speciell omständighet för detta uppdrag är att tillverkningen av läkemedel och
aktiva substanser, och därmed utsläppen från denna, i stor utsträckning äger rum i
andra länder än där huvudparten av dem konsumeras. Tillverkningen sker också i stor
utsträckning på uppdrag av företag som inte har sin juridiska hemvist i
tillverkningsländerna. Ofta handlar det om tillverkning i utvecklingsländer. En högst
relevant fråga är därför vilka förutsättningar som finns för att ur ett rättsligt perspektiv
påverka tillverkningen i tredje land.
Grundläggande för förslaget att arbeta för en revidering av direktiven som reglerar god
tillverkningssed, GMP, så att de inkluderar krav på miljöhänsyn vid tillverkning av
läkemedel, är att företag måste kunna visa att deras produkter tillverkas enligt GMP för
att produkterna ska få ett marknadsföringstillstånd (godkännande) i Europa.
Beskrivningen av den EU-rättsliga regleringen av läkemedel nedan har utformats i
syfte att öka förståelsen för det förslag som presenteras i kapitel fyra. Fokus ligger
därför på de regler som har betydelse för förslaget.

2.2

Läkemedelslagstiftningen

2.2.1

De centrala rättsakterna

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG om upprättande av
gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel och Europaparlamentets och
rådets direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel
är rättsakter som bl.a. reglerar hur läkemedel godkänns av medlemsstaterna och vad
som krävs för tillstånd till tillverkning av läkemedel. Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för
godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel
samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet reglerar bl.a. hur läkemedel
godkänns av kommissionen efter ansökan till den europeiska läkemedelsmyndigheten,
European Medicines Agency, EMA. Dessa är de centrala EU-rättsakterna på
läkemedelsområdet.
De två läkemedelsdirektiven är utformade på likartat sätt i stora delar och artiklar med
samma innebörd återfinns ofta i de två direktiven. Vid hänvisning till artiklar nedan
anges artikeln i direktiv 2001/82/EG först och därefter motsvarande artikel i direktiv
2001/83/EG.
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Norge, Island och Liechtenstein är inte medlemmar i EU men de har åtagit sig att följa
bestämmelserna i läkemedelsdirektiven. Vad som sägs nedan om EU och dess
medlemsländer gäller därför även dessa länder.

2.2.2

Tillståndskrav för tillverkning och försäljning inom
EU

Enligt läkemedelsdirektiven krävs det tillstånd från någon behörig
läkemedelsmyndighet i EU för att få tillverka och sälja läkemedel inom EU. För den
som vill tillverka läkemedel anges vilka krav som ställs för att få tillstånd till detta och
vilka krav man som tillverkare måste leva upp till. Direktiven reglerar även vilka krav
som ställs på en ansökan om godkännande för försäljning av läkemedel samt vilka
skyldigheter en innehavare av ett godkännande för försäljning, MAH (marketing
authorisation holder), har. Kraven är många och omfattar bl.a. att samla in och följa
upp biverkningsrapporteringar och att följa den vetenskapliga och tekniska
utvecklingen och att vidta åtgärder så att läkemedlet kan framställas och kontrolleras
med allmänt vedertagna metoder.
Tillverkaren av läkemedlet behöver inte vara samma person som den som ansöker om
godkännande för försäljning av läkemedlet. Om så inte är fallet ska den som ansöker
om godkännande visa att den enbart kontrakterar tillverkare som har tillstånd att
tillverka läkemedel.

Läkemedel
tillverkat med
tillstånd och
enligt GMP

Aktör som kan
leva upp till
samtliga krav för
godkännande av
läkemedel

Läkemedel
godkänt att sätta
på EUmarknaden

Bild X. Förutsättningar för att kunna få ett läkemedel godkänt för försäljning.

2.2.3

Tillverkning av läkemedel

För att få tillverka läkemedel krävs som angetts ovan tillstånd enligt
läkemedelsdirektiven (art. 44 resp. 40). Sådant tillstånd krävs oavsett om tillverkningen
avser hela eller delar av läkemedlet, vissa steg i tillverkningsprocessen eller olika
procedurer för uppdelning, förpackning eller emballering/presentation.
Tillverkningstillståndet kan avse vissa läkemedel eller gälla generellt för alla
läkemedel. Tillverkningstillstånd krävs även för import av läkemedel från tredje land.
Direktivens avdelningar med regler för tillverkning gäller även för importerade
läkemedel. Samma tillverkningskrav ställs således på läkemedel oavsett var
tillverkningen sker. De behöriga myndigheterna i de länder som har utfärdat
tillverkningstillstånden inom EU genomför med stöd av direktiven inspektioner av
tillverkningsställena, se art. 80 resp. 111. Det gäller även tillverkningsställen i tredje
land.
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2.2.3.1 God tillverkningssed (GMP)

Den som beviljas tillstånd till tillverkning av läkemedel ska efterleva ett antal krav som
räknas upp i direktiven. Ett av dessa är att rätta sig efter principerna och riktlinjerna för
god tillverkningssed, GMP för läkemedel och därvid som utgångsmaterial endast
använda aktiva substanser som tillverkats i enlighet med detaljerade riktlinjer för god
tillverkningssed för utgångsmaterial (art. 50 f resp. 46 f).
Kommissionen får i art. 51 resp. 47 i uppdrag att i form av direktiv anta de principer
om och riktlinjer för god tillverkningssed som avses i art. 50 resp. 46. Till följd av detta
har kommissionen antagit direktiv 91/412/EEG om fastställande av principer och
riktlinjer för god tillverkningssed avseende veterinärmedicinska läkemedel och direktiv
2003/94/EG om fastställande av principer och riktlinjer för god tillverkningssed i fråga
om humanläkemedel och prövningsläkemedel för humant bruk. Kommissionen får
även delegation i nämnda artiklar att anta detaljerade riktlinjer för god tillverkningssed
för aktiva substanser som används som utgångsmaterial. Även sådana riktlinjer har
antagits4.
I art. 2 i båda kommissionsdirektiven om GMP finns en definition av god
tillverkningssed. God tillverkningssed är den del av kvalitetssäkringen som är avsedd
att se till att produkterna alltid framställs och kontrolleras på ett sådant sätt att de
uppfyller de kvalitetskrav som är lämpliga för deras avsedda användning.
Enligt läkemedelsdirektiven ska tillverkares efterlevnad av reglerna om tillverkning
och GMP inspekteras av de behöriga myndigheterna, art. 80 resp. 111. Om det finns
brister i efterlevnaden av god tillverkningssed kan myndigheterna utfärda ett så kallat
”non-compliance GMP certificat”. Detta certifikat publiceras i en EU-gemensam
databas, EudraGMP, så att informationen sprids till samtliga medlemsländer. I denna
databas läggs fortlöpande in inspektioner utförda av EU: s medlemsländer. Det gäller
inspektioner utförda såväl inom som utanför den inspekterande medlemsstatens
territorium. Se art. 80.6 och 80.7 resp. art. 111.6 och 111.7.
Enligt art. 85.2 resp. 118.2 i läkemedelsdirektiven kan ett tillverkningstillstånd
återkallas bl.a. om GMP inte efterlevs.
Tillverkare/importör av
aktiv substans
•Ska efterleva GMP för
utgångsmaterial som
anges i riktlinjer
utfärdade av
kommissionen.

Tillverkare/importör av färdigt
läkemedel (eller av delar av färdigt
läkemedel)
•Ska inneha tillverkningstillstånd enligt
läkemedelsdirektiven.
•Ska efterleva GMP som anges i
direktiv utfärdade av kommissionen.

Tillverkaren eller annan som
förfogar över läkemedlet
•Måste ansöka om godkännande
för försäljning för att få sälja
läkemedlet inom EU
•I ansökan ska bl.a. visas att
tillverkning sker av någon som har
tillstånd till läkemedelstillverkning
inom EU

Bild Y. Tillstånd till tillverkning av läkemedel.
4

Se http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-4/2007_09_gmp_part2_en.pdf
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2.2.4

Godkännande av läkemedel för försäljning

För att ett läkemedel ska få säljas i en medlemsstat ska läkemedlet, förutom att vara
tillverkat i enlighet med vad som anges ovan, vara godkänt i den medlemsstaten.
Godkännandet kan antingen vara meddelat i enlighet med något av
läkemedelsdirektiven (2001/82/EG och 2001/83/EG) eller i enlighet med förordningen
(EG) nr 726/2004, se läkemedelsdirektiven art. 5.1 resp. art. 6.1. Ett godkännande är
således en förutsättning för att ett läkemedel ska få marknadsföras. Det finns vissa
undantag från denna huvudregel men de saknar betydelse i detta sammanhang.
2.2.4.1 Godkännande enligt läkemedelsdirektiven

Om den som vill ha ett läkemedel godkänt för försäljning ansöker om ett godkännande
i enlighet med läkemedelsdirektiven kan denne välja hur omfattande godkännandet ska
bli. Antingen kan läkemedlet bli godkänt i en medlemsstat eller så kan någon av de två
gemenskapsprocedurer som leder till godkännande i fler medlemsstater användas.
Den ena gemenskapsproceduren, den decentraliserade proceduren (DCP), är tillämplig
på nya läkemedel som inte är godkända någonstans inom EU. Ansökan om
godkännande lämnas in till läkemedelsmyndigheterna i de medlemsstater i vilka man
vill ha ett godkännande. Sökanden väljer själv vilka och hur många länder som ska
ingå i proceduren. En av dessa medlemsstater väljs ut till referensmedlemsstat. Det blir
myndigheten i referensmedlemsstaten som ansvarar för utredningen av ansökan och
som leder proceduren fram till ett bifall eller ett avslag (art. 32.1 och 32.3-5 resp. art.
28.1 och 28.3-5).
Den andra gemenskapsproceduren, proceduren för ömsesidigt erkännande, MRP
(mutual recognition procedure), är tillämplig när läkemedlet redan är godkänt i någon
(eller några) medlemsstater och sökanden vill ha godkännande i ytterligare en eller
flera medlemsstater. Liksom i DCP väljer sökanden själv hur många och vilka länder
som ska ingå i proceduren. Det land som redan godkänt läkemedlet är
referensmedlemsstat med samma ansvar som vid DCP. Om läkemedlet redan är
godkänt i flera medlemsstater väljer sökanden vilken av dessa som ska vara
referensmedlemsstat (art. 32.1-2 och 31.4-5 resp. art. 28.1-2 och 28. 4-5). Den här
proceduren är tvingande i de fall ett läkemedel är godkänt någonstans inom
gemenskapen.
Det tredje alternativet enligt läkemedelsdirektiven är att ansöka om godkännande i en
medlemsstat genom en nationell ansökan, den nationella proceduren. Det innebär att
ansökan endast lämnas in till en medlemsstat och ansökan utreds och bedöms
följaktligen enbart av den medlemsstaten. En förutsättning för detta val är att
läkemedlet ifråga inte redan är godkänt i någon annan medlemsstat eftersom
proceduren för ömsesidigt erkännande då är obligatorisk.
2.2.4.2 Godkännande enligt förordningen (EG) nr 726/2004

Ett godkännande som beviljas efter ansökan enligt förordningen (EG) nr 726/2004 får
giltighet i samtliga länder inom EU (förordningen art. 13.1och 38.1). Sökanden väljer
således inte själv vilka länder som ska omfattas av ansökan (jfr med procedurerna
enligt läkemedelsdirektiven). Godkännandeförfarandet enligt förordningen kallas den
centrala proceduren. För vissa läkemedel är det obligatoriskt att ansöka om
godkännande enligt förordningen (art. 3.1). Det gäller läkemedel som omfattas av
uppräkningen i bilagan till förordningen. Bilagan omfattar t.ex. läkemedel som
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framställts med vissa biotekniska processer och läkemedel som innehåller en ny aktiv
substans och som avser behandling av vissa uppräknade sjukdomar såsom cancer,
neurodegenerativa sjukdomar och förvärvat immunbristsyndrom. Enligt art. 3.2 kan
sökanden i vissa fall välja att ansöka om godkännande enligt förordningen för
läkemedel som inte omfattas av bilagan.
Vid en ansökan enligt förordningen ges ansökan om godkännande in till den
europeiska läkemedelsmyndigheten European Medicines Agency, EMA. På
myndigheten finns en vetenskaplig kommitté för humanläkemedel och en för veterinära
läkemedel. Dessa kommittéer utarbetar yttranden som ligger till grund för det slutliga
beslutet som fattas av kommissionen. Som nämnts ovan gäller ett sådant beslut i
samtliga medlemsstater. Om ansökan avslås medför det ett förbud i hela gemenskapen
att släppa ut läkemedlet på marknaden (förordningen art. 12.2 och 37.2).
2.2.4.3 Krav på dokumentation i ansökan om godkännande för försäljning
avseende miljö

Den dokumentation som ska ingå i en ansökan om att få ett läkemedel godkänt är
densamma oavsett enligt vilken procedur ansökan görs. Vilken dokumentation som ska
ingå anges i art. 12.3 resp. 8.3 i läkemedelsdirektiven. Dokumentationskraven för
veterinära läkemedel och humanläkemedel skiljer sig åt varför de båda direktiven
presenteras var för sig nedan. I förordning (EG) nr 726/2004 anges i art. 6.1 och 31.1
att ansökan om godkännande av läkemedel enligt förordningen ska innehålla
dokumentation som anges i art. 8.3 i direktiv 2001/83/EG för humanläkemedel resp.
enligt art. 12.3 i direktiv 2001/82/EG för veterinärläkemedel.
2.2.4.3.1 Ansökan om godkännande enligt direktiv 2001/82/EG
Enligt art. 12.3 ska ansökan om godkännande av ett veterinärmedicinskt läkemedel
innehålla de uppgifter som listas i artikeln. Följande uppgifter som rör miljö ska
lämnas in i ansökan:
12.3 g) Skälen till eventuella försiktighets- och säkerhetsåtgärder som ska vidtas vid
lagring av det veterinärmedicinska läkemedlet, administrering till djur och
bortskaffande av avfallsprodukter, med uppgift om potentiella risker som det
veterinärmedicinska läkemedlet kan medföra för miljön och för människors, djurs eller
växters hälsa.
12.3 j) Resultat av undersökningar för att utvärdera ett läkemedels eventuella
miljörisker; denna miljöpåverkan ska studeras och särskilda bestämmelser för att
minska den ska utarbetas för varje enskilt fall.
Vid utvärderingen av en ansökan om godkännande för försäljning av ett
veterinärmedicinskt läkemedel ska risk/nyttaförhållandet för läkemedlet bedömas. Risk
i samband med användning av ett läkemedel definieras i veterinärdirektivet med varje
risk i samband med det veterinärmedicinska läkemedlets kvalitet, säkerhet och effekt
med avseende på människors och djurs hälsa samt varje risk för oönskade
miljöeffekter, art. 1.19. Vid värderingen av risk/nyttaförhållandet ska de risker som
anges i art. 1.19 vägas mot de positiva terapeutiska effekter som ett läkemedel bedöms
ha, se art. 1.20. Utfallet av denna värdering ska vara positiv för att läkemedlet ska
godkännas. För ett veterinärmedicinskt läkemedel är således risken för oönskade
miljöeffekter en omständighet som kan leda till att läkemedlet inte godkänns för
försäljning.
2.2.4.3.2 Ansökan om godkännande enligt direktiv 2001/83/EG
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Enligt art. 8.3 ska ansökan om godkännande av ett humanläkemedel innehålla de
uppgifter som listas i artikeln. Följande uppgifter som rör miljö ska lämnas in i
ansökan:
8.3 ca) Bedömning av läkemedlets eventuella miljörisker. Denna miljöpåverkan ska
studeras och särskilda åtgärder för att minska den ska tas fram i respektive fall.
8.3 g) Skälen för eventuella försiktighets- och säkerhetsåtgärder som ska vidtas vid
lagring av läkemedlet, administrering till patienter och bortskaffande av
avfallsprodukter samt uppgift om potentiella miljörisker som läkemedlet kan medföra.
Även vid prövningen av en ansökan om godkännande av ett humanläkemedel ska
risk/nyttaförhållandet värderas. Risk i samband med användning av ett läkemedel
definieras i humanläkemedelsdirektivet som varje risk som har att göra med
läkemedlets kvalitet, säkerhet eller effekt med avseende på användarens hälsa eller
folkhälsan samt varje risk för oönskade miljöeffekter, art. 1.28. För humanläkemedel
ska inte riskerna för oönskade miljöeffekter vägas in vid bedömningen av
risk/nyttaförhållandet, se art. 1.28a. Risken för oönskade miljöeffekter kan därför inte
föranleda att ett humanläkemedel inte godkänns för försäljning.
2.2.4.4

Riktlinjer för utförandet av en miljöriskbedömning för försäljning av
läkemedel

2.2.4.4.1 Humanläkemedel – fokus på vattenmiljön
Miljöriskbedömningen för humanläkemedel innehåller en omfattande vetenskaplig
bedömning som görs av det sökande företaget enligt fastställda europeiska riktlinjer
(EMEA/ CHMP/SWP/4447/00 corr 1). Riktlinjen antogs i sin nuvarande lydelse i juni
2006 och innehåller nu även krav på bedömning av den aktiva substansens egenskaper
med avseende på persistens (nedbrytbarhet), bioackumulering och toxicitet (giftighet)
(PBT) samt högre krav på långtidsstudier jämfört med tidigare versioner. Detta har
möjliggjort för myndigheterna att i sina bedömningar efter 2006 få en bättre bild av
riskerna för negativa miljöeffekter. Däremot innehåller miljöriskbedömningar
genomförda före 2006 en större osäkerhet p.g.a. mera bristfällig data. Riktlinjen
begränsar sig till miljöpåverkan uppkommen genom användning av produkten och inte
genom lagring, kassation eller tillverkning. Eftersom den största miljöexponeringen vid
användning förväntas ske genom utsöndring av aktiv substans via urin och avföring
som sedan spolas ned i avloppen fokuseras bedömningen till vattenmiljön och då med
reningsverken som utgångspunkt.
Miljöriskbedömningen enligt EMA:s riktlinje görs i flera steg. Först bedöms för alla
produkter om den aktiva substansen har potential att lagras i fettvävnader hos djur
(bioackumulering) med hjälp utav ett laborativt mått på substansens fördelning i en
blandning av oktanol och vatten (s.k., log Kow-värdet). Om log Kow-värdet indikerar
bioackumulering går man vidare med studier som belyser potentialen att stanna kvar
länge i miljön (nedbrytbarhetsstudier, persistens), bioackumuleringsstudier i fisk och
toxicitetstester i likhet med miljöriskbedömningar för andra kemikalier och i enlighet
med riktlinjer från den tidigare europeiska kemikaliemyndigheten European Chemicals
Bureau5.

5

European Chemicals Bureau (2003) Technical Guidance Document in support of Commission Directive 93/67/EEC
on Risk Assessment for new notified substances, Commission Regulation (EC) No 1488/94 on Risk Assessment for
existing substances and Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of
biocidal products on the market.
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Vidare görs för alla produkter en beräkning av vilken halt av det aktiva ämnet som kan
förväntas uppnås i ytvatten när produkten används i enlighet med produktresumén, dvs.
den sammanfattning av ett läkemedels egenskaper och användning som godkänns av
Läkemedelsverket. Om denna halt understiger ett i riktlinjen fastställt generellt
gränsvärde (0.01 µg/L) dras slutsatsen att användning av produkten inte förväntas
påverka miljön och bedömningen är därmed slutförd. Om den beräknade utsläppshalten
till ytvattnet överstiger gränsvärdet måste ämnets nedbrytbarhet, fördelning mellan
vattenfas och slamfas i reningsverk och sediment, eventuella effekter på
mikroorganismer i ett reningsverk samt ekotoxikologiska effekter på vattenlevande
organismer studeras vidare i ett andra steg. De ekotoxikologiska studier som krävs i
detta steg innefattar studier på tillväxt, reproduktion och livscykler i alger, kräftdjur
och fisk. Med hjälp av dessa data beräknas den koncentration av ämnet som inte
förväntas ha negativ effekt på vattenmiljön, Predicted No Effect Concentration
(PNEC). Om den uppskattade halten i vatten är större eller lika med PNEC förfinas
riskbedömning genom att beräkning görs av halten i vatten, med hänsyn tagen till
nedbrytbarhetsdata och datasimulering av vad som sker i ett reningsverk. Detta
möjliggör att slutsatser kan dras om användning av produkten leder till oacceptabel
miljöpåverkan. I praktiken skulle halterna i vatten kunna bli högre än de satta gränserna
eftersom bedömningarna görs för en produkt i taget och den aktiva substansen kan
finnas i flera produkter på marknaden.
Ibland visar data att ämnet förväntas fördela sig till slam i reningsverk. Eftersom
spridning av slammet på åkrar kan leda till läkemedelsexponering av jordlevande
organismer måste man då även utföra ekotoxikologiska studier på jordlevande
organismer. Om ämnet fördelar sig till sediment måste ekotoxikologiska studier på
sedimentlevande organismer utföras. Med hjälp av särskilda modeller beräknas halten
även i jord och sediment och jämförs med PNEC för jord- respektive sedimentlevande
organismer. Även här kan man göra ytterligare förfining av beräkningar eller med mer
avancerade studier utesluta, alternativt identifiera, en risk för miljöpåverkan.
2.2.4.4.2. Veterinära läkemedel -fokus på jordbrukets djur och spridning till
markmiljö
Den vetenskapliga bedömningen är tekniskt mer komplicerad än för humanläkemedel
och regleras i tre riktlinjer (CVMP/VICH/592/98, CVMP/VICH/790/03, EMEA/
CVMP/ERA/418282/2005-Rev.1). Bedömningen startar med en uppskattning av hur
stor exponeringen i miljön kan bli för den enskilda produkten. För produkter som
endast ska användas till sällskapsdjur eller enstaka djur i en flock antar man att
exponeringen i miljön kommer att bli så liten att någon miljöpåverkan inte är trolig och
bedömningen avslutas därmed. För övriga produkter uppskattas koncentrationen i
gödsel när produkten används i enlighet med föreslagen dos och frekvens i de djurslag
som ansökan omfattar. Vidare görs en beräkning av koncentrationen i jord efter
spridning av gödsel alternativt vid betesgång. Man beräknar också hur höga halter som
kan nå grundvatten via urlakning. Om de i riktlinjerna fastslagna generella
gränsvärdena överskrids går man vidare med nedbrytbarhets- och ekotoxikologiska
studier på jordlevande och vattenlevande organismer. Även här gäller det att stegvis
förfina sina beräkningar och/eller utföra mer komplexa studier tills man kan utesluta
eller slutgiltigt identifiera en risk för miljöpåverkan.
2.2.4.5 Krav på dokumentation i ansökan om godkännande för försäljning
avseende tillverkning
I art. 12.3 resp. 8.3 i läkemedelsdirektiven anges även vad sökanden ska visa avseende
tillverkningen av det läkemedel som denne vill ha godkänt. Sökanden ska beskriva
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tillverkningsmetoden (art. 12.3 d resp. 8.3 d) och de kontrollmetoder som tillverkaren
använder (art. 12.3 i resp. 8.3 h) samt ge in dokument som visar att tillverkaren har rätt
att i sitt hemland tillverka läkemedel (art. 12.3 m resp. 8.3 k). Detta ska ingå i ansökan
oavsett om det är sökanden själv som tillverkar läkemedlet eller om en eller flera andra
aktörer tillverkar hela eller delar av produkten.
Sökande som vill ha ett läkemedel godkänt
för försäljning kan vara en aktör som
tillverkar läkemedel eller en "MAH"som
förfogar över ett läkemedel tillverkat av
någon annan
•En ansökan ska ges in till en
läkemedelsmyndighet
•Ansökan ska enligt läkemedelsdirektiven
bl.a. innehålla:
beskrivning av tillverkningsmetod
beskrivning av kontrollmetoder som
tillverkaren använder
dokument som visar att tillverkaren har rätt
att i sitt hemland tillverka läkemedel

Läkemedelsmyndighet i
EU
•Tar emot och granskar
ansökan
•Beviljar godkännandet om
ansökan uppfyller alla krav.

Efter godkännande
•Tillverkare inblandade i
tillverkningsprocessen och MAH
måste fortsätta leva upp till kraven i
direktiven.
•Läkemedelsmyndigheten
kontrollerar att tillverkare och MAH
efterlever kraven. Om inte kan
tillstånd till tillverkning och/eller
godkännande för försäljning av
läkemedel återkallas.

Bild Z. Godkännande för försäljning av läkemedel.

2.2.5

God tillverkningssed (GMP) – Globala
överenskommelser

De krav som kan ställas enligt god tillverkningssed (GMP) gällande tillverkning syftar
till att upprätthålla och garantera att läkemedlen är tillverkade på ett kvalitetsmässigt
säkert sätt. Rådande läkemedelslagstiftning är inte bara harmoniserad inom EU utan det
finns också ett nära samarbete vad gäller arbetet kring god tillverkningssed mellan EU
och PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme), en sammanslutning av
för närvarande 39 läkemedelsmyndigheter över hela världen. I dagsläget är de bådas
GMP starkt harmoniserade. I samband med justeringar inom EU-GMP respektive inom
PIC/S sker alltid en diskussion på ett tidigt stadium kring hur planerad förändring
kommer att ske så att synpunkter från andra läkemedelsmyndigheter kan beaktas.
Denna samarbetsform med en dialog med andra myndigheter och där synpunkter kan
beaktas är skriftligt reglerad mellan EMA och PIC/S. Samarbetet syftar till att stärka att
förändringar inom god tillverkningssed harmoniseras på en global nivå så långt detta är
möjligt. Detta integrerade arbete på en global nivå ger en ytterligare styrka avseende
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genomslagskraften i justerade krav och rekommendationer. Ett harmoniserat GMP
regelverk är till gagn för både läkemedelsindustrin och läkemedelsmyndigheter.
Det förekommer även ett informationsutbyte med WHO som är den tredje stora aktören
med ett eget globalt GMP regelverk.
Genom att koppla miljökrav till gällande EU-regelverk för god tillverkningssed tar man
även ett första steg till att dessa krav även ska få en större spridning i och med den
globala koppling som råder avseende god tillverkningssed. Dessutom är kopplingen
mellan GMP-krav och godkännandekrav för att sätta en produkt på EU-marknaden, ett
potentiellt mycket starkt styrinstrument.

2.2.6

Ny läkemedelslagstiftning – direktivet om
förfalskade läkemedel

Europaparlamentet och Rådet har under år 2011 antagit en reviderad lagstiftning, det
s.k. direktivet om förfalskade läkemedel, som bl.a. syftar till att säkerställa kvalitet i
tillverkning av läkemedel och öka kontrollen i alla led från tillverkare till
slutkonsument. Genom det nya direktivet görs ändringar i direktiv 2001/83/EG.
Ändringarna medför bl.a. att skyldigheten att följa GMP-lagstiftningen förstärks.
Direkt berörda av skärpningarna i lagstiftningen är tillverkare och innehavare av
läkemedelsgodkännanden inom EU men indirekt även tillverkare i tredje land.
Redan tidigare gäller att innehavare av tillverkningstillstånd inom EU ska rätta sig efter
principerna för god tillverkningssed och bara använda aktiva substanser som tillverkats
enlig god tillverkningssed. I ändringsdirektivet tillkommer att de ska kontrollera att
tillverkaren och distributörerna av de aktiva substanserna följer god tillverkningssed
och god distributionssed genom att genomföra granskningar av tillverknings- och
distributionsställen för dessa tillverkare och distributörer. Innehavaren av
tillverkningstillståndet ska kontrollera denna efterlevnad, antingen själv eller genom en
part som agerar på hans vägnar.
Medlemsstaterna inom EU har ett ansvar att säkerställa att aktiva substanser som
importeras till EU har tillverkats efter standarder som är minst likvärdiga med de som
gäller inom EU. Kravet tillgodoses genom att det ska finnas en bekräftelse från
myndigheten i det exporterande landet att god tillverkningssed tillämpas, att
regelbundna stränga kontroller görs och att myndigheten i det exporterande landet
meddelar EU om det framkommer brister i efterlevnaden.
Krav på bekräftelsen ovan kan undantas om det exporterande landet finns upptaget på
en förteckning som upprättas av europeiska kommissionen. Tredje länder kan begära
att komma med i den förteckningen och kommissionen bedömer om reglerna i det
exporterande landet är sådana att det går att säkerställa en skyddsnivå jämförbar med
EU:s. I bedömningen ingår oftast inspektioner av anläggningar på plats men det är
inget krav att samtliga tillverkningsställen i landet inspekteras.
Ändringsdirektivet beräknas träda ikraft sommaren 2013.

2.3

Miljörätträttslig reglering

2.3.1

Introduktion

Såväl läkemedelslagstiftningen som miljölagstiftningen är områden som har ett starkt
eller mycket starkt inflytande från EU-lagstiftningen. En utgångspunkt för EU-rätten är
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Brundtlandrapportens mål om en hållbar utveckling, vilket särskilt betonas i EU:s
grundlag Lissabonfördraget artikel 3 (3): ”Unionen ska upprätta en inre marknad.
Unionen ska verka för en hållbar utveckling i Europa som bygger på välavvägd
ekonomisk tillväxt och på prisstabilitet, på en social marknadsekonomi med hög
konkurrenskraft där full sysselsättning och sociala framsteg eftersträvas, samt på en
hög miljöskyddsnivå och en bättre miljö. Den ska främja vetenskapliga och tekniska
framsteg.”
Under detta avsnitt kommer EU:s kemikalielagstiftning Reach förordningen att tas upp.
Därefter behandlas det s.k. IPPC direktivet (Integrated Pollution Prevention and
Control) och IED direktivet (Industrial Emissions [integrated pollution prevention and
control])6. De två sistnämnda rättsakterna kan sägas vara en minsta gemensam nämnare
för medlemsstaternas lagstiftning avseende utsläpp från större industrianläggningar.
Därefter behandlas EU:s ramdirektiv för vatten7 med regler som har betydelse bl.a. för
vad som får släppas ut med avloppsvatten. Slutligen behandlas EU:s bestämmelser om
miljökonsekvensbeskrivningar8, vilka är av mycket central betydelse för
tillståndsgivning av bl.a. industrier.

2.3.2

Ramdirektivet för vatten

EU:s ramdirektiv för vatten, 2000/60/EG, syftar till att skydda såväl inlandsytvatten
som kustvatten och grundvatten. Direktivet innehåller regler som har betydelse bl.a. för
vad som får släppas ut med avloppsvatten. Ramdirektivet anger vidare ett kombinerat
tillvägagångssätt för punktkällor och diffusa källor, med såväl utsläppsregleringar som
införande av miljökvalitetsnormer för vissa prioriterade ämnen. I ramdirektivets bilaga
X finns för närvarande 33 prioriterade ämnen; inget av dem är läkemedel. Till
ramdirektivet finns också ett s.k. dotterdirektiv, 2008/105/EG. Dotterdirektivets bilaga
II är en förteckning över miljökvalitetsnormer för de prioriterade ämnena och är införd
i ramdirektivets bilaga X. Dotterdirektivets bilaga III innehåller prioriterade ämnen
som ska bli föremål för översyn för eventuell identifiering. Nya ämnen förs in i
dotterdirektivets bilaga III. Om ämnena efter validering och identifiering bedöms som
prioriterade förs de även in i ramdirektivets bilaga X. Medlemsstaterna är skyldiga att
införliva direktivets innehåll i sina nationella lagstiftningar, vilket här innebär att
miljökvalitetsnormerna gäller även för de nya ämnena. De nya ämnena kan vara
läkemedelssubstanser.
EU-kommissionen har i samarbete med experter som företräder berörda parter,
utvecklat ett system för fastställande av prioriteringar med en kombination av
övervakning och modeller, kallat Combined Monitoring-based and Modellingbased
Priority Setting (COMMPS). Genom samarbetet i COMMPS har de nuvarande 33
prioriterade ämnena i ramdirektivets bilaga X valts ut. EU-kommissionen ska vart
fjärde år se över listan med prioriterade ämnen. I höst beräknas den lägga fram ett
förslag med ytterligare prioriterade ämnen som man vill inkludera. Förslaget kommer
även att innehålla miljökvalitetsnormer för dessa ämnen samt ändringar av vissa
miljökvalitetsnormer för redan existerande prioriterade ämnen. Förslaget kommer
sedan att förhandlas i Rådet och Europaparlamentet. Bland det knappt 20-tal substanser
för vilka man tagit fram ämnesdossierer och förslag på miljökvalitetsnormer finns fyra
6

IPPC direktivet kommer att fasas ut i två steg dels 2013 och dels 2014 samt därefter gäller IED direktivet fullt ut för
alla verksamheter.
7

Europaparlamentets och rådets direktiv 200/60/EG om upprättandet av en ram för gemenskapens åtgärder på
vattenpolitikens område.
8

Rådets direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan av visa offentliga och privata projekt. Ändrad genom
97/11/EG, 2003/35/EG och 2009/31/EG.

23

läkemedelssubstanser; två hormoner, 17 beta-östradiol, ett naturligt östrogen som
produceras av människor och djur, samt 17 alpha-etinylestradiol, ett syntetiskt östrogen
som används i preventivmedel och annan typ av hormonbehandling. Det naturliga
hormonet står för 90 % av utsläppen till ytvattnet, medan det syntetiska för mindre än
10 %. Båda hormonerna har signifikanta effekter på livet i vattenmiljöer t.ex.
feminisering av fisk, påverkan på fortplantning och sexuell utveckling. Två
antiinflammatoriska läkemedelssubstanser finns med, diklofenak och ibuprofen.
Huruvida dessa ämnen kommer att finnas med i kommissionens slutgiltiga förslag eller
inte beror bland annat på kommissionens värdering av de konsekvensanalyser man har
gjort av inkluderandet av dessa ämnen.
Ett förslag som diskuterats inom arbetsgruppen för detta regeringsuppdrag är att koppla
GMP-kraven för läkemedel till reglerna om miljökvalitetsnormer9 för vatten via
ramdirektivet för vatten och dess dotterdirektiv. Tanken är då att motverka att de
prioriterade ämnen (dvs. innehållet i vissa läkemedel) som anges i ramdirektivets
bilaga X släpps ut i vattenmiljön. Miljökvalitetsnormer gäller generellt för alla
verksamheter i en medlemsstat och inte endast för läkemedelstillverkare.
Om prioriterade ämnen kommer ut i vattenmiljön och halten stiger så att det finns risk
för att miljökvalitetsnormer överskrids, ska åtgärder vidtas för att minska halterna så att
den status vattnet hade före utsläppet återställs. De åtgärder som ska vidtas fastställs i
ett åtgärdsprogram. Ett sådant åtgärdsprogram fastställs av regeringen eller behörig
myndighet i medlemsstaten och riktar sig i första hand till lokala myndigheter med
tillsynsansvar. De företag som tillverkar läkemedel har tillstånd för sin verksamhet (jfr
IPPC) och berörs därför inte på annat sätt än indirekt av åtgärdsprogrammet.
Tillståndsgiven verksamhet ska vara skyddad från ytterligare krav från medlemsstaten.
Detta medför att effekten på den utlokaliserade läkemedelstillverkningen blir ännu
mindre än på tillverkare inom EU. Syftet att fullt ut kunna påverka
tillverkningsföretagen i tredje land uppnås sannolikt inte med
GMP/Miljökvalitetsnormer-metoden. Andra legala vägar måste därför övervägas.

2.3.3

Direktivet om utsläpp från industrier

Med Miljöbalken införlivades ett antal EU-direktiv i svensk lagstiftning. Bland dessa
är Direktivet om Samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar,
IPPC-direktivet, Integrated Pollution Prevention Control10. Medlemsstaterna är bl.a.
skyldiga att införa bestämmelser så att vissa uppräknade industrier måste ha tillstånd
för att få etableras11.
Den grundläggande skyldigheten i direktivet är enligt art. 3 att alla lämpliga
förebyggande åtgärder vidtas för att undvika föroreningar, särskilt genom att bästa
tillgängliga teknik, BAT, används. Med förorening avses i direktivet: ”direkt eller
indirekt överföring genom mänsklig verksamhet av ämnen, vibrationer, värme eller
buller till luft, vatten eller mark, som kan skada människors hälsa eller kvaliteten på
miljön, medföra försämring av materiell egendom, medföra försämring av eller hindra
möjligheterna att dra nytta av de fördelar naturen erbjuder eller annan legitim
användning av miljön.”12

9

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område.

10

Ursprungligen direktiv 91/61/EG, sedermera ändrat till 2008/1/EG

11

Artikel 4.

12

Artikel 2.2.
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Substitutionsprincipen kommer till uttryck i IPPC-direktivet genom att man genom
fastställandet av bästa tillgängliga teknik, BAT, ska överväga användningen av ämnen
som är mindre farliga. Det kan således konstateras att det genom EU-rätten redan idag
finns krav på att industriell tillverkning av läkemedel föregås av ett tillståndsförfarande
i enlighet med miljölagstiftningen, och med hänsyn till omfattningen av begreppet
förorening så kan t.ex. frågan om utsläpp av läkemedelsrester och andra typer av
läkemedel regleras genom detta tillstånd.
Direktivet är ett så kallat minimidirektiv, vilket innebär att en medlemsstat får ha
strängare regler än sin nationella lagstiftning.
Europaparlamentet och rådet har enats om att sju direktiv om industriutsläpp ska bli
ett. Bland dessa sju är IPPC-direktivet. Det nya direktivet, 2010/75/EU,
industriemissionsdirektivet (IED), Industrial Emissions Directive, trädde i kraft den 6
januari i år. Det ska vara infört i svensk lagstiftning den 7 januari 2013 och då börja
tillämpas för nya anläggningar. Ett år senare ska det också tillämpas för befintliga
anläggningar. IED innebär skärpningar bland annat för tillämpningen av Bästa
tillgängliga teknik (BAT) och i minimikraven på utsläpp för stora
förbränningsanläggningar.
Enligt IED ska kommissionen organisera ett informationsutbyte mellan
medlemsstaterna, icke-statliga miljöskyddsorganisationer och de berörda industrierna
om BAT. Resultatet av informationsutbytet redovisas i s.k. BAT-Reference
Documents, BREF-dokument, för de olika branscher som täcks av direktivet.
Läkemedelsbranschen (pharmaceutical products, Chemical and biological processes)
ingår i ett BREF-dokument om organiska finkemikalier, (Organic Fine Chemicals,
OFC, augusti 2006). Häri finns dock inga rekommenderade utsläppsvärden till vatten
av vissa enskilda substanser. Utsläppsvärden rörande föroreningsutsläpp till vatten är
vanligen formulerade i form av samlingsparametrar såsom organiskt material.
Målsättningen är att BREFar ska uppdateras vart åttonde år.
Bland de viktigaste förändringarna, som är relevanta för regeringsuppdraget, kan
nämnas att:
Slutsatserna om vad som enligt EU:s BAT Reference documents, BREF,
motsvarar BAT för en sektor ska ligga till grund för att fastställa
tillståndsvillkoren i det enskilda fallet
Inom fyra år efter det att en ny BREF-slutsats antagits av kommissionen ska
villkoren i enskilda tillstånd vid behov uppdateras och utsläppen ligga under
de nivåer som anges motsvara BAT. Det finns vissa, begränsade möjligheter
till undantag.
Det ska framgå av tillstånden hur villkoren förhåller sig till BAT-slutsatserna.
Kraven på tillsyn förtydligas och skärps. Bl.a. måste alla IED-anläggningar få
ett tillsynsbesök minst vart tredje år och de större varje år. En intressant
förändring är att IED omfattar anläggningar för tillverkning av inte enbart
läkemedel utan också av mellanprodukter.
Att ta fram en ny särskild BREF för läkemedelsindustrin som tillverkarna är skyldiga
att följa, tar tid och innebär mycket arbete. En eventuell sådan ny BREF skulle
sannolikt inte kunna vara klar förrän om tidigast 4-5 år. Idag finns inga sådana planer
(från EIPPCB i Sevilla) på att göra något sådant.
En BREF är enligt vår syn ingen självklar framkomlig väg för att reglera utsläpp av
enskilda läkemedelssubstanser från läkemedelsindustrin.
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2.3.4

Direktivet om miljökonsekvensbeskrivningar

Genom direktivet om miljökonsekvensbeskrivningar13 är medlemsstaterna skyldiga att
införa krav på sådana i samband med tillståndsprocesser för vissa typer av
verksamheter. I en miljökonsekvensbeskrivning ska sökanden bl.a. redogöra för
projektet med uppgifter om lokalisering, utformning, omfattning, risker för människors
hälsa och miljö samt en beskrivning av planerade åtgärder för att undvika, minska och
om möjligt avhjälpa betydande skadliga verkningar.
Framställning av läkemedel med användning av en kemisk eller biologisk process i
”integrerade kemiska anläggningar” omfattas som huvudregel av krav på
miljökonsekvensbeskrivning. Framställningen av farmaceutiska produkter ska bli
föremål för en sådan beskrivning när medlemsstaterna anser att detta krävs på grund av
projektets karaktär.
Befintliga företag inom EU som tillverkar läkemedel har tillstånd och har i samband
med den prövningen gjort en miljökonsekvensbeskrivning. Att i direktivet om
miljökonsekvensbeskrivningar nu införa särskilda regler eller skärpta krav för
läkemedelstillverkare och koppla dessa till GMP kraven för läkemedel skulle endast få
effekt på nya verksamheter och inte nå de redan etablerade tillverkarna.
Syftet att miljöförbättra läkemedelstillverkningen i tredje land nås sannolikt inte den
här vägen, utan en annan lösning måste sökas.

2.3.5

EU:s kemikalielagstiftning, Reach

I tidigare uppdrag konstaterades att det inte är sannolikt att EU:s kemikalielagstiftning
Reach (EG) nr 1907/2006 kan användas för att åtgärda miljöproblemen i samband med
läkemedelstillverkning och användning av läkemedel. De flesta avsnitt i Reach
undantar humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel från
tillämpningsområdet. Ett avsnitt som i och för sig kan tillämpas handlar om
begränsning av tillverkning, utsläpp på marknaden och användning av vissa farliga
ämnen och beredningar. Det är alltså möjligt att införa en begränsning för ett visst
ämne som används i läkemedel. Rent praktiskt är det dock inte så sannolikt att detta
sker, eftersom Reach är en allmän lagstiftning och inte anpassat efter ett så
specialreglerat område som läkemedel. Reach kommer heller inte att innebära att data
registreras för ämnens användning i läkemedel, eftersom humanläkemedel och
veterinärläkemedel är undantagna från registreringsplikt.
Däremot kan inspiration hämtas vid framtagande av en ny EU-lagstiftning från
processen för framtagande av ämnen för nya begränsningar och ämnen som inte får
användas utan tillstånd. Reach har exempelvis en lista som finns på Europeiska
kemikaliemyndighetens hemsida kallad kandidatlistan. Utifrån denna lista prioriteras
ett antal ämnen som sätts upp på listan i Reach för tillståndsprövning. Reach har en
särskilt beskriven process om hur nya ämnen sätts upp på kandidatlistan. En sådan
offentlig lista kan fungera som en slags OBS-lista över ämnen, som sätts under särskild
bevakning, vilket ger en signal till industrin vilka ämnen som är på gång och har
ansetts inge särskild oro. När det gäller nya begränsningar i Reach kan initiativ till
sådana nya begränsningar tas både av den Europeiska kemikaliemyndigheten och av en
medlemsstat, som skriver en så kallad begränsningsdossier, vars innehåll framgår av
Reach. Även det kan vara en process som kan användas som förebild när ny

13

Council Directive 85/337/EEG on assessment of the effects of certain public and private projects on the environment.
Ändrad genom 97/11/EG, 2003/35/EG och 2009/31/EG.
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lagstiftning skrivs. Det kan vara viktigt att även ett enskilt medlemsland tillåts ta
initiativ till att sätta upp ett visst ämne i lagstiftningen.
Ett primärt syfte med Reach är att ta fram data om ämnen. Genom registreringsplikten
läggs ett ansvar på tillverkare och importörer att samla ihop befintlig data och ta fram
nya data, utifrån vissa givna tester som framgår av kommissionens förordning (EG) nr
440/2008 om testmetoder enligt Reach. Datamängden avgörs av i vilken mängd som
ämnet årligen tillverkas eller importeras. Alla registreringar sker elektroniskt till den
Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA). Samtliga registreringar inklusive alla data
finns i en sökbar databas, kallad Reach-IT. Det elektroniska verktyget benämns UCLID
5. På sikt avses också att data som inkommer i samband med prövning av
bekämpningsmedel, som är ett liknande förfarande som läkemedelsprövningen, ska in i
UCLID 5.
En sökbar databas är ofta nödvändigt för att sålla ut de ämnen som inger särskild oro.
Det kan därför vara nödvändigt även på läkemedelsområdet fundera på hur data från
aktiva ämnen i läkemedel ska vara samlade för att kunna användas för att sålla ut de
läkemedelssubstanser som bör åtgärdas. En väg kan vara en liknande databas som
Reach hos EU:s läkemedelsmyndighet EMA.
Sammantaget kan sannolikt inte Reach hantera problemet med utsläpp av
läkemedelsubstanser i miljön på ett tillräckligt sätt. Arbetsgruppens slutsats är att dessa
frågor bäst hanteras inom läkemedelsregelverket. Däremot har Reach många processer
som kan användas som förebild när läkemedelsregelverket ska revideras. Exempel på
det är t.ex. upprättandet av kandidatlistan, samt att ett enskilt medlemsland kan ta
initiativ till begränsningar. Ytterligare en förebild kan vara den sökbara databas för
data som byggt upp i och med Reach.
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3

Nationella erfarenheter och
nya initiativ

Nationellt finns erfarenheter av att ta fram miljödata och tillämpa data via
miljöklassificering av läkemedel och upphandlingskriterier för läkemedel som kan tas
tillvara som utgångspunkt och underlag för utformningen av ett förslag till ändringar i
läkemedelslagstiftningen så att miljökrav kan ställas på läkemedelstillverkningen.

3.1

Resultat från tidigare regeringsuppdrag

Läkemedelsverket fick i uppdrag av regeringen i december 2002 att utreda
miljöpåverkan av läkemedel samt kosmetiska och hygieniska produkter inklusive
förpackningar. I uppdraget ingick att göra en riskbedömning för miljöpåverkan utifrån
förekomst i miljön relaterad till aktuell försäljningsvolym. Dessutom ingick att lämna
förslag till åtgärder för att minska miljöpåverkan från dessa produktgrupper samt att
utreda hur information om kvantiteter och innehåll av ämnen i produktgrupperna kunde
förbättras och göras mer lättillgänglig. Även utredning av möjligheten att införa
miljöklassificering av läkemedel ingick. Uppdraget redovisades i augusti 2004.14
Av de ca 1200 aktiva läkemedelssubstanserna som fanns på den svenska marknaden
begränsades bedömningen till 27 stycken substanser.Urvalet av substanser gjordes
genom en sammanvägning av data för nedbrytbarhet/halveringstider, insamlade data
från läkemedelsindustrin och data publicerad i litteraturen, samt uppgifter om uppmätta
halter i miljön och aktuell svensk försäljningsstatistik. Som resultat framkom
bedömningen att för könshormonerna östradiol och etinylöstradiol förelåg en risk för
påverkan på vattenmiljön.
Miljöfarlighetsbedömningar utan hänsyn tagen till försäljningsvolym eller halter i
miljön gjordes även enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och
märkning av kemiska produkter. De tester som ligger till grund för
miljöfarlighetsbedömningen innefattar s.k. korttids- eller akuttoxicitet, biologisk
nedbrytbarhet samt bioackumulerande förmåga. Utav de substanser som hade
tillräckliga data för att kunna göra en miljöfarlighetsbedömning klassades nio stycken
substanser som farliga för vattenmiljön. Dessa utgjordes av diklofenak, etinylöstradiol,
ibuprofen, ivermektin, metoprolol, noretisteron, oxitetracyklin, paracetamol och
tylosin. De resterande substanserna ansågs inte utgöra någon akut risk för vattenmiljö
men osäkerhet kring långsiktiga miljörisker återstår. Långtidstoxiska effekter uppträder
i vissa fall vid de halter som faktiskt uppmätts i miljön.
I rapporten påpekade Läkemedelsverket att åtgärder för att minska läkemedels
potentiella påverkan på miljön måste grundas på kunskap om framförallt långsiktiga
effekter, vilket saknades för de flesta godkända läkemedelssubstanser. En ökad
miljöhänsyn i den Europeiska läkemedelslagstiftningen önskades också. Efter
rapporten reviderades EU:s riktlinje för miljöriskbedömningar och ökade krav på
bedömning av nedbrytbarhet, bioackumulering och långtidseffekter infördes. Sverige
hade en viktig roll i arbetet med omarbetningen av dessa riktlinjer.15
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Miljöpåverkan från läkemedel samt kosmetiska och hygieniska produkter. Rapport från Läkemedelsverket. Augusti
2004
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http://www.ema.europa.eu/ema/pages/includes/document/open_document.jsp?webContentId=WC500003978
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Sammanfattningsvis visade arbetet med rapporten att brist på data var ett problem. För
det flesta läkemedel fanns så begränsade miljödata att en uppskattning av den halt vid
vilken en risk för negativ miljöpåverkan i vattenmiljön kan uppkomma var svår att
göra.

3.2 Miljöklassificering av läkemedel samlar
kunskap
I Läkemedelsverkets rapport år 2004 utreddes möjligheten att klassificera läkemedel
utifrån en vetenskaplig utvärdering av deras effekter på den yttre miljön. Förhållandet
till gällande EG-rätt och olika klassificeringsmodeller belystes. Två åtgärdsförslag om
framtida miljöklassificering lämnades:
Regeringen och berörda myndigheter bör verka för att ett europeiskt
miljöklassificeringssystem för läkemedel diskuteras på gemenskapsnivå.
I avvaktan på ett eventuellt europeiskt miljöklassificeringssystem kan ett
frivilligt nationellt system införas.
I Läkemedelsverkets rapport påpekades även att klassificeringen skulle kunna få viss
effekt om den beaktades såsom kunskapsbas vid offentlig upphandling. Såväl
kommissionen och EG-domstolen har accepterat att hänsyn tas till miljökriterier vid
offentlig upphandling.

3.2.1

Det svenska klassificeringssystemet för läkemedel

Läkemedelsindustriföreningen (LIF) fångade upp frågan om klassificering och tog
strax efter Läkemedelsverkets rapport initiativet till en nationell miljöklassificering av
läkemedel inom ramen för vad som beskrivits i rapporten. Modellen arbetades fram
tillsammans med Apoteket AB, Läkemedelsverket och Stockholms läns landsting samt
Sveriges Kommuner och Landsting. Målet var att det skulle finnas ett avsnitt om
miljöpåverkan för alla aktiva ämnen på www.fass.se år 2011.
Den svenska klassificeringsmodellen har beskrivits och/eller utvärderats i flera
studier16. I dagsläget har alla olika grupper av läkemedel (ATC), gåtts igenom och
informationen finns tillgänglig på http://www.fass.se/LIF/miljo/miljoinfo.jsp för alla
produkter som bedömts. Nu sker kontinuerligt treårsuppdateringar av försäljningsdata
samt granskning av inkommande nya data.

3.3

Upphandlingskriterier för läkemedel

I många landsting vägs resultat från miljöklassificeringen in i
läkemedelskommittéernas rekommendationsarbete, bl.a. på initiativ av
läkemedelskommittéernas ordförandekollegium, LOK. Klassificeringen kan därigenom
på sikt leda till en förskjutning av läkemedelsförskrivningen och konsumtionen i
riktning mot mer miljöanpassade läkemedel. Förhoppningsvis stimuleras
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Mattson B. A voluntary environmental classification system for pharmaceutical substances. Drug Inf J
2007;41(2):187–91.
Richman C, Castensson S. Impact of waste pharmaceuticals: an environmental hazard or ―green-wash‖?
Pharmaceutical Journal 2008 (22 March); 280: 335-6; 341-2
Ågerstrand M, et al. The Swedish Environmental Classification and Information System for Pharmaceuticals — An
empirical investigation of the motivations, intentions and expectations. Environ Int (2009),
doi:10.1016/j.envint.2008.12.001
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läkemedelstillverkarna därmed att, vid utvecklingen av nya produkter, försöka göra
dessa mindre miljöbelastande än de nuvarande. För att åstadkomma ytterligare
stimulans i denna riktning bör miljöklassificering av läkemedel göras internationellt
accepterad och använd.17 Detta var också något som deltagarna på det Svenska
ordförandeskapsmötet 2009 om hållbar utveckling av läkemedel gav stöd till.
Kriterier har arbetats fram inom ramen för Miljöstyrningsrådets verksamhet i ett
projekt med Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Generikaföretagen, SLL, Västra
Götalands regionen, Uppsala läns landsting, Blekinge läns landsting och
Läkemedelsverket som medverkande parter. Projektgruppen har under 2010 diskuterat
en långsiktig strategi för kriteriearbetet och det närmaste etappmålet nåddes 2010-1221 då Miljöstyrningsrådets styrelse fattade beslut om upphandlingskriterierna för
läkemedel och dess förpackningar efter att dessa varit på en omfattande remiss.
Upphandlingskriterierna för läkemedel och dess förpackningar (2011-01-21, version
4.0) finns publicerade på http://www.msr.se/kriterier/lakemedel och behandlar utsläpp
från tillverkning, innehåll av miljöfarliga ämnen samt risk för dåliga arbetsförhållanden
i produktionsledet. Leverantören åtar sig vid avtalsstart, för de produkter som kommer
att omfattas av ett avtal, ge egen miljöinformation eller hänvisa till annan
miljöinformation som motsvarar den transparenta modell för miljöklassificering18 av
läkemedel som utarbetats mellan LIF, Läkemedelsverket, Apoteket AB, Sveriges
Kommuner och Landsting och Stockholms läns landsting. Det innebär bl.a. att innan
miljöinformation publiceras ska denna granskas och godkännas av en oberoende och
sakkunnig tredje part, varefter leverantören åtar sig att lägga ut denna information på
www.fass.se eller på annan fritt tillgänglig webbsida.

3.4

Riskvärdering av utsläpp av aktiv
substans från tillverkning

Enligt läkemedelsindustrins miljökommitté uppgavs AstraZenecas pågående arbete
som intressant att ta del av i de fortsatta diskussionerna med att införa miljöhänsyn vid
tillverkning. AstraZeneca jobbar målmedvetet för att säkerställa att utsläppen från
tillverkningsenheterna inte skadar den närliggande miljön. Detta arbete ingår i en
global strategi för säkerhet, hälsa och miljö, som har antagits av högsta ledningen inom
företaget. Som en viktig komponent i miljöarbetet har AstraZeneca utvecklat konceptet
Environmental Reference Concentration (ERC). ERC är den koncentration av en aktiv
läkemedelssubstans i vatten som inte förväntas orsaka skadliga effekter på
vattenlevande organismer, djur eller människor. Strategin för säkerhet, hälsa och miljö
omfattar både egna produktionsanläggningar och tillverkning som bedrivs av
leverantörer. AstraZeneca arbetar nu aktivt för att införa användandet av ERC och på
så sätt säkerställa riskhantering av läkemedelsutsläpp vid tillverkning både inom och
utom företaget.
AstraZeneca tar fram ERC för individuella läkemedelssubstanser. Dessa bestäms
utifrån den vetenskapliga kunskap som finns idag om de potentiella riskerna för varje
läkemedelssubstans, samt de riktlinjer som finns för riskbedömning av kemikalier.
Baserat på detta bedöms utsläpp av läkemedelssubstanser i behandlade vattenströmmar
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Gunnarsson B, Wennmalm Å. Läkemedel i miljön. Läkemedelsboken 2009-2010. Apoteket AB 2009. s.1139. [cited
2011 Mar 11]. Available from:
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och om de utgör en risk för miljön. AstraZeneca har i dagsläget bestämt ERC för mer
än 30 av sina viktigaste läkemedelssubstanser, och fortsatt arbete pågår för att ta fram
ERC för ytterligare läkemedelssubstanser.
Genom en kombination av god kunskap om tillverkningsprocess, analys av utsläpp,
och vad som händer med utsläppen efter att de lämnar fabriken, kan ERC användas för
att utföra platsspecifik riskbedömning av utsläppen. AstraZeneca har nyligen skickat in
en artikel till en vetenskaplig tidskrift, där det i detalj beskrivs hur ERC tas fram.

3.5

Samarbete för förbättrade reningsmetoder
i Indien

Indien svarar för en stor del av världsproduktionen av läkemedelssubstanser. För att
möta nutida och framtida krav inom läkemedelsindustrin arbetar Svenska
miljöinstitutet (IVL) i samråd med Läkemedelsverket aktivt i Indien med att ta fram
och implementera miljötekniklösningar. Under hösten 2011 kommer IVL och
Läkemedelsverket att gemensamt diskutera med indisk läkemedelsindustri för att ta
fram en strategi för implementering av hållbara miljötekniklösningar som uppfyller
framtida miljökrav inom EU. Planen är även att initiera fullskaleprojekt som
demonstrationsanläggningar för att på ett proaktivt sätt visa på möjligheterna att
implementera modern miljöteknik för all läkemedelsproduktion i Indien.
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4

Förslag på reglering av
miljöhänsyn vid tillverkning
av läkemedel

4.1

Olika målsättningar i miljö- och
läkemedelslagstiftning

Medan miljölagstiftningen tydligt utgår från målet om en hållbar utveckling, så är
målet för läkemedelslagstiftningen att alla läkemedel ska vara säkra och att de ska ha
avsedda terapeutiska funktioner. Samtidigt är God hälsa ett centralt delmål under målet
om en hållbar utveckling. Den goda hälsan kan hotas av produktionsutsläppen. Målet
om en hållbar utveckling är långsiktigt – goda förhållanden för alla nuvarande och
kommande generationer. Läkemedelslagstiftningens målsättning kan i huvudsak sägas
vara mer kortsiktig eftersom den främst ser till den enskilda individens perspektiv och
inte till målet om en hållbar utveckling för alla människor. Ett exempel är risken för
utveckling av antibiotikaresistenta bakterier, dels som en följd av omfattande och
delvis oförsiktig förskrivning, och dels som en följd av utsläpp av läkemedelsrester vid
tillverkning kan vara en riskfaktor. Inte heller ur ett strikt företagsekonomsikt
perspektiv kan utsläpp vid produktion anses varken hållbart eller försvarbart.
Läkemedelslagstiftningen vilar inte i tillräckligt hög grad på målet om en hållbar
utveckling, trots att denna målsättning finns inskriven i artikel 3 i fördraget om
Europeiska unionen (tidigare i art. 2 EG-fördraget), i den svenska Regeringsformen
samt i miljöbalkens portalparagraf. God hälsa, inklusive tillgång till fungerande
läkemedel som används adekvat, är en del av en hållbar utveckling.
Målsättningen för läkemedelslagstiftningen måste också vara att skapa rättvisa mellan
generationerna, t.ex. genom att också framtidens människor ska ha tillgång till
verksamma läkemedel och till rent dricksvatten utan läkemedelsrester. Ansvaret för
detta delas mellan nuvarande och kommande generationer, men det är endast de vid
tillfället levande som kan verka för det. Ur ett försiktighetsperspektiv är det angeläget
att agera. Sverige kan dock inte agera på egen hand, dels då den svenska
läkemedelslagstiftningen vilar på harmoniserad EU-rätt, dels då tillverkning oftast sker
i andra länder än där läkemedlen används.
Att delvis ändra målformuleringen för ett helt rättsområde inom EU tar lång tid och
kan möta motstånd. Samtidigt bör understrykas att en hållbar utveckling är en av
grundpelarna för EU.
Med hänsyn till att de grundläggande rättsakterna från EU inom läkemedelsrättens
område är antagna med stöd av art. 95 i EG-fördraget (nu art. 114 fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt19, FEUF), där målet är att skapa en harmoniserad
marknad av i detta fall läkemedel, kan inte enskilda medlemsstater införa egna
bestämmelser för att skydda miljön, annat än undantagsvis i nödsituationer (EGfördraget art. 95(10), nu art. 114(10) FEUF).
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Den formella ordningen för förändringar av (i detta fall) läkemedelsregleringen
reglerades tidigare i EG-fördragets art. 95(8), numera motsvarande art. 114(8) FEUF,
där det sägs att om en medlemsstat tar upp ett särskilt problem som rör folkhälsan på
ett område som tidigare har varit föremål för harmoniseringsåtgärder, ska
medlemsstaten göra kommissionen uppmärksam på detta och kommissionen ska
omedelbart undersöka om den ska föreslå rådet lämpliga åtgärder. Som anförts
inledningsvis är t.ex. antibiotikaresistens, som kan uppstå som en följd av oförsiktig
läkemedelsanvändning eller potentiellt vid utsläpp i samband med tillverkning, ett
sådant hot mot folkhälsan.
Det krävs arbete på EU-nivå för att uppnå en förståelse om varför denna förändring av
läkemedelslagstiftningens målformulering är nödvändig. I EU sammanhang har
miljöfrågor kopplade till läkemedelsområdet inte varit prioriterade, vilket bl.a. framgår
av tidigare rådsförhandlingsarbete och även bekräftas i nuvarande arbete. Detta ligger
inte i linje med artikel 11 FEUF om att miljöhänsyn ska inkluderas i alla
politikområden. Därför är det extra positivt att kommissionen i sitt meddelande om en
förnyad vision för läkemedelssektorn, KOM (2008) 666 Slutlig, inkluderar
miljökonsekvenserna. Kommissionen menar att det nu krävs en inriktning på åtgärder
som kan minska de eventuellt skadliga konsekvenserna av läkemedel på miljö och
folkhälsa, vilket även avspeglas i deras uppsatta mål. Förslaget har även stöd hos flera
intressenter bl.a. LIF, SKL, SLL. Vid Läkemedelsverkets ordförandeskapskonferens
om hållbar utveckling och läkemedel i november 2009, presenterade olika intressenter
sin syn på framtida utveckling utifrån detta förslag. Konferensdeltagarna var eniga om
att det finns problem med läkemedel i miljön och de höga koncentrationerna av
läkemedelssubstanser i dricks- och grundvatten i Indien fördes fram som ett exempel.
Kommissionen tydliggjorde att deras prioritet vad gäller läkemedel och hållbar
utveckling ligger inom områdena antibiotikaresistens, hormonpåverkande ämnen samt
påverkan på människor av den sammanlagda blandningen av olika kemikalier inklusive
läkemedel.
Ett mål i sig bör även vara att få ner den totala konsumtionen av läkemedel t.ex.
antibiotika, när det finns alternativa behandlingsformer. Det finns även etiska
överväganden och hänsyn som måste göras. Det får inte uppfattas som att hälsan för
nuvarande generation eller för enskilda individer, offras till förmån för kommande
generationer.

4.2

Brister på miljöhänsyn i
läkemedelslagstiftningen

Enligt nuvarande läkemedelslagstiftning ska bl. a. en miljöriskbedömning lämnas in
vid ansökan om godkännande av ett läkemedel. Ett problem är dock att för läkemedel
till människa kan miljörisker aldrig vägas in vid nytta/risk-bedömningen och en
ansökan kan därför aldrig avslås på denna grund. Därmed ges inte heller något
utrymme för att acceptera risker i förhållande till nytta med olika typer av läkemedel i
den enskilda prövningen, t.ex. cancerläkemedel och smärtstillande medel eller
läkemedel som nikotinplåster. Vid nytta/risk värderingen av ett veterinärmedicinskt
läkemedel ska däremot även varje risk för oönskade miljöeffekter vid användningen av
läkemedlet beaktas när man tar ställning till om läkemedlet ska godkännas, dock inte
miljöeffekter hänförliga till tillverkningen. Miljörisker hänförliga till själva
tillverkningen av läkemedlet kan inte heller läggas till grund för ett återkallande av ett
godkännande.
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De krav som kan ställas enligt god tillverkningssed (GMP) på tillverkning syftar till att
upprätthålla och garantera att läkemedlen är kvalitativt säkra samt tillverkade på ett
säkert sätt. Med hänsyn till att läkemedelslagstiftningen är harmoniserad, kan inte
enskilda medlemsländer ensidigt införa egna bestämmelser på området. Till exempel
konstaterade Läkemedelsverket år 2004 att det inte är förenligt med EU-rätten att ställa
bindande nationella krav på införande av miljöklassificeringssystem.20Alla ändringar
av läkemedelslagstiftningen rörande godkännandeprocessen kräver därför ändringar
på EU-nivå.
När det gäller frågan om huruvida läkemedelslagstiftningen ska hantera miljöproblem
som kan uppstå vid tillverkning finns olika alternativa handlingsvägar, se
Läkemedelsverkets redovisning den 16 december 2009 av regeringsuppdrag gällande
möjligheter att skärpa miljökraven vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans21.
Om hänsyn kunde tas till miljösituationen vid tillverkningen av läkemedel, inom ramen
för reglerna och riktlinjerna om god tillverkningssed, så skulle detta inte bara gälla för
läkemedelstillverkning inom EU/EES. Detta eftersom läkemedelstillverkare eller
läkemedelsimportörer inom EU/EES är skyldiga att bl.a. se till att alla
tillverkningsprocesser genomförs i enlighet med god tillverkningssed respektive
förvissa sig om att importerade läkemedel har framställts med iakttagande av normer
för god tillverkningssed som minst ska vara likvärdiga med dem som har fastställts av
gemenskapen. Dessa skyldigheter gäller oavsett var någonstans viss tillverkning av ett
läkemedel har ägt rum, så länge tillverkningen eller importen sker inom/till EU/EES.
Om förändringar i läkemedelslagstiftningen aktualiseras, kommer det att förutsätta att
EU:s Läkemedelsmyndighet EMA prioriterar frågan om läkemedlens miljöpåverkan
och sätter upp denna på agendan. Det krävs också att kommissionen lägger fram
förslag som syftar dels till att revidera grunderna för läkemedelslagstiftningen enligt
vad som sagts, och dels till att ta fram verkningsfulla kravregler där också miljön sätts i
fokus. Inget hindrar dock att det är ett enskilt medlemsland som tar det första
initiativet. Enligt art. 114(8) FEUF är kommissionen skyldig att omedelbart undersöka
om den för rådet ska föreslå lämpliga åtgärder, när ett enskilt medlemsland har tagit
upp en fråga som rör folkhälsan inom ett område som tidigare varit föremål för
harmoniseringsåtgärder.

4.3

Förslag till ändringar i
läkemedelslagstiftningen i EU

4.3.1

Miljökrav vid läkemedelstillverkning

Avsikten med det förslag som läggs fram i denna rapport är att åstadkomma en
reglering som möjliggör kontroll över utsläpp i miljön vid läkemedelstillverkning av
ämnen som är särskilt angelägna att minska utsläppen av. Avsikten är också att försöka
få så stort genomslag som möjligt för denna reglering.
Mot bakgrund av detta har vi funnit det mest ändamålsenligt att föreslå regler för
miljökontroll inom läkemedelslagstiftningen, inom ramen för god tillverkningssed,
GMP. Det unika med de redan befintliga bestämmelserna om tillverkning och GMP är
att de även får genomslag i tredje land eftersom tillverkare som vill exportera
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Miljöpåverkan från läkemedel samt kosmetiska och hygieniska produkter, Läkemedelsverket 2004. S. 148.
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Läkemedelsverkets dnr 5828:2009/522873.
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läkemedel till EU är skyldiga att följa reglerna om tillverkning som gäller i EU. Genom
att även lägga regler om miljökontroll bland tillverkningsbestämmelserna får dessa
därför genomslag även i tredje land.
När nya krav på kontroll införs är det även viktigt att dessa efterlevs. Tillsyn behöver
bedrivas så att överträdelser upptäcks och kan åtgärdas. En ytterligare fördel med att
lägga in miljökrav inom ramen för GMP är att det finns ett uppbyggt och väl
fungerande inspektionssystem för kontroll av tillverkning och GMP. De behöriga
myndigheterna har både rätt och skyldighet att utföra inspektioner för att kontrollera
bl.a. hur GMP följs av tillverkarna. Genom att lägga miljökraven inom ramen för GMP
kommer även inspektionsbestämmelserna att gälla för kontroll av att miljökraven
efterlevs. Något nytt sådant system behöver därför inte konstrueras.

4.3.2 Förslaget och varför det ser ut som det gör
Såsom beskrivits i avsnitt 2.2.3 finns utförliga bestämmelser om vad som krävs för att
få tillstånd att tillverka läkemedel i de båda läkemedelsdirektiven. Ett av kraven är att
tillverkare ska följa GMP vid tillverkning av såväl aktiva substanser som delar av eller
helt färdiga läkemedel. Kommissionen har fått delegation att anta direktiv där det
närmare ska anges vad god tillverkningssed innebär. Kommissionen har också antagit
två sådana direktiv; ett för humanläkemedel och ett för veterinära läkemedel, se avsnitt
2.2.3.1. För god tillverkningssed vid tillverkning av aktiva substanser som används
som utgångsmaterial har kommissionen antagit riktlinjer i enlighet med
bemyndiganden i läkemedelsdirektiven.
En viktig fråga i sammanhanget är var ett nytt krav angående miljökontroll inom GMP
lämpligen ska placeras. Direktiven om GMP är kommissionsdirektiv. Det innebär att
kommissionen har antagit akter med stöd av bemyndiganden i läkemedelsdirektiven.
Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) får kommissionen anta
akter med allmän räckvidd som inte är lagstiftningsakter och som kompletterar eller
ändrar vissa icke väsentliga delar av lagstiftningsakten, se art. 290 i fördraget. Det
som föreslås nu, tillägg av ett nytt kontrollområde – med såväl folkhälso- som
miljöskyddssyfte – vid läkemedelstillverkning, är att utsträcka ett sådant
bemyndigande för långt. För att uppnå syftet med förslaget om miljökontroll måste
därför ändringar i direktiven 2001/82/EG och 2001/83/EG föreslås.
Läkemedelsdirektiven är direktiv vars främsta syfte är att värna om folkhälsan samt att
göra det utan att hindra utvecklingen av läkemedel eller handeln med läkemedel inom
gemenskapen, se ingresspunkterna 2 och 3 i båda direktiven. Miljökontrollen som
föreslås i denna rapport har till syfte att skydda både folkhälsan och miljön. För att inte
göra om läkemedelsdirektiven alltför mycket vad gäller syftet med lagstiftningen
föreslås att detaljreglerna för miljökontrollen läggs i en annan rättsakt än
läkemedelsdirektiven.
Förslaget är därför att i läkemedelsdirektiven lägga in en skyldighet för tillverkare av
läkemedel att följa kraven i en rättsakt där utsläppsnivåer för vissa substanser anges.
Denna skyldighet läggs i läkemedelsdirektiven i kravet på att leva upp till GMP vid
tillverkning. En särskild rättsakt där utsläppsnivåerna anges måste också antas, se figur
Z1. Såsom framgått i avsnitt 2.3 om EU:s miljölagstiftning finns ingen befintlig
rättsakt som lämpligen kan användas för detta syfte.
Utgångspunkten för förslaget med en ny rättsakt är att i denna ange de
läkemedelssubstanser som behöver kontrolleras samt de utsläppsnivåer som inte är
godtagbara för miljön av dessa substanser. För att få snabbt genomslag är en ny
förordning att föredra eftersom den får direkt giltighet i samtliga medlemsstater och
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inte ska implementeras i nationell lagstiftning. För att hitta en bra struktur kan man titta
på hur kosmetikalagstiftningen inom EU är konstruerad. För kosmetika har en
förordning nyligen antagits av Europaparlamentet och rådet, (EG) nr 1223/2009. I
förordningen finns bl.a. bilagor där ämnen anges som är förbjudna att använda i
kosmetiska produkter eller där begränsningar för användning av ämnena slås fast.
Kommissionen har fått delegation att anta ändringar i bilagorna. Ett motsvarande
upplägg skulle i sig innebära flera fördelar; utsläppsbegränsningarna får giltighet
samtidigt i hela EU, de får samma utformning i samtliga medlemsstater och ändringar
blir mindre komplicerade att genomföra genom att kommissionen kan göra dem.

4.3.3

Konkreta förslag till ändringar i
läkemedelslagstiftningen

4.3.3.1

Definitionen av GMP

Såsom GMP-lagstiftningen är konstruerad för närvarande anges i läkemedelsdirektiven
att GMP ska efterlevas vid tillverkning av läkemedel och i kommissionsdirektiv
definieras begreppet god tillverkningssed samt anges principer och riktlinjer för GMP.
Vi föreslår att definitionen av GMP tas från kommissionsdirektiven och läggs i art. 1 i
respektive läkemedelsdirektiv. I båda läkemedelsdirektiven består art. 1 av ett flertal
definitioner.
Vi föreslår även att det i definitionen läggs in att den nya rättsakten med utsläppsnivåer
för vissa substanser ska följas när kontrollerade substanser ingår vid tillverkningen.
Om definitionen flyttas till läkemedelsdirektiven och innehåller att även kraven i den
nya förordningen ska följas, uppnås syftet att få in miljökontrollen i GMP. Avsikten
med förslaget är att miljökraven ska gälla även vid tillverkning av aktiva substanser.
Genom att den nya rättsakten omfattar utsläpp av vissa särskilt angivna substanser
kommer enbart de tillverkare som faktiskt hanterar dessa substanser att omfattas av de
nya kraven. Dessa tillverkare måste visa att de uppfyller utsläppskraven i den nya
förordningen för att få tillstånd att tillverka läkemedel och de måste förstås följa kraven
i den nya förordningen även efter tillståndsprövningen. Om förslaget genomförs
kommer det att kontrolleras inom ramen för de inspektioner som behöriga myndigheter
både kan och ska göra enligt de redan befintliga bestämmelserna om inspektion av
tillverkare.
Förslag till lydelse (ny text i fetstil):
god tillverkningssed den del av kvalitetssäkringen som är avsedd att se till att
produkterna alltid framställs och kontrolleras på ett sådant sätt att de uppfyller de
kvalitetskrav som är lämpliga för deras avsedda användning samt de krav som
fastställs i ”rättsakten”
4.3.3.2. Möjlighet att återkalla tillstånd till tillverkning

För att kunna bedriva effektiv tillsyn bör en behörig myndighet kunna agera om det
uppdagas att en tillverkare inte längre uppfyller miljökraven. Såsom
läkemedelsdirektiven är utformade idag kan tillverkningstillståndet återkallas tillfälligt
eller dras in om något inträffar eller om något uppdagas efter att tillståndet beviljades
som medför att GMP inte längre efterlevs, art. 85.2 resp. 118.2. Denna reglering bör
även innefatta omständigheten att miljökraven inte efterlevs enligt vårt förslag eftersom
de ingår i GMP-definitionen. För tydlighets skull bör man ändå överväga att även här
lägga till en uttrycklig hänvisning till att åtgärderna får vidtas också om kraven i den
nya rättsakten inte följs.
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Förslag till lydelse av art. 85.2 i direktiv 2001/82/EG (ny text i fetstil)
Vid underlåtenhet att följa bestämmelserna om tillverkning eller import från tredje land
får den behöriga myndigheten i en medlemsstat, utöver de åtgärder som föreskrivits i
artikel 84, antingen tillfälligt dra in rätten att tillverka eller importera ett
veterinärmedicinskt läkemedel från tredje land eller tillfälligt dra in eller återkalla
tillverkningstillståndet för en produktkategori eller för alla produkter. Detta gäller
även när kraven i (rättsakten) inte uppfylls vid tillverkning av läkemedel som
innehåller någon substans som omfattas av denna.
Förslag till lydelse av art. 118.2 i direktiv 2001/83/EG (ny text i fetstil)
Utöver de åtgärder som specificerats i artikel 117 kan den ansvariga myndigheten
beordra att tillverkningen eller importen av ett läkemedel från tredje land tillfälligt ska
upphöra, eller tillfälligt dra in eller återkalla tillståndet till tillverkning för en viss
kategori av läkemedel eller samtliga läkemedel för vilka kraven i artiklarna 42, 46, 51
och 112 inte uppfyllts. Detta gäller även när kraven i (rättsakten) inte uppfylls vid
tillverkning av läkemedel som innehåller någon substans som omfattas av denna.
4.3.3.3. Artiklarna med dokumentationskrav för ansökan om godkännande av
läkemedel

Den föreslagna ändringen avseende GMP kommer att innebära skärpta krav för den
som tillverkar läkemedel. För att få ett heltäckande system för hur
läkemedelskontrollen är uppbyggd bör även vissa nya krav läggas på den som ansöker
om godkännande av läkemedel för försäljning. Tillägg bör göras i artikel 12.3 i direktiv
2001/82/EG och i art.8.3 i direktiv 2001/83/EG. Det bör göras för att ålägga den som
vill ha ett läkemedel godkänt för försäljning en skyldighet att i ansökan ge in
handlingar som visar att tillverkaren/tillverkarna som denne använder sig av efterlever
miljökraven. Dokumentationskraven kommer även att gälla för den som ansöker om
godkännande för försäljning av ett läkemedel som sökanden själv tillverkar. Genom en
sådan reglering blir det också möjligt att avslå en ansökan om godkännande för
försäljning av ett läkemedel om miljökraven vid tillverkning inte efterlevs (art. 30
första stycket direktiv 2001/82/EG resp. art. 26.2 direktiv 2001/83/EG).
Det dokument som föreslås krävas nedan, kan utgöras av ett inspektionsprotokoll som
upprättats i anslutning till en miljöinspektion på tillverkningsstället som utförts i
enlighet med art. 80 resp. 111.
Förslag till lydelse av art. 12.3 i direktiv 2001/82/EG (ny text i fetstil)
Ansökan om godkännande för försäljning ska innehålla samtliga administrativa
uppgifter och all vetenskaplig teknisk dokumentation som krävs för att styrka det
veterinärmedicinska läkemedlets kvalitet, säkerhet och effekt. Ansökan ska göras enligt
bilaga 1 och ska innehålla följande uppgifter:
m) Ett dokument som visar att tillverkaren har tillstånd i sitt eget land att tillverka
veterinärmedicinska läkemedel samt, när ansökan avser läkemedel som innehåller
en substans som anges i bilaga till (rättsakten), dokument som visar att
tillverkaren och tillverkaren av den aktiva substansen följer kraven i (rättsakten).
Förslag till lydelse av art. 8.3 i direktiv 2001/83/EG (ny text i fetstil)
Ansökan ska åtföljas av följande uppgifter och dokumentation i enlighet med bilaga 1:
k) Dokument som visar att tillverkaren har rätt att i sitt hemland framställa läkemedel
samt, när ansökan avser läkemedel som innehåller en substans som anges i bilaga
till (rättsakten), dokument som visar att tillverkaren och tillverkaren av den
aktiva substansen följer kraven i (rättsakten).
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4.3.3.4. Den nya rättsakten

Eftersom det är kommissionen som föreslår nya rättsakter och med anledning av den
relativt korta tid som gavs i regeringsuppdraget kommer något förslag till utformning
av den nya rättsakten inte att lämnas.
En viktig del i utformandet av denna är att slå fast ett förfarande för hur
utsläppsgränser ska sättas för de substanser som regleras. Det kommer möjligen att
behövas något organ inom EU, eller inom EMA, som besitter miljökompetens som kan
ta emot och hantera dokumentation och frågor kring utredning av substanser som bör
kontrolleras och för framtagande av rimliga utsläppsnivåer för dessa. Såsom angetts
ovan kan kandidatlistan som utvecklats inom Reach vara något att utgå ifrån vid
överväganden av hur nya ämnen som behöver kontrolleras ska fångas upp och tas om
hand. Mot bakgrund av att läkemedel kan vara av livsavgörande betydelse för
människor bör också undantag från utsläppsgränserna kunna sökas och erhållas i
särskilda fall där nyttan av tillverkningen överstiger den negativa miljöpåverkan som
tillverkningen medför. Även detta behöver regleras i den nya rättsakten.

Art 114 FEUF
(tidigare art. 95
EG)

Direktiv 2001/83/EG,
def. art. 1, krav på
efterlevnad art. 46 f

Kommissionsdirektiv
2003/94/EG

Direktiv 2001/82/EG,
def. art. 1, krav på
efterlevnad art. 50 f

Kommissionsdirektiv
91/412/EEG

EudraLex Volume 4 Part II:
Basic
Requirements for
Active Substances
used as Starting
Materials, GMPriktlinjer
utformade av
KOM

Ny rättsakt om utsläpp
av läkemedelssubstanser
i miljön

Bild Z1. GMP i EU-lagstiftningen enligt förslaget i rapporten.
4.3.3.5.

Det nya direktivet om förfalskade läkemedel

Det nya direktivet om förfalskade läkemedel, se avsnitt 2.2.6, innehåller bl.a. ändringar
av artiklar i humanläkemedelsdirektivet 2001/83/EG som omfattas av förslagen som
läggs fram i denna rapport. Art. 8.3 med dokumentationskrav för ansökan kommer att
innehålla ett krav på en bekräftelse från sökanden att tillverkaren kontrollerat att
tillverkaren av den aktiva substansen följer GMP för aktiv substans. Det påverkar inte
förslaget till ändring i artikel 8.3 som föreslagits ovan utan stärker bara kontrollen av
att tillverkare följer de nya miljökraven.
Artikel 46 f utökas med ett krav på att den som innehar tillstånd till tillverkning ska ha
kontroll över sina underleverantörer med avseende på att dessa följer GMP för aktiva
substanser. Flera av ändringarna i direktivet om förfalskade läkemedel förstärker
kraven på att tillverkning av aktiva substanser ska leva upp till GMP. Bl.a. får även
kommissionen i ändringsdirektivet bemyndigande att genom delegerade akter reglera
GMP för aktiva substanser. Det skiljer sig från det nu gällande direktivet där
kommissionen får i uppdrag att anta detaljerade riktlinjer för GMP för aktiva
substanser. Det kommer att vara väsentligt att i dessa nya delegerade akter, även få in
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ett förtydligande av att miljökraven som anges i läkemedelsdirektivens definition av
GMP, som föreslås i denna rapport, även gäller vid tillverkning av aktiv substans.
4.3.3.6. Användning av befintlig kunskap vid framtagandet av den nya
rättsakten

Den kunskap vi har om läkemedel och dess påverkan på miljön kommer uteslutande
från forskning genom t.ex. forskningsstiftelsen MistraPharma och från företag som
ansöker om ett godkännande för sin produkt. De miljödata som i dag tas fram inför
ansökan om ett läkemedels godkännande görs inom ramen för läkemedelsdirektiven
som bl.a. reglerar vilken dokumentation företaget måste presentera för att erhålla ett
godkännande för försäljning (se under avsnitt 2.2.4.3 och 2.2.4.4.). Förslagen i denna
rapport riktar sig till tillverkning av läkemedel, för vilket det idag inte finns ställda krav
på miljödata. EU-kommissionens slutsatser och forskningen inom MistraPharma tyder
på att antibiotika och hormonpåverkande substanser samt ämnen som genom att de
används och tillverkas i stora volymer kan innebära en risk för miljön, bör prioriteras.
När det gäller antibiotika och dess risk att orsaka resistens är det viktig att påpeka att
detta även är en globalt prioriterad fråga för FN. Fortsatt forskning på området är
prioriterat och när kunskapen utökas kan även andra ämnen eller ämnesgrupper bli
aktuella för reglering.
I framtiden, för att möjliggöra prioritering och sätta gränsvärden för läkemedel som
inte bör släppas ut till miljön, behövs mera omfattande information om ämnenas
egenskaper. Varken Läkemedelsverket eller EMA för idag någon miljödatabas där man
lätt kan hitta tillgänglig information för de aktiva läkemedelssubstanserna. En sådan
databas skulle underlätta för att göra uppdaterade prioriteringar och att sätta relevanta
gränsvärden baserade på substansernas miljötoxiska egenskaper (PNEC). Erfarenheter
från Reach bör kunna tas tillvara och de av FASS.se publicerade data skulle även
kunna beaktas när gränsvärden utformas. Det förutsätter dock att dessa data kan
accepteras fullt ut utav de Europeiska myndigheterna. FASS.se miljödata bygger på
frivillighet och har inte granskats eller godkänts av någon läkemedelsmyndighet och
dessutom finns problemet med avsaknad av data för vissa substanser. Positivt är att
deltagarna vid Sveriges ordförandeskapsmöte 2009 om hållbar utveckling, gav stöd till
att införa miljöklassificering på EU-nivå. Detta är en fråga som bör diskuteras vidare i
EU-arbetet liksom på vilket sätt redan tillgängliga miljödata kan användas till stöd för
att begränsa miljörisk vid tillverkning av läkemedel.
Krav på kontroll och dokumentation av halter i utgående avloppsvatten av samtliga
aktiva substanser som tillverkas vid en anläggning, syns som ett naturligt steg då
lämpliga analysmetoder i många fall redan finns tillgängliga eller bör utvecklas. Ett
generellt gränsvärde för utsläpp av aktiva substanser i vattenmiljön vid tillverkning
som motsvarar det för godkännande av läkemedel idag på 0.01 µg/L kan övervägas när
tillgång på miljödata är så bristfällig att substansspecifik gräns inte kan fastställas med
tillräcklig säkerhet.
Sammanfattningsvis finns ämnesgrupper identifierade som bör ha acceptans att utgöra
de första ämnena som ska regleras i den föreslagna lagstiftningen – antibiotika och
hormonpåverkande substanser samt ämnen som genom att de används och tillverkas i
stora volymer kan innebära en risk för miljön. När kunskapen utökas kan även andra
ämnen eller ämnesgrupper bli aktuella för reglering. Ett system för hur detta kan
genomföras bör utvecklas på EU nivå.
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4.4 Handel och hållbar utveckling
Som tidigare påpekats så är hållbar utveckling ett övergripande mål för samtliga
politikområden både i det nationella och internationella arbetet. Detta innebär att vårt
internationella handelssystem ska ta hänsyn till de tre dimensionerna av hållbar
utveckling, dvs. inkludera ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.
Produktion av läkemedel till lågkostnadsländer bidrar bl.a. till arbetstillfällen och
kunskapsöverföring mellan länder, samt billigare mediciner i Sverige. Det kan dock
ifrågasättas hur detta sker i samklang med målet om en hållbar utveckling. Ett exempel
som visar på brister i målet med en hållbar utveckling är spridningen av
antibiotikaresistenta bakterier till följd av produktionsutsläpp. EU och WHO rankar
den snabba utvecklingen av antibiotikaresistens som ett av de tre största hoten mot
människors hälsa. Resistensen innebär att ett av mänsklighetens viktigaste läkemedel,
antibiotika, kan bli verkningslöst. Bristen på effektiva antibiotika försvårar och
försenar behandlingen av vanligt förekommande infektioner både i öppenvård och på
sjukhus. Ökad dödlighet, förlängda vårdtider och ökade vårdkostnader medför stor
belastning på sjukvårdens redan ansträngda ekonomi.
Vårt förslag syftar bl.a. till att komma tillrätta med delar av detta globala problem.
Naturligtvis behövs fördjupade analyser men detta ligger inte inom nuvarande uppdrag.
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5 Slutsatser och förslag till
åtgärder
Den globala folkhälsan påverkas negativt av utsläpp av oacceptabla nivåer av
läkemedelssubstanser från produktion i framförallt utvecklingsländer. För att nå en
hållbar utveckling för läkemedelproduktion, en utveckling där ekologisk, ekonomisk
och social utveckling samspelar, krävs legala och frivilliga åtgärder mot en mer
ansvarstagande läkemedelsproduktion i alla led.
Avsikten med det förslag som läggs fram i denna rapport är att åstadkomma en
reglering som möjliggör kontroll över utsläpp i miljön vid läkemedelstillverkning av
ämnen för vilka det är särskilt angeläget att minska utsläppen. Avsikten är också att
försöka få så stort genomslag som möjligt för denna reglering.
I detta regeringsuppdrag presenteras Läkemedelsverkets förslag på regler för
miljökontroll inom läkemedelslagstiftningen, inom ramen för god tillverkningssed,
GMP. Det unika med de redan befintliga bestämmelserna om tillverkning och GMP är
att de även får genomslag i tredje land eftersom tillverkare som vill exportera
läkemedel till EU är skyldiga att följa reglerna om tillverkning som gäller i EU. Genom
att även lägga regler om miljökontroll bland tillverkningsbestämmelserna får dessa
därför genomslag även i tredje land.
När nya krav på kontroll införs är det även viktigt att dessa efterlevs. Tillsyn behöver
bedrivas så att överträdelser upptäcks och kan åtgärdas. En ytterligare fördel med att
lägga in miljökrav inom ramen för GMP är att det finns ett uppbyggt och väl
fungerande inspektionssystem för kontroll av tillverkning och GMP. De behöriga
myndigheterna har både rätt och skyldighet att utföra inspektioner för att kontrollera
bl.a. hur GMP följs av tillverkarna. Genom att lägga miljökraven inom ramen för GMP
kommer även inspektionsbestämmelserna att gälla för kontroll av att miljökraven
efterlevs. Något nytt sådant system behöver därför inte konstrueras, det behöver endast
tillföras intern eller extern miljökompetens.
Målet bör vara att introducera EU:s GMP-miljöregler till global nivå på sikt. I
dagsläget är GMP starkt harmoniserad. De krav som kan ställas enligt GMP idag är
inte bara harmoniserade inom EU, utan det finns också ett nära samarbete vad gäller
detta mellan EU och Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S), en
sammanslutning av för närvarande 39 läkemedelsmyndigheter över hela världen. Det
förekommer även ett informationsutbyte med WHO som är den tredje stora aktören
med ett eget globalt GMP-regelverk.
För att få gehör för behovet av att genomföra föreslagna förändringar krävs på EU-nivå
förståelse för kopplingen mellan hälso- och miljöfrågor. Därutöver krävs politisk
förankring i medlemsländerna. Detta gäller särskilt de uppmärksammade
miljöproblemen i samband med produktion av läkemedelssubstanser i tredje världen.

För att uppnå en reglering av utsläppen från läkemedelstillverkning som
påverkar folkhälsan inklusive den yttre miljön föreslår Läkemedelsverket
följande:
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1. Ändringar i läkemedelsdirektiven

I läkemedelsdirektiven lägga in en skyldighet för tillverkare av läkemedel att följa
kraven i en särskild rättsakt, en ny EU-förordning (se punkt 2 nedan), där
utsläppsnivåer för vissa substanser anges. Den nya skyldigheten bör i
läkemedelsdirektiven läggas i kravet på att uppfylla GMP vid tillverkning.
Motivering: I dag omfattar inte EU:s läkemedels- eller miljölagstiftning miljökrav på
läkemedelsproduktion beträffande utsläpp av läkemedelssubstanser. Regeringen önskar
underlag för att genomföra en förändring i GMP- lagstiftningen på EU nivå i syfte att
introducera miljöhänsyn vid produktion. En viktig fråga i sammanhanget är var nya
krav angående miljökontroll inom GMP lämpligen bör placeras. Direktiven om GMP
är kommissionsdirektiv. Det innebär att kommissionen har antagit akter med stöd av
bemyndiganden i läkemedelsdirektiven. Det som föreslås nu, tillägg av ett nytt
kontrollområde med såväl folkhälso- som miljöskyddssyfte vid läkemedelstillverkning,
är att utsträcka ett sådant bemyndigande för långt. För att uppnå syftet med förslaget
om miljökontroll måste därför ändringar i direktiven 2001/82/EG och 2001/83/EG
föreslås.
Läkemedelsdirektiven är direktiv vars främsta syfte är att värna om folkhälsan samt att
göra det utan att hindra utvecklingen av läkemedel eller handeln med läkemedel inom
gemenskapen. Miljökontrollen som föreslås har till syfte att skydda både folkhälsan
och miljön. För att inte göra om läkemedelsdirektiven alltför mycket vad gäller syftet
med lagstiftningen föreslås därför att detaljreglerna för miljökontrollen läggs i en
annan rättsakt än läkemedelsdirektiven.
Förslaget är därför att i läkemedelsdirektiven lägga in en skyldighet för tillverkare av
läkemedel att följa kraven i en rättsakt i vilken utsläppsnivåer för vissa substanser
anges. Denna skyldighet läggs i läkemedelsdirektiven i kravet på att uppfylla GMP vid
tillverkning. En särskild rättsakt där utsläppsnivåerna anges måste också antas då det
inte finns någon befintlig rättsakt inom EU:s miljölagstiftning som lämpligen kan
användas för detta syfte.
2. Införandet av en ny EU-förordning

En ny EU förordning bör utformas. Utgångspunkten för förslaget med en ny rättsakt är
att i denna ange de läkemedelssubstanser som behöver kontrolleras samt de
utsläppsnivåer vid tillverkning som inte är godtagbara. För att hitta en bra struktur kan
man titta på hur kosmetikalagstiftningen inom EU är konstruerad.
Motivering: För att få snabbt genomslag är en ny förordning att föredra eftersom den
får direkt giltighet i samtliga medlemsstater och inte ska implementeras i nationell
lagstiftning. För kosmetika har en förordning nyligen antagits av Europaparlamentet
och rådet, (EG) nr 1223/2009. I förordningen finns bl.a. bilagor där ämnen anges som
är förbjudna att använda i kosmetiska produkter eller där begränsningar för användning
av ämnena slås fast. Kommissionen har fått delegation att anta ändringar i bilagorna.
Ett motsvarande upplägg skulle i sig innebära flera fördelar; utsläppsbegränsningarna
får giltighet samtidigt i hela EU, de får samma utformning i samtliga medlemsstater
och ändringar blir mindre komplicerade att genomföra genom att kommissionen kan
göra dem.
3. Förslag på ämnen som bör prioriteras

Det som i ett första steg bör prioriteras i ovan nämnda EU-förordning är
läkemedelssubstanser för vilka det finns ett vetenskapligt stöd för att den yttre miljön,
och därmed folkhälsan, påverkas negativt. Detta gäller framförallt antibiotika, vissa
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läkemedel med hormonstörande ämnen samt substanser som genom att de används och
tillverkas i stora volymer kan innebära en risk för miljön.
Motivering: EU och WHO rankar den snabba utvecklingen av antibiotikaresistens som
ett av de tre största hoten mot människors hälsa.
Det som i ett första steg bör prioriteras i ovan nämnda EU-förordning är
läkemedelssubstanser för vilka det finns ett vetenskapligt stöd för att den yttre miljön,
och därmed folkhälsan, påverkas negativt. Detta gäller framförallt antibiotika, vissa
läkemedel med hormonstörande ämnen samt substanser som genom att de används och
tillverkas i stora volymer kan innebära en risk för miljön.
Den kunskap vi har om läkemedel och dess påverkan på miljön kommer uteslutande
från forskning genom t.ex. forskningsstiftelsen MistraPharma och från företag som
ansöker om ett godkännande för sin produkt. Resultatet från tidigare utredning pekar
tydligt på kunskapsluckor som medför svårigheter i att göra ett rättvisande urval av
miljöfarliga substanser och att sätta relevanta koncentrationsgränser för utsläpp. EUkommissionens slutsatser i miljöarbete med läkemedel, och forskningen inom
MistraPharma tyder emellertid på att ämnen som kan ge upphov till
antibiotikaresistens, läkemedel med hormonstörande ämnen samt ämnen som används i
mycket stora volymer bör prioriteras.
Det arbete som idag tydligast berör läkemedelsutsläpp till vattenmiljön är EU:s
ramdirektiv för vatten. I en lista på förslag till prioriterade ämnen, dvs. ämnen som
utgör en signifikant risk för vattenmiljön, återfinns fyra läkemedelssubstanser. Två
hormoner, 17 beta-östradiol, ett naturligt östrogen som produceras av människor och
djur, samt 17 alpha-etinylöstradiol, ett syntetiskt östrogen som används i
preventivmedel och annan typ av hormonbehandling, samt två antiinflammatoriska
läkemedelssubstanser, diklofenak och ibuprofen.

4. Arbete med att identifiera ytterligare kandidater

I den nya EU-förordningen bör ett förfarande fastslås för hur ytterligare ämnen ska
identifieras och hur koncentrationsgränser ska sättas. Dessa uppgifter kommer att
behöva utföras av något organ inom EU som har relevant miljökompetens.
Motivering: I rapporten lämnas inget detaljerat förslag till hur förfarandet ska
utformas. Vilka andra substanser som ska regleras, än de som nämns i punkten tre
ovan, är i dagsläget inte lika uppenbart. Denna prioritering bör ske på EU nivå i
samverkan med medlemsstaterna. I dagsläget är det svårt att ange något befintligt
organ inom EU som både har läkemedelskompetens och miljökompetens som kan
utföra dessa uppgifter. Huvudansvaret bör ligga på EU:s läkemedelsmyndighet EMA
där någon form av samverkan mellan EMA och EU:s kemikaliemyndighet, ECHA, kan
vara en möjlighet. Detta EU-organ bör också ha en nära samverkan med forskning och
andra intressenter. I rapporten görs en översiktlig sammanställning med exempel på
erfarenheter från annan EU-reglering inom miljöområdet, frivilliga branschinitiativ,
forskning, och tidigare regeringsuppdrag som utförts av Läkemedelsverket och som
kan vara av betydelse vid utformningen av det nya regelverket.
Det skulle kunna övervägas att föra in krav på kontroll och dokumentation av halter i
utgående avloppsvatten av samtliga aktiva substanser som tillverkas vid en anläggning.
Detta skulle även innebära att en validerad metod för mätning av aktiv substans i
avloppsvatten tas fram. I processen att framöver prioritera nya substanser för reglering
skulle ett första steg kunna vara att införa ett generellt gränsvärde för utsläpp av aktiva
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substanser vid tillverkning som motsvarar det som gäller vid ansökan om godkännande
av läkemedel. Därmed skulle inte utförliga miljödata för de enskilda substanserna
behöva krävas. I ett senare skede när miljödata kan krävas eller på annat sätt blir
tillgängligt kan substansspecifika gränsvärden tas fram för prioriterade substanser.
För att underlätta arbetet med att identifiera kandidater för maxutsläppsnivåer behövs
information om miljöpåverkan. En väg att samla miljöinformation om
läkemedelssubstanser kan vara att införa en databas, vilket även framkom av
Läkemedelsverkets regeringsuppdrag 2004. Denna bör upprätthållas av EU:s
läkemedelsmyndighet EMA, på motsvarande sätt som databasen i Reach finns hos
ECHA (den europeiska kemikaliemyndigheten).
Även andra processer i Reach kan beaktas vid utformandet av det nya
läkemedelsregelverket. Ett exempel kan vara att upprätta en kandidatlista. En sådan
offentlig lista kan fungera som en slags observationslista av ämnen som sätts under
särskild bevakning, vilket ger en signal till industrin om vilka ämnen som kan vara
aktuella för ytterligare reglering. Det är också viktigt att både EU-myndigheten och ett
enskilt medlemsland tillåts ta initiativ till att sätta upp ett visst ämne i lagstiftningen.
Även där kan Reach användas som inspiration.
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6 Förkortningar, definitioner
och förklaringar
API

Active Pharmaceutical Ingredient

BAT

Best Available Technology

COD

Chemical Oxygen Demand. (Ett mått på den mängd syre som
förbrukas vid fullständig kemisk nedbrytning av organiska ämnen i
avloppsvatten)

COMMPS

Combined Monitoring-based and Modellingbased Priority Setting

ECHA

European Chemicals Agency

EDQM

The European Directorate for the Quality of Medicines and Health
Care

EFPIA

European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations

EMA

European Medicine Agency

EPAR

European Public Assessment Report

ERC

Environmental Reference Concentration

EU

Europeiska Unionen

FGL

Föreningen för generiska läkemedel

FN

Förenta Nationerna

GMP

Good Manufacturing Practice

IED

Industrial Emissions (integrated pollution prevention and control)

IMPEL

The European Union Network for the Implementation and
Enforcement of Environmental Law

IPPC

Integrated Preventive Pollution Control

KD

Kronans droghandel

KOM

Europeiska Kommissionen

LIF

Läkemedelsindustriföreningen

MIS

Miljömärkning i Sverige

MKB

Miljökonsekvensbeskrivning

NGO

Non Governmental Organization

OFC

Organic Fine Chemicals

PEC

Predicted Effect Concentration

PETL

Patancheru Enviro Tech Limited (Ett reningsverk i Indien)

PIC/S

Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme

PhRMA

The Pharmaceutical Research and Manufactures of America

PNEC

Predicted No Effect Concentration
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POP:sämnen

Persistent Organic Pollutants (under Stockholmskonventionen)

PSCI

Pharmaceutical Supply Chain Initiative

RPS

Relevans, Potential, Styrbarhet

SLL

Stockholms läns landsting

SVHC-ämne

Substances of Very High Concern (Begrepp under Reach)

TOC

Totalt organiskt kol (ett mått på det totala organiska kolinnehållet i
vatten)

TVL

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

VGR

Västra Götalandsregionen
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