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Sammanfattning
Läkemedelsverket fick i uppdrag att utreda om det är lämpligt att miljöskadlighet ska vägas in som ett
kriterium bland flera i bedömningen av om ett receptfritt läkemedel ska få säljas utanför
öppenvårdsapotek i Sverige. Om myndigheten bedömer att det är lämpligt ska förslag på författning
lämnas.
Läkemedelsverket har tolkat uppdraget så att frågeställningen gäller om miljörisker ska beaktas vid
bedömningen av den sammantagna lämpligheten för att ett läkemedel ska få säljas utanför
öppenvårdsapotek. För att kunna besvara frågan om det är lämpligt att miljörisker vägs in i den
sammanvägda bedömningen har myndigheten genomfört en pilotstudie för att exemplifiera vilket
underlag som i så fall skulle komma att behövas.
Efter utredning, genomförd pilotstudie, samråd med externa parter samt analys är dessa
Läkemedelsverkets huvudsakliga slutsatser:
•

•

•

Läkemedelsverket anser att det är vetenskapligt och praktiskt genomförbart och även lämpligt
att miljörisker vägs in som ett av flera kriterier när myndigheten bedömer om ett receptfritt
läkemedel ska få säljas utanför öppenvårdsapotek. Läkemedelsverket rekommenderar att ett
miljökriterium ges samma relevans och dignitet som de kliniskt relaterade säkerhetskriterier
som bedöms i dagsläget.
För att kunna beakta miljörisker vid bedömningen av om ett läkemedel ska få säljas på andra
ställen än öppenvårdsapotek krävs författningsändring. Myndigheten föreslår en ändring i 6 §
lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Myndigheten föreslår även en
ändring i 8 § samma lag i syfte att tydliggöra att tidigare beslut om att ett läkemedel får säljas
på andra ställen än öppenvårdsapotek kan ändras om det framkommer att det föreligger risk
för att läkemedlet har negativa effekter på miljön.
Med hänsyn till dessa förslag är det Läkemedelsverkets uppfattning att försäljning på andra
ställen än öppenvårdsapotek endast bör prövas efter ansökan. Med anledning av det föreslår
myndigheten även en ändring i 7 § lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt att
en följdändring görs i förordningen (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel.

Läkemedelsverket konstaterar följande och drar även dessa slutsatser:
•

•

•

•

•

Vilka kriterier som ska beaktas vid bedömning av om ett läkemedel ska vara receptfritt
regleras i Europaparlamentet och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om
upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (humanläkemedelsdirektivet) och kan
inte påverkas genom förändringar i nationell lagstiftning.
Vilka receptfria läkemedel som ska få säljas i övrig detaljhandel, dvs. utanför
öppenvårdsapotek, regleras endast av nationell lagstiftning. Enligt dagens lagstiftning får
endast lämplighet för egenvård, att allvarliga biverkningar är sällsynta och lämplighet med
hänsyn till patientsäkerheten och skyddet för folkhälsan vägas in vid bedömningen av sådan
försäljning ska få ske med andra receptfria humanläkemedel än nikotinläkemedel. Miljörisker
bedöms inte ingå i skyddet för folkhälsan och därmed har Läkemedelsverket idag inte
möjlighet att beakta miljörisker vid bedömningen.
För närvarande finns inom läkemedelslagstiftningen inte några bestämmelser om uppföljande
miljöriskbedömning efter godkännandet för försäljning. Miljöövervakning kopplad till
läkemedel åligger inte heller Läkemedelsverket utan istället andra myndigheter, t.ex. sker
miljöövervakning inom vattenförvaltningen.
Antalet läkemedel med potentiell miljörisk är sannolikt få inom gruppen receptfria läkemedel,
och ännu färre inom den grupp av läkemedel som säljs eller kan komma att säljas utanför
öppenvårdsapotek. Försäljningsvolymerna av läkemedel utanför öppenvårdsapotek är också
generellt väsentligen mindre än de på öppenvårdsapotek.
Läkemedelsverket föreslår fyra olika alternativa tillvägagångssätt för att bedöma om ett
läkemedel ska få säljas på andra ställen än öppenvårdsapotek. Inget av alternativen förutsätter
nya experimentella studier från sökanden. I alla alternativ beaktas miljöklassningar enligt
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•

•

•

andra regelverk. Inget specifikt alternativ förespråkas i denna rapport, men olika fördelar och
nackdelar med de olika fyra alternativen har identifierats och diskuteras i denna utredning
utifrån vetenskapliga grunder och proportionalitet.
Förslaget innebär ett delvis nytt bedömningsförfarande eftersom miljörisker för närvarande
inte beaktas i samband med godkännande för försäljning eller efterföljande beslut om
försäljningsställe för humanläkemedel. Här kan en jämförelse göras med veterinärmedicinska
läkemedel. För dessa vägs miljörisker in vid bedömning av om läkemedlet ska godkännas för
försäljning, samt även vid bedömning om receptfrihet.
Läkemedelsverket anser att försäljning på andra ställen än öppenvårdsapotek endast bör
prövas efter ansökan. Inom ramen för ansökningsförfarandet kommer vissa principer inom
miljörätten att komma till uttryck. En anpassad försiktighetsprincip föreslås tillämpas. Om det
föreligger en icke försumbar risk för att ett läkemedel har negativa effekter på miljön, kan
följden bli att försäljning på andra ställen än öppenvårdsapotek inte tillåts. Sökanden är den
som ska visa att förutsättningarna för försäljning på andra ställen än öppenvårdsapotek är
uppfyllda.
Enligt Läkemedelsverkets uppfattning har miljölagstiftningen och
humanläkemedelslagstiftningen tidigare haft få beröringspunkter. Genom att beakta
miljörisker i dessa situationer kommer de båda i princip skilda rättsområdena att närma sig
varandra.
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Summary
The Swedish Medical Products Agency (Swedish MPA) was assigned by the government to assess if it
is appropriate to consider information about possible environmental contamination in determining
whether an over-the-counter (OTC) medicine may be sold outside of Swedish pharmacies. Current
national legislation does not allow for environmental aspects to be considered in such decisions. If
deemed appropriate, the Swedish MPA was to propose updates to relevant regulations.
In its evaluation, the Swedish MPA considered the environmental expectations on the agency in
national and international legislation. The OTC status outside of pharmacies is regulated in national
law, whereas the criteria for OTC status overall are controlled by EU legislation. Therefore, the project
solely evaluated OTC outside of pharmacies in Sweden. In addition, at pharmacies, there is the
possibility for customers to get pharmaceutical advice and discuss alternative treatments. It was
concluded that the agency cannot refrain from adding environmental risks into the overall benefitrisk/clinical safety decision when deciding on OTC status outside of pharmacies.
To evaluate what documentation should be requested from the Market Authorisation Holder (MAH),
the Swedish MPA developed a method where two (2) medicinal substances were tested in a pilot
study. One of the medicinal substances was older without an Environmental Risk Assessment (ERA)
(only available for medicines authorized after 2006). An extensive literature study was conducted for
this medicinal substance, resulting in four (4) different levels of environmental risk assessment, none
of which required the applicant to provide new experimental data. All four alternatives allow for
environmental risk classifications made by other authorities to be considered. The other substance was
a newer, easily degradable compound with an existing ERA. The Swedish MPA does not recommend
any specific alternative of the four presented in this report. In addition, the Swedish MPA summarized
within this government assignment what is known about the environmental risks associated with the
medicinal substance diclofenac, which is currently sold in some formulations outside of Swedish
pharmacies and has established environmental effects.
The Swedish MPA has concluded that environmental risks should be considered when deciding on
whether an OTC medicine should be allowed to be sold outside of pharmacies in Sweden. The weight
of such an aspect should be given the same importance as the clinical aspects already listed in the
relevant legislation. In case a medicine constitutes a non-negligible environmental hazard, the
medicine may not be sold as an OTC medicine outside of pharmacies. To make it possible to weigh
environmental risks into the decision, regulatory changes will be necessary. Moreover, the Swedish
MPA proposes to formalize an application process for the MAH requesting a possibility to sell their
medicine as an OTC product outside of pharmacies. This change will need to be made in the relevant
regulations.
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1. Uppdraget

1.1. Tolkning av uppdraget
Läkemedelsverket har tolkat uppdraget så att frågeställningen gäller om miljörisker ska beaktas vid
bedömningen av den sammantagna lämpligheten för att ett receptfritt läkemedel ska få säljas utanför
öppenvårdsapotek.
Bestämmelser om receptbeläggning av humanläkemedel finns bland annat i artikel 71 i
Europaparlamentet och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av
gemenskapsregler för humanläkemedel (humanläkemedelsdirektivet). Reglerna är införda i den
svenska lagstiftningen och Sverige kan med anledning av EU-regleringen inte ha någon nationell
reglering om receptbeläggning som avviker från dessa regler. Hur försäljning av läkemedel ska ske
utanför öppenvårdsapotek, dvs. i övrig detaljhandel, är dock en fråga som inte är reglerad inom EUrätten utan detta regleras istället av nationell lagstiftning.
För att kunna ta ställning till om miljörisker ska vägas in vid bedömningen av om försäljning utanför
öppenvårdsapotek ska tillåtas, behöver Läkemedelsverket utreda hur ett sådant miljöunderlag skulle
kunna vara beskaffat, både för de läkemedel där det tidigare gjorts en miljöriskbedömning (vanligtvis
beskriven som en Environmental Risk Assessment (ERA)) och för de läkemedel där sådan saknas. För
detta syfte har Läkemedelsverket valt ut tre exempelsubstanser för att belysa hur olika miljöunderlag
och information skulle kunna vägas in vid en bedömning av om ett läkemedel ska få säljas på andra
ställen än öppenvårdsapotek, givet en justering av den nationella lagstiftningen.

1.2. Avgränsning
Uppdraget är ett regeringsuppdrag. Det omfattar endast bedömningen av om miljöskadlighet ska
beaktas vid försäljningen av receptfria humanläkemedel på andra försäljningsställen än
öppenvårdsapotek. Den försäljning som sker på öppenvårdsapotek omfattas inte av detta
regeringsuppdrag. Uppdraget avser inte läkemedelstillverkning eller hantering av läkemedelsavfall.
Växtbaserade läkemedel omfattas av regelverket för handel med vissa receptfria läkemedel. Det gör
däremot inte traditionella växtbaserade läkemedel, naturläkemedel och vissa utvärtes medel. 1

2. Samråd
Läkemedelsverket efterfrågade initiala synpunkter till regeringsuppdraget från ett antal externa
intressenter. Synpunkter inkom från såväl myndigheter (Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) och
Kemikalieinspektionen), branschorganisationer så som De forskande läkemedelsföretagen, Lif, och
Sveriges Apoteksförening, samt Svenskt Vatten och Nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer,
LOK. Svensk Dagligvaruhandel bidrog med muntlig återkoppling och syn på hur området skulle
kunna regleras. Dialoger hölls även med Lif och HaV.

3. Introduktion/bakgrund
3.1. Läkemedelsverkets uppdrag avseende miljö
Sveriges miljömål sätter riktningen för det nationella miljöarbetet och visar vägen mot FN:s globala
mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Det övergripande målet för svenskt miljöarbete är formulerat
i Generationsmålet, som sedan 1999 är fastställt av riksdagen. 2 Det innebär att till nästa generation

Se 2 kap. 1–2 §§ lagen (2009:366) om handel med läkemedel och se även Växtbaserade läkemedel,
traditionella växtbaserade läkemedel, naturläkemedel och vissa utvärtes medel | Läkemedelsverket
(lakemedelsverket.se).
2
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lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och
hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Sverige har även antagit 16 miljökvalitetsmål, samt ett antal
etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling,
luftföroreningar och klimat. De miljökvalitetsmål som särskilt berör läkemedel i miljön är Giftfri
miljö, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Grundvatten av
god kvalitet.
För att nå miljökvalitetsmålen styrs arbetet genom att utveckla lagstiftning och ekonomiska styrmedel,
och även genom information, rådgivning och frivilliga åtgärder. Arbetet med miljökvalitetsmålen sker
på nationell, regional och lokal nivå. På nationell nivå har myndigheter olika särskilda ansvar och ska
samverka.
Etappmål är satta för att tydliggöra roller och delmål för miljömålen. För etappmålet om läkemedel i
miljön har Läkemedelsverket ett särskilt utpekat ansvar: ”Det huvudsakliga syftet med etappmålet om
läkemedel i miljön är att minimera läkemedelsrester i miljön. Regleringar och andra åtgärder som
minimerar de negativa miljöeffekterna ska finnas på plats i Sverige, i EU eller internationellt senast
2030.” 3 Enligt myndighetens regleringsbrev för 2021 ska Läkemedelsverket bistå Regeringskansliet i
arbetet med att minimera påverkan av läkemedel på miljön i syfte att bidra till miljökvalitetsmålet
Giftfri miljö. Målet handlar om att människor eller miljö inte ska skadas av kemikalier.
Läkemedelsverket ska årligen rapportera aktiviteter och utfall. Enligt 21 § förordningen (2020:57)
med instruktion för Läkemedelsverket ska även myndigheten inom sitt verksamhetsområde verka för
att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och
vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Det är viktigt att notera sista delen av
meningen som pekar på att Läkemedelsverket har i uppdrag att identifiera och föreslå åtgärder för
miljöarbetets utveckling.
Enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter ska Läkemedelsverkets
miljöarbete utgöra en integrerad del av verksamheten, bidra till en hållbar utveckling och till att de
nationella miljökvalitetsmålen uppnås. Som en av de myndigheter som omfattas av förordningen om
miljöledning i statliga myndigheter ska Läkemedelsverket årligen dokumentera, följa upp, förbättra
och redovisa sitt miljöledningsarbete till Naturvårdsverket och Socialdepartementet. Inriktningen för
miljöarbetet anges i myndighetens miljöpolicy.4 Enligt miljöpolicyn ska arbetet för att minska
Läkemedelsverkets indirekta miljöpåverkan (miljöpåverkan inom det verksamhetsområde
myndigheten verkar) i förlängningen bland annat bidra till att förbättra kunskapsläget om
läkemedelssubstanser med miljöskadliga egenskaper, samla och tillgängliggöra miljöinformation för
läkemedel, öka miljöhänsynen vid tillståndsgivning av läkemedel, samt begränsa miljöpåverkan vid
användning av läkemedel. Alla dessa faktorer har relevans för detta uppdrag.
Vattenmyndigheterna fastställer miljökvalitetsnormer enligt vattenförvaltningsförordningen
(2004:660) och har i uppdrag att visa hur Sverige ska komma till rätta med de problem som finns i och
kring våra vattenmiljöer. Miljökvalitetsnormerna, som är ett rättsligt verktyg, fungerar som ett
styrmedel för myndigheter och kommuner, till exempel vid tillståndsprövning och tillsyn, men styr
även den fysiska planeringen i kommunerna. 5 Åtgärdsprogrammen talar om vad som krävs för att nå
miljökvalitetsnormerna och vilka myndigheter som behöver göra vad. Läkemedelsverket omfattas av
åtgärdsprogram för vatten och har i dessa ett åtagande att arbeta för att miljökvalitetsnormerna ska
kunna upprätthållas. Detta arbete ska årligen redovisas till Vattenmyndigheterna.

Läkemedel i miljön - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se).
https://www.lakemedelsverket.se/sv/miljoarbete/lakemedelsverkets-miljoarbete.
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3.2. Aktuella principer inom miljölagstiftningen
Inom miljörätten har ett antal principer växt fram som är av intresse för detta uppdrag. Det är naturligt
att se till de miljörättsliga principerna vid bedömningen av om miljörisker ska beaktas vid
ställningstagandet av om ett receptfritt läkemedel ska få säljas på andra ställen än öppenvårdsapotek.
Principerna kommer i svensk rätt till uttryck i miljöbalken. Av balkens portalparagraf, 1 kap. 1 §,
framgår den första principen av betydelse, hållbar utveckling. Enligt paragrafen ska bestämmelserna i
balken syfta till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att
naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett
ansvar för att förvalta naturen väl. Av bestämmelsen framgår vidare att miljöbalken ska tillämpas så
att bland annat människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa
orsakas av föroreningar eller annan påverkan.
En annan princip av stor betydelse är försiktighetsprincipen, som kommer till uttryck i 2 kap. 3 §
miljöbalken. Enligt bestämmelsen ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller
vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Försiktighetsmått ska enligt bestämmelsen
vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet
för människors hälsa eller miljön. Principen innebär att vetenskaplig osäkerhet om en miljöskada inte
får hindra att ett miljörättsligt krav ställs i förebyggande syfte.
Försiktighetsprincipen har även koppling till bevisbörderegeln som kommer till uttryck i 2 kap. 1 §
miljöbalken. Enligt denna bestämmelse är alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller
vidta en åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av kapitlet iakttas. Bestämmelsen ska
tillämpas bland annat när frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande, dispens och vid tillsyn
enligt balken. Regeln innebär att det är verksamhetsutövaren som ska ta fram och bekosta de
utredningar som behövs för att man ska kunna bedöma verksamhetens miljöpåverkan.
I 2 kap. 2 § miljöbalken kommer kunskapskravet till uttryck. Kravet innebär att alla som bedriver eller
avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med
hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och
miljön mot skada eller olägenhet.
Produktvalsprincipen återfinns i 2 kap. 4 § miljöbalken. Enligt denna princip ska alla som bedriver
eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd undvika att använda eller sälja sådana
kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan medföra risker för människors hälsa eller
miljön om det finns miljövänligare alternativ.
Proportionalitetsprincipen är även viktig inom miljörätten, precis som inom många andra
rättsområden. Enligt principen ska ingrepp från det allmänna vara lämpligt och nödvändigt för att
uppnå ändamålet med ingreppet. Ingreppets fördelar från allmän synpunkt ska också stå i rimlig
proportion till nackdelarna för den enskilde.

3.3. Försäljning av humanläkemedel på andra ställen än
öppenvårdsapotek
3.3.1. Gällande rätt

Av 6 § lagen om handel med vissa receptfria läkemedel framgår i vilka fall detaljhandel på andra
ställen än öppenvårdsapotek får bedrivas med de humanläkemedel som omfattas av lagstiftningen.
Enligt första punkten får sådan detaljhandel bedrivas med nikotinläkemedel. Enligt andra punkten får
handel även bedrivas med andra receptfria humanläkemedel som inte har förskrivits om
Läkemedelsverket

9

a) läkemedlet är lämpligt för egenvård,
b) allvarliga biverkningar är sällsynta vid användning av läkemedlet, och
c) det är lämpligt med hänsyn till patientsäkerheten och skyddet för folkhälsan.
Läkemedelsverket ska enligt 7 § samma lag besluta vilka läkemedel som uppfyller kraven i 6 § andra
punkten på att få säljas på andra ställen än på öppenvårdsapotek.
Om ett läkemedel inte längre uppfyller kraven i 6 § 2 lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
får Läkemedelsverket enligt 8 § samma lag besluta att detaljhandel med läkemedlet endast får bedrivas
på öppenvårdsapotek.

3.3.2. Problembeskrivning

Enligt ordalydelsen i 6 § lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ska miljörisker inte beaktas
vid bedömningen av om ett läkemedel ska få säljas på andra ställen än på öppenvårdsapotek. Frågan är
dock om miljörisker trots det är möjliga att beakta inom ramen för bedömningen av om ett läkemedel
är lämpligt för egenvård och/eller inom ramen för bedömningen av om handeln är lämplig med hänsyn
till patientsäkerheten och skyddet för folkhälsan.
Vad först gäller bedömningen av om ett läkemedel är lämpligt för egenvård kan konstateras att det av
förarbeten till lagstiftningen framgår att egenvård avser åtgärder som den enskilde själv kan vidta till
skillnad från insatser som utförs av hälso- och sjukvården. 6 Enligt Läkemedelsverkets bedömning bör
miljörisker därför inte i någon större utsträckning vara möjliga att beakta vid avvägningen av om
läkemedlet är lämpligt för egenvård.
Vad sedan gäller bedömningen av om handeln är lämplig med hänsyn till patientsäkerheten och
skyddet för folkhälsan kan konstateras att det av förarbeten till lagstiftningen framgår att med
folkhälsan avses exempelvis samhällets resistensproblem med läkemedel och hela befolkningens hälsa
på samhällsnivå. 7 I den information som Läkemedelsverket lämnat om 6 § framgår att sista ledet i
paragrafen siktar in sig på medicinsk säkerhet (för patienter och folkhälsa) och ändamålsenlighet. 8
Utrymmet att beakta miljörisker inom ramen för denna avvägning bör enligt myndighetens bedömning
därför vara starkt begränsade.
Enligt 37 § förvaltningslagen (2017:900) får en myndighet ändra ett beslut som den har meddelat som
första instans om den anser att beslutet är felaktigt på grund av att det har tillkommit nya
omständigheter eller av någon annan anledning. Ett beslut som till sin karaktär är gynnande för någon
enskild part får dock ändras till den enskildes nackdel bara om
1. det framgår av beslutet eller de föreskrifter som det har grundats på att beslutet under vissa
förutsättningar får återkallas,
2. tvingande säkerhetsskäl kräver att beslutet ändras omedelbart, eller
3. felaktigheten beror på att parten har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter.
I enlighet med vad som har angetts ovan har Läkemedelsverket enligt 8 § lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel möjlighet att ändra ett beslut om att tillåta försäljning utanför öppenvårdsapotek
om ett läkemedel inte längre (myndighetens kursivering) uppfyller kraven i 6 § 2 samma lag. Ett
beslut om att tillåta försäljning på andra ställen än öppenvårdsapotek kan således ändras, till exempel
om det framkommer att användningen innebär risker som inte förutsågs när beslutet fattades. 9

Se prop. 2008/09:190, Handel med vissa receptfria läkemedel, s. 137.
Se prop. 2008/09:190, Handel med vissa receptfria läkemedel, s. 55 och 137.
8
Grunder för bedömning | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se).
9
Se prop. 2008/09:190, Handel med vissa receptfria läkemedel, s. 60.
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Utöver den uttryckliga möjligheten att ändra ett beslut enligt 8 § lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel, finns det alltså enligt 37 § förvaltningslagen en möjlighet att ändra ett beslut om att tillåta
handel på andra ställen än öppenvårdsapotek om tvingande säkerhetsskäl kräver att beslutet ändras
omedelbart. Villkoret att de angivna skälen kräver att beslutet ändras omedelbart markerar att
ändringar som kan vara motiverade av exempelvis hälso- och miljöskäl normalt inte kan godtas som
grund för en ändring efter omprövning om skälen endast gör sig gällande på längre sikt. Det förutsätts
alltså att det finns ett mera trängande behov av att snabbt ändra beslutet för att det ska kunna ske med
stöd av bestämmelsen i förvaltningslagen. 10 Läkemedelsverkets slutsats är därför att det sällan kan bli
aktuellt att ändra ett beslut om försäljning på andra ställen än öppenvårdsapotek på grund av
miljöhänsyn med stöd av denna bestämmelse.

4. Genomförande av pilotstudie
Läkemedelsverket har genomfört regeringsuppdraget i två delar: dels genom kartläggning och analys
av för- och nackdelar med att införa en miljöriskbedömning vid prövning av om försäljning ska tillåtas
utanför öppenvårdsapotek, dels genom en pilotstudie (inkluderande läkemedelssubstanserna melatonin
och paracetamol) som avser att belysa hur en sådan miljöriskbedömning praktiskt skulle kunna
genomföras. I tillägg till pilotstudien genomfördes också en kartläggning av de miljöregulatoriska
lärdomar som kan dras för substansen diklofenak.

4.1. Miljöriskbedömningar av läkemedel vid godkännanden för
försäljning
Enligt 5 kap. 1 § läkemedelslagen (2015:315) får ett läkemedel som huvudregel säljas först efter att
det godkänts för försäljning. Enligt 4 kap. 1 § samma lag krävs att ett läkemedel är av god kvalitet och
ändamålsenligt, det vill säga att det är verksamt för sitt ändamål och vid normal användning inte har
skadeverkningar som står i missförhållande till den avsedda effekten. Den som ansöker om
godkännande för ett nytt läkemedel ska tillhandahålla information som visar att nytta-riskförhållandet
är positivt för den patientgrupp som definieras av indikationen. Om dokumentationen kan styrka att
det finns ett positivt nytta-riskförhållande, det vill säga att nyttan med läkemedlet överstiger riskerna,
samt att kvaliteten uppfyller definierade krav, kan läkemedlet godkännas för försäljning. 11
I och med humanläkemedelsdirektivet kom krav på att tillståndsprövningen vid ansökan om
försäljning av nya humanläkemedel även ska inkludera en ERA för läkemedlet. I praktiken skulle det
dröja till 2006 innan dessa miljöriskbedömningar började tillämpas eftersom det var först då som den
europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) kommitté för humanläkemedel (CHMP) implementerade
en riktlinje för detta ändamål (CHMP-riktlinjen). 12 En ERA ska genomföras enligt CHMP-riktlinjen
vid ansökan om försäljning och vid ansökningar gällande produktförändringar som skulle kunna
påverka den totala miljöexponeringen inom EU. En CHMP-ERA beaktar två saker: den toxiska
potentialen hos den aktiva substansen gällande diverse organismer (t.ex. mikroalger, kräftdjur, fisk,
mikroorganismer i slam från reningsverk) och den estimerade omfattningen av miljöexponeringen
(bl.a. baserad på storleken på den patientgrupp som beräknas använda läkemedlet i fråga). 13
Lundmark & Säfsten, Förvaltningslagen (version 1, JUNO), kommentaren till 37 § under rubriken Undantag
från orubblighetsprincipen.
11
Enligt 4 kap. 12 § läkemedelslagen ska den som ansöker om godkännande, registrering eller tillstånd till
försäljning visa att kraven enligt 1 § är uppfyllda. Enligt nämnda bestämmelse framgår vidare att dokumentation
som bifogas ansökan ska ha utarbetats av någon som har tillräcklig kompetens och tillräckligt inflytande över
innehållet i dokumentationen.
12
Environmental risk assessment of medicinal products for human use | European Medicines Agency
(europa.eu).
13
För närvarande är exponeringsestimatet i ERA enbart baserat på patienters användning av en
läkemedelsprodukt och eventuellt hur reningsverk påverkar utsläppshalterna. Andra källor som utsläpp från
industriell produktion ingår inte i estimatet.
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Uppskattningen av exponering i en CHMP-ERA är alltid teoretiskt framtaget och är inte beroende av
faktiska mätvärden (t.ex. koncentrationer i ytvatten utanför reningsverk). En CHMP-ERA kan vara
olika omfattande beroende på uppskattningen av exponering och de experimentella resultaten. Den
enklaste formen är en initial CHMP-ERA (en ”Fas 0 CHMP-ERA”) där man avgör – baserat på typ av
aktiv substans – om en vetenskaplig miljöriskbedömning behövs. Vid behov går utredningen sedan
vidare i antingen en ”begränsad CHMP-ERA” (en Fas I CHMP-ERA) eller en mer omfattande Fas II
CHMP-ERA. Läkemedel som enbart har en begränsad CHMP-ERA anses inte behöva en mer
genomgående riskbedömning baserat på en beräknad låg exponeringsnivå.
Enligt humanläkemedelsdirektivet ska dessa miljöriskbedömningar av läkemedel inte kunna påverka
nytta-riskvärderingen vid bedömningen av om ett läkemedel ska godkännas för försäljning. 14 Däremot
ska eventuella negativa miljöegenskaper för ett givet läkemedel noteras. Förutom annotering i
produktresumén (Summary of Product Characteristics, SmPC) av ett läkemedel 15 har därför en
bedömning av en trolig miljörisk i praktiken generellt få konsekvenser. Däremot kan dylik
miljöinformation beaktas vid förskrivning av läkemedel (t.ex. rekommenderade läkemedel i Kloka
listan 16 från Region Stockholm). Vidare avser dessa miljöriskbedömningar endast ett läkemedel och
inte den aktiva substansen.
Nuvarande lagstiftning tillåter inte att miljörisker vägs in i nytta-riskvärderingen för humanläkemedel
vid någon av de bedömningar som de regulatoriska myndigheterna gör vid ansökan om godkännande
för försäljning, eller när de prövar frågor om receptfrihet eller om försäljning utanför
öppenvårdsapotek ska tillåtas. För närvarande finns inom läkemedelslagstiftningen inte några
bestämmelser om uppföljande miljöriskbedömning efter godkännandet för försäljning (så kallad
tillsyn 17). Miljöövervakning kopplad till läkemedel åligger inte heller Läkemedelsverket utan istället
andra myndigheter, t.ex. sker miljöövervakning inom vattenförvaltningen.

4.2. Miljöriskbedömningar inom EU
En CHMP-ERA finns fastställd för de receptfria läkemedel som godkändes för försäljning första
gången efter 2006 och inte är generikaprodukter (se nedan). Detta innebär generellt att företaget har
tillgång till experimentella toxikologiska studier som följer internationella riktlinjer gällande design
och kvalitetskriterier, oftast enligt OECD:s tekniska riktlinjer. För de generikaläkemedel som godkänts
efter 2006 har företagen generellt inte genomfört någon fullständig CHMP-ERA utan hänvisar till
substitutionsprincipen inom läkemedelsrätten 18, som stipulerar att godkännande av nya generika inte
ökar den totala användningen/exponeringen utan enbart tar befintliga marknadsandelar. 19 Detta
innebär att det finns totalt fyra scenarier gällande tillgänglighet av CHMP-ERA-data för ett receptfritt
läkemedel:

Se artikel 1, p. 28 och 28a humanläkemedelsdirektivet.
Se 3 kap. 4 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel för försäljning
m.m.
16
klokalistan2.janusinfo.se/20211/.
17
Läkemedelstillsyn gällande miljö brukar ibland beskrivas som ekofarmakovigilans. Frånvaro av ett regelverk
för ett tillsynssystem för miljö betyder bl.a. att varken företagen eller Läkemedelsverket genomför en ”tillsynsERA” som tar ett samlat grepp över flertalet produkter med samma eller liknande aktiva läkemedelssubstanser
eller förhåller sig till uppmätta nivåer i miljön (dvs. ingen bedömning av totala aktiva substansnivåer och deras
eventuella konsekvenser).
18
Den regulatoriska acceptansen av substitutionsprincipen är baserad på EMA:s ERA-riktlinje från 2006. En
revision av ERA-riktlinjen pågår för närvarande (troligen klar 2022) där EMA föreslagit att även
generikaprodukter måste uppvisa en ERA (tillgång är tänkt att lösas genom att generikaföretagen köper in ERAinformationen från företag som gjort en ERA).
19
En genomgång av tyska myndigheter för den tyska marknaden visade att substitutionsprincipen gäller i ca
90% av fallen men att det i resterande fall förekommer en viss ökning av användning/exponering när generiska
produkter först kommer ut på marknaden.
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•

Läkemedelsprodukter godkända efter 2006
o Företaget har tillgång till en CHMP-ERA. Gäller generellt företaget som
ursprungligen tagit fram produkten inför ett godkännande för försäljning.
o Företaget har inte tillgång till en CHMP-ERA. Gäller generikaprodukter som har
tillkommit men där generikaföretagen inte har en egen CHMP-ERA.

•

Läkemedelsprodukter godkända för första gången före 2006
o Företaget har tillgång till en CHMP-ERA. Regulatoriska ändringar efter 2006 (t.ex.
utökade sjukdomsindikationer) har lett till att ansvarigt företag har genomfört en
CHMP-ERA i efterhand. Gäller oftast företaget som ursprungligen tog fram
produkten inför ett godkännande för försäljning.
o Företaget har inte tillgång till en CHMP-ERA.

Det förekommer att läkemedel godkända efter 2006 saknar en fullgod eller avslutad CHMP-ERA (dvs.
det saknas vissa experimentella studier vilket gör att man inte kan dra absoluta slutsatser om
miljörisken). I sådana fall anmodas företagen att skicka in saknade studierapporter inom en viss tid
(vanligen 1–2 år) efter godkännande. I de fall ett företag inte har dataunderlag för en CHMP-ERA,
finns två möjligheter att generera saknade data: använda offentligt tillgänglig vetenskaplig litteratur
(som oftast är av mindre bra kvalitet och mer svårtolkade än industriella studier) eller genomföra egna
nya studier.

4.3. Läkemedel som förekommer i utredningen
4.3.1. Läkemedel i pilotstudie

Läkemedelsverket har genomfört en pilotstudie som har syftat till att ta fram en modell för
miljöriskbedömning, liknande den CHMP-ERA som görs i samband med ansökan om
försäljningstillstånd, för de fall då läkemedlet utreds för försäljning utanför öppenvårdsapotek. Fyra
delvis olika alternativ föreslås (se sektion 5.1.). För att utreda vilket alternativ som skulle vara mest
lämpligt i syfte att generera godtagbar miljöinformation, har två receptfria läkemedelssubstanser valts
ut: melatonin och paracetamol.
Paracetamol (eller acetaminofen) godkändes i Sverige för första gången år 1958 under varumärket
Alvedon. Paracetamol är ett febernedsättande och smärtstillande läkemedel som också är en av de
vanligaste läkemedelsföroreningarna i miljön både internationellt och nationellt. 20 På grund av att det
första läkemedlet som innehöll substansen godkändes före 2006 har paracetamol ingen officiell
miljöriskbedömning. Paracetamol är en kemisk substans, vilket gör att man inte per automatik kan
förutsätta att den är lätt nedbrytbar när den kommer ut i miljön utan att göra en vetenskaplig
bedömning.
Melatonin är ett naturligt hormon i kroppen och är ett derivat av aminosyran tryptofan. Artificiellt
producerad melatonin används för behandling av olika typer av sömnproblem. För närvarande är
endast jetlag godkänd indikation för egenvårdsbehandling. Eftersom melatonin kan anses vara en

20
Enligt en rapport från Svenska Miljöinstitutet (IVL) från 2011 (Frick et al, Results from the Swedish National
Screening Programme 2010 – Subreport 3 Pharmaceuticals, B2014) var nedbrytningseffektivitet för paracetamol
mycket hög (>95%) i en rad svenska reningsverk. Inte desto mindre uppmättes mellan 11ng/L och 580ng/L i
utsläppsvattnen (beroende på olika reningsverk). Internationellt, redovisade en HELCOM rapport från 2017
(UNESCO och HELCOM, Pharmaceuticals in the aquatic environment of the Baltic Sea region – A status report,
2017) att paracetamol i utsläppsvatten i Östersjöländer i genomsnitt ligger mellan 1 och 10ug/L med de högsta
uppmätta nivåerna över 100ug/L.
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naturlig substans, anses det rimligt att anta att den är lätt nedbrytbar om eller när den kommer ut i
miljön.

4.3.2. Diklofenak

På grund av diklofenaks redan fastställda miljörisk under annan lagstiftning på EU- och nationell nivå
har diklofenak inte använts som exempel i pilotstudien.
Diklofenak, ursprungligen utvecklat 1973, är ett NSAID-läkemedel (Non-steroidal anti-inflammatory
drugs) och har inflammationsdämpande, smärtlindrande och febernedsättande egenskaper (se bilaga 2
för detaljer). Sedan juni 2020 är alla tabletter och kapslar med diklofenak receptbelagda, medan
gel/krämer innehållande ämnet fortsatt är receptfria och tillgängliga för försäljning även utanför
öppenvårdsapotek. Diklofenak misstänkts vara en substans som är lever- (fisk) och njurtoxiskt (fåglar)
och har uppmärksammats på EU-nivå som ett potentiellt miljöproblem. Diklofenak har funnits med på
bevakningslistan över vattenförorenande ämnen under Europaparlamentets och rådets direktiv
2013/39/EU av den 12 augusti 2013 om ändring av direktiven 2000/60/EG och 2008/105/EG vad
gäller prioriterade ämnen på vattenpolitikens område (prioämnesdirektivet). Ämnen på denna lista ska
övervakas av alla EU:s medlemsstater i syfte att identifiera risksubstanser och för att samla in
övervakningsdata av hög kvalitet för att eventuella gränsvärden, så kallade miljökvalitetsnormer, ska
kunna bestämmas. I Sverige är diklofenak även listat i bedömningsgrunden för kvalitetsfaktorn
”särskilda förorenande ämnen” (SFÄ) i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25)
om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. Det betyder att det finns gränsvärden
för diklofenak för inlandsytvatten samt för kustvatten och vatten i övergångszoner.
Ur miljöperspektiv vore det en fördel om fastställda miljörisker enligt annan lagstiftning kunde
beaktas vid bedömning om försäljning utanför öppenvårdsapotek ska få ske. Med diklofenaks
miljöregulatoriska historik som exempel har detta tagits i beaktande vid utformningen av ett ERAramverk för miljöriskbedömning.

5. Resultat
5.1. Alternativ för miljöriskbedömning
Utredningen har identifierat fyra olika alternativ för miljöriskbedömning som beaktar CHMP-ERAstrukturen och miljöklassningar från andra regelverk (se tabell nedan). Dessa alternativ har utvärderats
i en pilotstudie med två receptfria läkemedel varav ett av läkemedlen (paracetamol) har genomgått en
mer grundlig litteraturanalys.
De fyra olika alternativen representerar olika nivåer av komplexitet i bedömningen. Varje alternativ
innefattar kraven i underliggande nivåer, dvs. alternativ IV omfattar även kraven från alternativen I, II
och III. Syftet med nivåerna är att identifiera etablerade miljöklassningar och utvärdera om nya
klassifikationer behövs och/eller specificera hur mycket information som saknas. Två receptfria
läkemedel (melatonin och paracetamol) har utvärderats enligt dessa fyra alternativ för att exemplifiera
och ge en första uppfattning av genomförbarheten samt omfattningen av det arbete som skulle krävas
vid de olika nivåerna.
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Tabell 1: Föreslagna alternativ till miljöriskutvärdering vid försäljning av receptfria läkemedel
utanför öppenvårdsapotek
Alternativ

Beskrivning

I

Alternativ I innebär en inventering och identifiering av redan fastställda
miljöklassningar för en läkemedelssubstans och innebär ingen ny bedömning. Den
föreslagna strukturen är att miljöriskbedömningen delas in i två faser: fas 0 och fas I
(där den senare genomförs beroende på slutsatserna inom fas 0).
•

•

II

Fas 0: En bedömning som följer kriterierna för att starta en fas I-bedömning
enligt CHMP-EMA-riktlinjen för miljöriskbedömning av humanläkemedel.
Detta innebär att läkemedel som bedöms vara omodifierade naturliga
substanser (t.ex. baserat på vanliga aminosyror, fettsyror) inte anses utgöra
en miljörisk. Läkemedel som är designande organiska föreningar bör dock
bedömas i fas I.
Fas I: Separeras mellan ingång 1 (information inom läkemedelsramverk)
och 2 (information från andra regelverk)
o Ingång 1: Föreligger det en begränsad alternativt etablerad CHMPERA för läkemedlet eller inte? Om det föreligger en CHMP-ERA
och denna är officiellt avslutad, bör slutsatserna från denna
användas. Detta skulle innebära en klassning av i) antingen en
miljörisk enligt fas II CHMP-ERA, ii) frånvaro av miljörisk enligt fas II
CHMP-ERA eller iii) troligt ingen miljörisk enligt en fas I CHMPERA. Om miljörisk enligt fas II CHMP-ERA föreligger skulle detta,
enligt nuvarande system, innebära klassifikationer av RQ>1, PBT 21
eller vPvB*. Om nya miljöklassningar introduceras i CHMP-ERAsystemet i framtiden kommer dessa också att beaktas. I frånvaro
av relevant information (dvs. ingen CHMP-ERA), kan en eventuell
miljörisk inte uteslutas.
o Ingång 2: Sökanden måste kontrollera att läkemedlet inte finns
klassat som en miljörisk enligt andra regelverk
(t.ex.bevakningslistan under prioämnesdirektivet och HaV:s SFÄlista). Om klassningar förekommer, innebär detta en miljörisk som
ska beaktas. Vid frånvaro av klassning, bör detta anges. Om en
ingång 2-klassning av miljörisk föreligger, men motsvarande inte
finns i ingång 1, ska ingång 2-klassningen gälla.

Alternativ II innefattar alternativ I och även en nedbrytnings-/persistensbedömning
om fas I initieras (ingång 1).
•
•

Fas 0: Se alternativ I.
Fas I
o Ingång 1: Vid frånvaro av etablerad eller avslutad CHMP-ERA eller
i närvaro av en begränsad (fas I) CHMP-ERA, behöver
ansökanden göra en analys av offentlig tillgänglig information
gällande nedbrytbarheten av den aktiva substansen. Fokus bör
ligga på miljöexponeringsvägar via reningsverk (t.ex. nedbrytning i
och inbindning till aktivt slam) ut i ytvattensystem (vatten- och
sedimentsystem). Eventuellt använd offentlig vetenskaplig litteratur
bör hålla god kvalitet och bör fokusera på experimentella studier
av nedbrytning som liknar de studier som rekommenderas i
CHMP-ERA-riktlinjen. Klassifikationskriterier för nedbrytbarhet bör
följa OECD:s tekniska riktlinjer och/eller EU:s REACH-regelverk**

PBT-ämnen är persistenta (svårnedbrytbara), bioackumulerande (ansamlas i levande organismer) och toxiska
(giftiga), alternativt mycket svårnedbrytbara och mycket bioackumulerande (vPvB). Ett ämne är svårnedbrytbart
om det eller dess nedbrytningsprodukter inte i någon nämnvärd omfattning bryts ned i miljön, vilket gör att de
stannar kvar i miljön under lång tid.
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o

(se bilaga 1 för detaljer). Studier som baserar sig på uppmätta
nivåer i enskilda reningsverk eller akademiska bioreaktorexperiment är svårare att bedöma och rekommenderas inte som
bedömningsbar litteratur. Om analysen indikerar att läkemedlet
binder in starkt till slam från reningsverk (som används som
rötslam på åkrar) ska detta noteras.
Ingång 2: Se alternativ I.

Slutsatserna av en nedbrytbarhetsbedömning kan vara en av följande: i) läkemedlet
i fråga är troligen nedbrytbart, ii) läkemedlet i fråga är troligen inte nedbrytbart, iii)
ERA-information saknas. Även vid slutsatsen att ett läkemedel är lätt nedbrytbart,
kan miljörisk fortfarande föreligga i det fall då utsläpp i naturen är så omfattande att
även lättnedbrytbara läkemedel når höga halter (så kallad pseudopersistens).
III

Alternativ III inkluderar rekommendationerna i alternativ I och II.
•
•

IV

Fas 0: Se alternativ I.
Fas I
o Ingång 1: Om läkemedlet i fråga har en CHMP-ERA med
slutsatsen att det föreligger en exponeringsbaserad miljörisk
(”RQ>1”), kan sökanden försöka anpassa exponeringen till
svenska förhållanden i de fall exponeringen i en CHMP-ERA är
baserad på annan region eller land än Sverige. Detta innebär att
sökanden kan räkna fram ett nytt PEC-värde (Predicted
Environmental Concentration) som motsvarar den genomsnittliga
nationella konsumtionen av produkten under de senaste 3 åren
och använda det för en ny RQ-beräkning. Alla beräkningar i
CHMP-ERA:n som baseras på detta PEC-värde skulle behöva
göras om vilket skulle generera en ny modifierad ERA anpassad
för svenska förhållanden. Slutsatserna kan vara en av följande: i)
läkemedlet är en miljörisk enligt RQ>1 eller ii) läkemedlet är inte en
miljörisk enligt RQ<1. Om det inte skulle föreligga en CHMP-ERA
skulle bedömningen följa riktlinjerna i alternativ II.
o Ingång 2: Se alternativ I

Alternativ IV omfattar alternativ I, II och III samt introducerar en utvärdering av
biologisk anrikning (bioackumulation) och toxicitet (primärt akvatisk) för läkemedel
utan etablerad CHMP-ERA och är en direkt vidareutveckling av alternativ II (enbart
utvärdering av nedbrytbarhet).
•
•
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Fas 0: Se Alternativ I.
Fas I
o Ingång 1 (se även alternativ I, II och III): I frånvaro av en etablerad
CHMP-ERA ska sökanden göra en utökad litteraturutvärdering för
att utvärdera potentialen för persistens (se alternativ II),
bioackumulation och toxicitet:
 Eventuellt använd offentlig vetenskaplig litteratur bör hålla
god kvalitet enligt ett etablerat kvalitetssystem (se
bilaga 1).
 Bioackumulation (B): litteraturanalys av fettlöslighet (via ett
log Kow eller log D-värde) samt empiriska studier av
ackumulation i primärt fiskarter. Studier som följer
rekommendationerna i EMA-ERA-riktlinjer är att föredra.
Kriterier för ”B-klassifikation” bör följa
rekommendationerna i REACH-regelverk**.
 Toxicitet (T): litteraturanalys av toxicitet i minst tre klasser
av akvatiska organismer där 72–96 timmars exponering i
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o

alger och cyanobakterier, kronisk exponering av akvatiska
invertebrater samt fiskarter föredras. Studier som följer
rekommendationerna i CHMP-ERA-riktlinjer
rekommenderas. Andra typer av akvatiska toxicitetstudier
(t.ex. sedimentlevande djur, akvatiska växter) är också av
intresse om det framgår att dessa påvisar en klar
känslighet för den aktiva substansen. Kriterier för ”Tklassifikation” bör följa rekommendationerna i REACHregelverk**.
Ingång 2: Se alternativ I

* Riskklassen RQ>1 innebär att man identifierat exponeringskoncentrationen som inte ger en toxisk effekt i den
mest känsliga arten (PNEC-värde) och jämför den med ett beräknat årligt miljöexponeringsestimat (PEC-värde).
Om kvoten mellan PEC och PNEC är högre än ett tröskelvärde (vanligen 1) anses det föreligga en miljörisk. PBT
och vPvB klassifikationer baseras främst på en bedömning av hur persistent och ackumulerande ett läkemedel är
i miljön och beaktar inte beräknad miljöexponering.
** ECHA/REACH Guidance on Information Requirements and Chemical Safety Assessment Chapter R.11:
PBT/vPvB assessment. Enligt denna riktlinje anses t.ex. en substans var svårnedbrytbar om halveringstiden i
sötvatten-sedimentsystem >40d (vatten) och/eller >120d (sediment).

5.1.1. Resultat av pilotstudien
Paracetamol
Paracetamol en syntetisk kemisk förening som inte per automatik kan anses vara lika lättnedbrytbar
som en naturlig substans. I alla de ovan beskrivna alternativen går paracetamol därför vidare till en
utvärdering enligt fas I.
Enligt alternativ I framgår att det varken finns en etablerad CHMP-ERA eller bedömningar i andra
regelverk. Slutsatsen skulle bli att det saknas relevant ERA-information och att en miljörisk inte kan
uteslutas.
Enligt alternativ II framgår det att paracetamol troligen är lättnedbrytbart via de viktigaste
miljöexponeringsvägarna (reningsverk och vattensedimentsystem). Eftersom man inte kan avskriva
risken för pseudopersistens 22 kan man inte heller avskriva en miljörisk. Däremot är det rimligt att anta
att en eventuell miljörisk är begränsad jämfört med mer persistenta läkemedelsubstanser. Slutsatsen
enligt alternativ II är att paracetamol skulle vara en begränsad miljörisk.
Enligt alternativ III är, i frånvaro av en CHMP-ERA och exponeringsomräkningar, slutsatserna
desamma som för alternativ II.
Enligt alternativ IV beaktas även bioackumulation i vävnader hos organismer samt toxisk potential.
Paracetamol, utöver sin lättnedbrytbarhet, bioackumuleras troligen inte heller i fettvävnad. Däremot är
resultaten från två oberoende fiskstudier (i två olika arter) indikativa för att paracetamol kan vara
toxiskt under fiskars tidiga utveckling. Baserat på EU:s REACH-riktlinjer för toxicitet är paracetamol
toxiskt i fiskar och därmed en möjlig miljörisk. För närvarande finns inte någon miljöklassifikation i
EU som enbart baseras på toxicitet (T), utan sådana klassningar förutsätter att andra relevanta
egenskaper också föreligger (t.ex. att en substans är svårnedbrytbar och bioackumulativ och toxisk).
Överlag är den totala miljörisken för paracetamol baserad på alternativ IV högre än den som baseras
på alternativ II, men motsvarar inte formellt etablerade miljöklassningar av risk.

Pseudopersistens innebär att omfattningen av utsläpp av lättnedbrytbara läkemedelssubstanser är större än
hastigheten av nedbrytningen.
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Melatonin
Melatonin är en naturlig substans (ett derivat av aminosyran tryptofan) vilket innebär att den anses
vara mycket lättnedbrytbar i naturen och därmed inte ha förutsättningarna att förekomma i tillräckligt
höga nivåer i miljön för att generera toxicitet i olika organismer eller att långsamt ansamlas över tid. I
alla fyra föreslagna alternativ skulle melatonin stanna i fas 0 och inte gå vidare till fas I. Utifrån ett
miljöperspektiv är pilotstudiens slutsats att melatonin, eller andra läkemedel som klassas på liknande
sätt, inte utgör en miljörisk.

Tabell 2: Summering av alternativ till miljöriskutvärdering för melatonin respektive paracetamol

Alternativ I

Melatonin

Paracetamol

Stannar i fas 0.

Går till fas I
(I)
(II)

Alternativ II

Melatonin är ingen miljörisk

Paracetamol saknar CHMP-ERAinformation och en miljörisk kan inte
uteslutas.

Stannar i fas 0.

Går till fas I
(I)

(II)

Alternativ III

Ingen CHMP-ERAinformation tillgänglig för
paracetamol. Paracetamol är
troligen lättnedbrytbart.
Paracetamol har inte
bedömts eller är ingen
miljörisk enligt andra
regelverk.

Melatonin är ingen miljörisk

Paracetamol är lättnedbrytbart och
därmed mindre trolig som en miljörisk.

Stannar i fas 0.

Går till fas I
(I)

(II)

Melatonin är ingen miljörisk
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Ingen CHMP-ERAinformation tillgänglig för
paracetamol.
Paracetamol har inte
bedömts eller är ingen
miljörisk enligt andra
regelverk.

Ingen CHMP-ERAinformation tillgänglig för
paracetamol. Paracetamol är
troligen lättnedbrytbart.
Paracetamol har inte
bedömts eller är ingen
miljörisk enligt andra
regelverk.

Paracetamol är lättnedbrytbart och
därmed mindre trolig som en miljörisk.
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Alternativ IV

Stannar i fas 0.

Går till fas I
(I)

(II)

Melatonin är ingen miljörisk

Ingen CHMP-ERAinformation tillgänglig för
paracetamol. Paracetamol är
a) troligen lättnedbrytbart b)
troligen ej bioackumulativt,
men c) troligen toxiskt för
akvatiska organismer.
Paracetamol har inte
bedömts eller är ingen
miljörisk enligt andra
regelverk.

Paracetamol är en potentiell miljörisk på
grund av sin toxicitet för akvatiska
organismer.

5.1.2. Diklofenaks klassning i den föreslagna modellen

Diklofenak har inte någon formell miljöriskklassning från CHMP-ERA-systemet. Skulle de föreslagna
alternativ till miljöutvärdering vid försäljning av receptfria läkemedel utanför öppenvårdsapotek
appliceras på diklofenak, skulle alla föreslagna alternativ (I till IV) identifiera diklofenak som en
miljörisk, eftersom diklofenak är klassat som miljörisk i andra regelverk. Detta innebär att en
potentiell miljörisk för diklofenak skulle beaktas vid bedömning om försäljning utanför
öppenvårdsapotek.

6. Diskussion av resultaten av pilotstudien
Ett läkemedel som genomgått en europeisk miljöriskbedömning innehåller vanligen all nödvändig
miljöinformation, förutom eventuella miljöriskklassifikationer från andra regelverk. För läkemedel
godkända före 2006 saknas oftast miljöinformation och därmed saknas också en CHMP-ERA. Dock
kommer detta problem troligen att minska över tid då allt fler läkemedel godkända efter 2006 kommer
att bli kandidater för receptfrihet.
Övervägandet av ett miljöriskbedömningssystem för receptfria läkemedel utanför öppenvårdsapotek
behöver beakta flera faktorer. De viktigaste är olika grader av tillgång till miljö- och/eller ERAinformation, proportionalitetsprincipen, samt komplexiteten i bedömningen. En miljöriskbedömning
för försäljning utanför öppenvårdsapotek behöver även kunna ta hänsyn till miljöinformation och/eller
etablerade miljöklassifikationer från olika källor, dels från etablerad godkännandeprocedur för
läkemedel eller från bedömningar där läkemedlet bedömts som miljöskadligt under andra regelverk än
de för läkemedel.
Då det för närvarande inte finns någon miljöriskbedömningsmodell för svenska receptfria läkemedel
har fyra alternativ för miljöriskbedömning med olika ambitionsgrad och komplexitet utarbetats.
Premisserna för alternativen är att de ska bygga så mycket som möjligt på EMA:s etablerade
miljöriskbedömningssystem enligt CHMP-ERA-riktlinjen från 2006 och föreslagen reviderad CHMPERA-riktlinje från 2018. Vidare tillåter modellen beaktande av miljöklassningar från andra regelverk.
Alternativ I är minst komplex och tar enbart hänsyn till formella miljörisklassningar från andra
regelverk, eller noterar avsaknad av ERA-information. Alternativet har minst möjlighet att beakta
tillgänglig akademisk forskning men är mest lik förutsättningarna för miljöinformation jämfört med
receptfria läkemedel på öppenvårdsapoteken. Detta alternativ innebär således att i frånvaro av CHMPERA-information beaktas ingen annan allmänt tillgänglig information (förutom i de fall där en
miljöklassning inom andra regelverk föreligger).
Läkemedelsverket
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Alternativ II introducerar en vetenskaplig bedömning av nedbrytbarhet som är förenlig med CHMPERA- och REACH-riktlinjer. Pilotstudien visade att paracetamol är lättnedbrytbart. Detta är i linje
med rapporter om att reningseffektiviteten av paracetamol i svenska reningsverk är mycket hög
(>95%). 23 Samtidigt visar exemplet med paracetamol också att enbart information om lättnedbrytbarhet inte är tillräckligt för att automatiskt utesluta en miljörisk på grund av eventuell
pseudopersistens. Trots sin höga reningseffektivitet har man uppmätt paracetamol i ytvatten nedströms
reningsverk i halter som kan vara toxikologiskt relevanta. Nuvarande alternativ II beaktar inte
pseudopersistens. Frågan är problematisk eftersom, som noteras i bilaga 1, miljöriskbedömningar som
inkluderar faktiska mätningar av miljöhalter (som är grunden för bestämning av pseudopersistens)
tenderar bli mer komplicerade på grund av val och relevans av olika provtagningsplatser, skillnader i
mätmetoder etc. Frågan om hantering av eventuell pseudopersistens skulle behöva ytterligare
utvärdering vid val av något av alternativen II, III eller IV.
Alternativ III berör möjligheten att införa nationella exponeringsestimat i de fall det föreligger en
etablerad (fas II) CHMP-ERA för ett läkemedel. Det skulle kunna vara önskvärt i fall när en
miljöriskklassning enligt en etablerad CHMP-ERA är baserad på förhållanden i ett annat europeiskt
land (t.ex. avseende antal invånare och sjukdomsincidens) och dessa inte är representativa för Sverige.
Att använda nationella exponeringsestimat är dock uppenbart förknippat med svårigheter då man ur
exponeringsperspektiv inte kan skilja på miljörisk efter försäljning i övrig detaljhandel jämfört med på
öppenvårdsapotek. Sådana omräkningar av exponeringen skulle kräva försäljningsdata från
öppenvårdsapotek över längre tid och ytterligare diskussion skulle behövas om exakt vilka produkter
som skulle inkluderas (försäljningsställen, olika doser och läkemedelsformuleringar).
Alternativ IV är det mest komplexa alternativet och beaktar persistens, bioackumulation och toxicitet,
exponeringsförhållanden specifika för Sverige, samt tar mest hänsyn till tillgänglig akademisk
forskning. Samtidigt kräver alternativ IV en möjligen oproportionerligt stor arbetsinsats i de fall där
det föreligger stor mängd akademiska data och är det av alternativen som i grunden är mest olik den
miljöinformation som skulle krävas för ett beslut om enbart receptfrihet och försäljning på
öppenvårdsapotek. Vidare innebär ett större antal akademiska rapporter också en ökad risk för
skillnader i slutsatser avseende relevansen av enskilda studier samt ökade krav på kontroll från
myndigheten av hur litteraturanalysen har genomförts. Ökad komplexitet i bedömningen innebär också
en större variation av möjliga slutsatser som måste kunna beaktas i en risk-nyttavärdering (t.ex. olika
kombinationer av persistent/icke-persistent, bioackumulativt/icke-bioackumulativt, samt toxiskt/icketoxiskt).
Den genomförda pilotstudien visar att bedömningen av miljörisken för läkemedel som melatonin inte
skulle leda till olika slutsatser för de fyra alternativen och att komplexiteten vid bedömningen av
sådana ”fas 0”-läkemedel är begränsad. För läkemedel godkända före 2006 och som är omfattande
beskrivna i akademisk forskning, men utan en etablerad CHMP-ERA, kan dock valet av alternativ ge
olika miljöriskbedömningar. Medan det bör påpekas att pilotstudien i denna utredning inte ska ses som
en formell miljöriskutvärdering av berörda läkemedel (melatonin och paracetamol), skulle
paracetamol klassas som en ringa eller begränsad miljörisk enligt alternativ II och III, som en möjlig
miljörisk under alternativ I (baserad på avsaknad av relevant ERA-information) och som en trolig
miljörisk för fiskar under alternativ IV. Samtliga alternativ skulle fånga upp läkemedel som inte
bedömts under CHMP-ERA-systemet, men som miljöklassats i andra regelverk, så som diklofenaks
status som SFÄ enligt HVMFS 2019:25.
Det är centralt att en ERA avseende försäljning utanför öppenvårdsapotek minimerar risken för falsk
substitution, dvs. att ett receptfritt läkemedel byts ut mot ett alternativt läkemedel som senare visar sig
utgöra en större miljörisk. Information kring läkemedelssubstansens potens, persistens, doser och
formuleringar är i detta avseende alla faktorer av intresse. Att kunna identifiera risk för ”falsk
substitution” är avhängigt möjligheten att kunna jämföra olika läkemedelsubstansers ERA-

Se t.ex. rapporten från Svenska Miljöinstitutet (IVL): Frick et al (2011), Results from the Swedish National
Screening Programme 2010 – Subreport 3 Pharmaceuticals, B2014.
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information. Det är därför angeläget att i möjligaste mån standardisera miljöriskbedömningen för
försäljning utanför öppenvårdsapotek så att den så långt som möjligt harmoniserar med det etablerade
miljöriskbedömningssystemet för läkemedel (dvs. CHMP-ERA-strukturen). Den föreslagna modellen
(alternativ II till IV) är uppbyggd att likna CHMP-ERA-strukturen avseende bedömning av persistens,
bioackumulation och toxicitet.
Då det är ett begränsat antal läkemedel som är tillgängliga i övrig detaljhandel jämfört med
öppenvårdsapotek, samt att försäljningsvolymerna är relativt små jämfört mot total försäljning,
innebär detta att miljökriterier vid bedömning och försäljning i övrig detaljhandel möjligen ger små
absoluta miljövinster i termer av reducerad miljöexponering (se avsnitt 7.2 och 7.3). Under nuvarande
regelverk ter det sig således inte rimligt att kräva nya studier i linje med vad som krävs för en
fullständig CHMP-ERA vid försäljning i övrig detaljhandel, när frånvaron av sådan miljöinformation
anses acceptabel vid receptfri försäljning på öppenvårdsapotek. Som en konsekvens av detta anser
Läkemedelsverket att det inte är rimligt att kräva in nya experimentella studier vid bedömning av
försäljningstillstånd utanför öppenvårdsapotek.
Läkemedelsverket rekommenderar att samma relevans och dignitet för ett miljökriterium ges vid den
viktning och bedömning myndigheten gör vid bedömning om lämplighet för försäljning utanför
öppenvårdsapotek, jämfört med de kliniskt relaterade säkerhetskriterier som bedöms i dagsläget.

7. Analys
7.1. Läkemedelsverkets begränsade möjligheter att beakta
miljörisker kopplade till läkemedel
För närvarande är det enligt lagstiftningen inte möjligt att beakta miljörisker kopplade till läkemedlet,
t.ex. sådana som konstaterats i samband med läkemedelsmyndighetens ERA-bedömning, vid
bedömning om läkemedlet ska få säljas utanför öppenvårdsapotek. Ett läkemedel kan därför innehålla
ämnen som är klassade som PBT utan att det beaktas vid bedömningen av om försäljning ska få ske på
andra ställen än öppenvårdsapotek. Det finns för närvarande inte heller något regulatoriskt ramverk
som vägleder eller som generellt tillåter Läkemedelsverket att hantera situationer när läkemedel
konstaterats innebära risker för miljön. 24 De regulatoriska möjligheterna för Läkemedelsverket att
agera på CHMP-ERA-information är alltså starkt begränsade. En bedömning av trolig miljörisk i
andra sammanhang (t.ex. genom vattenlagstiftningen) får heller inga direkta konsekvenser inom ramen
för Läkemedelsverkets ansvarsområde.
Samtidigt ska Läkemedelsverket arbeta för att motverka miljöproblem kopplade till läkemedel. I
myndighetens instruktion finns ett uttalat ansvar att bidra till att Sveriges miljömål nås och, om det
behövs, föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Läkemedelsverket ska bidra till
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och har ett särskilt ansvar för etappmålet om läkemedel i miljön som
syftar till att minimera läkemedelsrester i miljön. Läkemedelsverket omfattas också av kraven i
förordning om miljöledning i statliga myndigheter. Det innebär bland annat att Läkemedelsverket ska
arbeta för att minimera betydande negativ miljöpåverkan som faller inom myndighetens
ansvarsområde. Vidare omfattas Läkemedelsverket av åtgärdsprogram för vatten där myndigheten ska
arbeta för att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.

24
Problematiken uppmärksammas bl.a. i artikel 8c prioämnesdirektivet. Enligt denna bestämmelse ska
kommissionen i möjligaste mån utarbeta en strategi mot förorening av vatten genom läkemedel. Av
bestämmelsen framgår även att strategin ska, om så är lämpligt, innefatta förslag för att i den utsträckning det
behövs göra det möjligt att ta hänsyn till läkemedlets miljöpåverkan på ett mer verkningsfullt sätt som ett led i
förfarandet för utsläppande av läkemedel på marknaden. Kommissionen presenterade en strategi den 11 mars
2019, KOM (2019) 128, Europeiska unionens strategi för läkemedel i miljön. Denna innehöll dock inte förslag
till ändringar av rättsakter.
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I dagsläget saknas således lagstiftning och etablerade bedömningsgrunder som skulle möjliggöra för
Läkemedelsverket att styra vilka läkemedel som ur ett miljöriskperspektiv ska få säljas på andra
ställen än öppenvårdsapotek. För att åtgärda detta krävs en ändring av nuvarande
läkemedelslagstiftning. Enligt myndighetens uppfattning bör principerna inom miljörätten, som
beskrivits under avsnitt 3.2 ovan, beaktas vid en ändring. För att detta ska vara möjligt bör frågan om
försäljning på andra ställen än öppenvårdsapotek hanteras inom ramen för ett ansökningsförfarande.
En anpassad försiktighetsprincip bör tillämpas när frågan om försäljning på andra ställen än
öppenvårdsapotek prövas. Om det föreligger en icke försumbar risk för att ett läkemedel har negativa
effekter på miljön, kan följden bli att sådan försäljning inte tillåts. Bevisbörderegeln inom miljörätten
bör även få genomslag på så sätt att sökanden ska visa att förutsättningarna är uppfyllda för att
försäljning ska få ske på dessa ställen. Det är sökanden som ska ta fram och bekosta de utredningar
som kan behövas för att myndigheten ska kunna bedöma om förutsättningarna för försäljning på andra
ställen än öppenvårdsapotek är uppfyllda. Det kommer därigenom även att ställas ett kunskapskrav på
den som vill sälja läkemedel på andra ställen än öppenvårdsapotek. Proportionalitetsprincipen kommer
främst att komma till uttryck i den praktiska hanteringen av ärendena.

7.2. Begränsat antal läkemedel säljs utanför öppenvårdsapoteken
För att ett läkemedel ska kunna säljas utanför öppenvårdsapotek behöver indikationen vara lämplig för
egenvård, allvarliga biverkningar ska vara sällsynta vid användning av läkemedlet och försäljningen
ska vara lämplig med hänsyn till patientsäkerheten och skyddet för folkhälsan. Således kan endast
läkemedel som är godkända för receptfri försäljning på öppenvårdsapotek komma i fråga för
försäljning utanför dessa. Receptfria läkemedel utgör en mindre del av den totala mängden
läkemedel 25 och de läkemedel som även säljs utanför öppenvårdsapotek är ännu färre. 26 De flesta
försäljningsställen utanför öppenvårdsapotek saluför endast ett litet urval av de läkemedel som är
tillåtna att säljas där och det finns inga krav på vilka läkemedel som ska tillhandahållas. Av detta följer
att nuvarande antalet läkemedel med potentiell miljörisk sannolikt är få inom gruppen receptfria
läkemedel, och ännu färre inom den grupp av läkemedel som säljs, eller kan komma att säljas, utanför
öppenvårdsapotek. I dagsläget är endast en läkemedelssubstans (mikonazol) upptagen på
bevakningslistan under prioämnesdirektivet från 2020 27 och samtidigt godkänd att säljas utanför
öppenvårdsapotek. Diklofenak fanns med redan på den första bevakningslistan (2015) på grund av risk
för ekotoxiska halter i vatten, men ströks från listan 2018 eftersom tillräckligt hög och kvalitativ data
då ansågs ha samlats in. Även gällande framtida läkemedel är det sannolikt få läkemedelssubstanser
som skulle vara lämpliga för försäljning utanför öppenvårdsapotek, med avseende på nuvarande
bedömningskriterier, och samtidigt klassas som en miljörisk.
Man skulle kunna argumentera att bedömning av miljörisker vid ansökan om försäljning utanför
öppenvårdsapotek därmed inte skulle innebära någon större praktisk skillnad avseende den totala
belastningen på miljön, eftersom det sannolikt handlar om få läkemedel. Risken kan dock inte helt
säkert och enkelt uppskattas enbart med avseende på antalet potentiella läkemedelssubstanser,
eftersom den också beror på graden av miljörisk för varje enskild substans och t.ex. möjlighet till
rening i landets vattenreningsverk. Det är Läkemedelsverkets uppfattning att möjligheten att reglera
tillgänglighet i handeln för ett litet antal läkemedelssubstanser med miljörisk, ska väga tyngre än
argumentet att antalet läkemedelssubstanser som kan komma att regleras sannolikt är litet.
Forskningsområdet miljöeffekter av läkemedel är fortfarande relativt ungt. 28 Läkemedelsverket anser
att de föreslagna ändringarna i läkemedelslagstiftningen är nödvändiga för att kunna agera på ny
kunskap och framtida aktiva substanser och därmed kunna fullfölja myndighetens miljöansvar.

Receptfria läkemedel som får säljas utanför apotek | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se).
Receptfrihet för läkemedel | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se).
27
2020/1161/EU https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1161&from=en.
28
Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (riksdagen.se), SOU 2013:23.
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Ovanstående resonemang ligger också i linje med etappmålet om läkemedel i miljön där
Läkemedelsverket har ett särskilt utpekat ansvar och där det huvudsakliga syftet avseende läkemedel i
miljön är att minimera (myndighetens kursivering) läkemedelsrester i miljön. 29

7.3. Begränsade försäljningsvolymer av receptfria läkemedel
utanför öppenvårdsapoteken
Försäljningsvolymer för öppenvårdsapotek och för försäljningsställen utanför dessa varierar för olika
läkemedel. Dock är försäljningen av läkemedel utanför öppenvårdsapotek generellt av väsentligen
mindre volymer än de på öppenvårdsapotek. För exempelsubstanserna paracetamol och diklofenak
utgör försäljningen utanför öppenvårdsapotek endast en mindre andel. Siffror över försäljning från
E-hälsomyndigheten avseende åren 2010–2020 visar att för diklofenak vid topikal beredning, dvs. som
appliceras på kroppsytor, utgör försäljningsandelen utanför öppenvårdsapotek cirka 15 %. Denna
andel är alltså mindre än den som säljs på öppenvårdsapotek, men inte försumbar. Till skillnad från
diklofenak i form av tabletter och kapslar, bryts inte diklofenak ned i kroppen efter topikal
administrering utan hamnar i ytvatten i oförändrad form. För paracetamol utgör försäljningen utanför
öppenvårdsapotek cirka 25 % under samma tidsperiod. 30 Den tredje exempelsubstansen, melatonin,
säljs i Sverige endast på öppenvårdsapotek.
Eftersom majoriteten av den totala försäljningen av receptfria läkemedel generellt sker på
öppenvårdsapotek, skulle man kunna argumentera att bedömning av miljörisker vid ansökan om
försäljning utanför öppenvårdsapotek inte skulle innebära någon större praktisk skillnad avseende den
totala belastningen på miljön av den miljöskadliga substansen ifråga. Men i linje med
Läkemedelsverkets inställning i frågan om att ett sannolikt begränsat antal läkemedel skulle vara
aktuella, kan inte en risk helt säkert och enkelt uppskattas enbart baserat på mindre
försäljningsvolymer (och därigenom antagen mindre användning), eftersom den också beror på
enskilda läkemedelssubstansers inneboende miljörisk.

7.4. Begränsad tillgänglighet av receptfria läkemedel
Möjligheten att sälja receptfria läkemedel utanför öppenvårdsapotek innebär en ökad tillgänglighet av
läkemedel för allmänheten. Genom att övrig detaljhandel säljer läkemedel direkt till konsument finns
det mångdubbelt fler försäljningsställen för receptfria läkemedel (5 270 försäljningsställen i november
2021 31) än vad som annars hade varit fallet. Vid samma tidpunkt fanns 1 451 öppenvårdsapotek. 32 De
flesta försäljningsställen utanför öppenvårdsapotek saluför dock endast ett begränsat urval av de
läkemedel som är tillåtna att sälja där. Den nominella ökade tillgängligheten är alltså inte generell och
det finns idag inte heller några krav på vilka läkemedel som måste tillhandahållas utanför
öppenvårdsapoteken.
Ett extra bedömningskriterium skapar åtminstone teoretiskt en ytterligare möjlighet till avslag och
därmed kan en bedömning av miljörisk sannolikt leda till att färre läkemedel får säljas utanför
öppenvårdsapotek. Även om en bedömning av miljörisk i samband med beslut om försäljning utanför
öppenvårdsapotek endast skulle påverka ett fåtal läkemedel, skulle ett minskat antal försäljningsställen
kunna komma att innebära behov av mer planering för konsumenten, eventuellt inklusive besök på
öppenvårdsapotek. Detta får större effekt för konsumenter på landsbygden eller där det är tveksamt om
nätapotek skulle kunna kompensera de förlorade försäljningsställena, och får mindre effekt för
konsumenter i städer.
En ytterligare bedömning av miljörisk vid beslut om försäljning i övrig detaljhandel medför en extra
resursåtgång dels för innehavaren av försäljningstillstånd, dels för Läkemedelsverket. Givet att
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31
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arbetsinsatsen är av engångsart och relativt begränsad, bedömer Läkemedelsverkets att denna står i
rimlig proportion till de miljövinster som ska läggas i den andra vågskålen.
Sammantaget ska således tillgänglighet av läkemedel för egenvård ställas mot det gemensammas
behov av styrning av tillgänglighet av läkemedel med miljörisk. Läkemedelsverket anser att negativa
aspekter av en eventuell minskad tillgänglighet kan mildras genom planerade inköp, användandet av
nätapotek och genom att välja alternativa läkemedel (för behandling av samma åkomma).

7.5. Miljöinformation och ansvarsfull användning
Andra försäljningsställen än apotek får inte ge farmaceutisk rådgivning till konsumenten. 33 All
information förutom pris samt det som står utanpå förpackningen som konsumenten själv kan läsa
(t.ex. dosering och indikationer) är att betrakta som rådgivning. Försäljning utanför öppenvårdsapotek
innebär således att försäljningen sker utan direkt möjlighet till rådgivning eller vägledning kring
användning av läkemedlen, och endast hänvisning till var konsumenten kan få information får ges
(t.ex. Läkemedelsupplysningen eller apotek).
Initiativ till miljöinformation till konsument/patient eller förskrivare i syfte att bidra till ansvarsfull
användning ur miljöperspektiv har tidigare tagits bl.a. av Sveriges apotek och av flera av Sveriges
regioner som på sina hemsidor publicerat läkemedelsrelaterad miljöinformation (t.ex. Janus 34).
Sveriges apoteks gemensamma initiativ till en guide för ökad transparens (Välvald 35), syftar till att
guida apotekens konsumenter till de läkemedelsföretag som ansetts vara transparenta med sitt
hållbarhetsarbete. Sveriges apotek har också sedan tidigare en överenskommelse om att ge
informationen om att diklofenak kan påverka miljön negativt och därför bör användas med eftertanke.
I den rådgivning som apotekspersonal lämnar kan också miljöskadlighet vid användning tas upp samt
hur denna kan minskas i de fall som läkemedlet ändå behöver användas. Till skillnad från övrig
detaljhandel kan öppenvårdsapotek även rekommendera eventuella alternativa behandlingar om
konsumenterna vill välja bort produkter som har en större miljöpåverkan. Dock begränsas vilken
miljöinformation som kan ges till hur mycket och vilken miljöinformationen som läkemedelsföretagen
ger. Även om rådgivning kan ges, är det inte alltid att så sker på grund av brist på personal eller tid.
Nätapoteken utgör härvidlag ett specialfall då rådgivning primärt ges via internet eller telefon, men
inte i ett personligt möte.
Information kring läkemedelsrelaterade miljörisker vid egenvård, som ger konsumenten ökad kunskap,
kan leda till förändrade konsumtionsmönster till förmån för mindre miljöskadliga läkemedel.
Läkemedelsverket anser att det finns ett stort behov av miljörelaterad rådgivning, rådgivning som i
dagsläget primärt ges på apotek. År 2018 genomförde Läkemedelsverket en kartläggning av
förutsättningarna för behandling med receptfria läkemedel.36 Myndigheten konstaterade då att det inte
framkommit något uppenbart behov av att introducera farmaceutläkemedelskategorin (”bakom disk”
eller ”Pharmacist-Only Medicines”) eftersom tillgången till receptfria läkemedel i Sverige redan var så
god att införandet av ett farmaceutsortiment inte skulle göra så stor skillnad för att öka tillgängligheten
av receptfria läkemedel. Vid detta tillfälle var det inte utrett hur miljörisker skulle kunna vägas in i
bedömningen av beslut gällande receptstatus eller beslut gällande försäljning utanför
öppenvårdsapotek. Således var det då inte aktuellt att belysa om det fanns särskilda behov av ett
farmaceutsortiment med avseende på miljörisker, eller behov av miljöinformation till konsument i
samband med egenvård. Möjligen föreligger behov av en ny sådan kartläggning med syfte att utreda
värdet av ett farmaceutsortiment, baserat på miljörisk och miljöinformation till konsument.

Se 15 § lagen om handel med vissa receptfria läkemedel där det framgår att den som bedriver detaljhandel ska
informera konsumenten om var han eller hon kan få farmaceutisk rådgivning.
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7.6. Signalvärde
Eftersom försäljningen utanför öppenvårdsapotek generellt utgör en mindre del av den totala
försäljningen av receptfria läkemedel, samt att ett begränsat antal läkemedel kan tänkas komma att
bedömas som en miljörisk, skulle ett beaktande av miljörisk vid försäljning utanför öppenvårdsapotek
sannolikt ha en mindre påverkan på den totala miljöproblematiken relaterad till
läkemedelsanvändning. Läkemedelsverket bedömer dock att införande av ett miljökriterium har ett
signalvärde genom att miljörisker med vissa läkemedel medvetandegörs, både för konsument och
läkemedelsindustrin. Vidare, eftersom en fullständig bedömning av miljörisken enligt nuvarande
riktlinjer (EMA-ERA) saknas för de flesta läkemedel som godkändes för försäljning före 2006, skulle
ett införande av miljöriskbedömning kunna öka incitamenten för läkemedelsindustrin att generera en
mer komplett miljöriskbedömning för de läkemedelssubstanser som saknar detta.

7.7. Miljöriskbedömningar för veterinärmedicinska läkemedel
Som en jämförelse inkluderas miljörisk vid den nytta-riskvärdering som sker vid ansökan om
försäljningstillstånd 37, samt även vid bedömning om receptfrihet, för veterinärmedicinska läkemedel.
En ansökan om försäljningstillstånd av läkemedel till djur ska innehålla en värdering av riskerna för
miljön. Riskvärdering utförs av den sökande enligt principer som anges i två riktlinjer 38. Vid
myndighetens värdering av läkemedlets nytta-riskbalans görs en kvalitativ värdering av läkemedlets
olika risker, inkluderande risken för miljön. 39 I det fall där en miljörisk föreligger i en omfattning som
inte kan uppvägas av läkemedlets nytta, och då denna risk inte kan bringas till en hanterbar nivå
genom lämpliga riskminskningsåtgärder, kan detta utgöra grund att avslå en ansökan för försäljning.
Ett exempel är orala beredningar av zinkoxid för vilka riskerna för miljön bedömdes vara av sådan
omfattning att de inte vägde upp nyttan. 40 I den nya förordningen för veterinärmedicinska läkemedel
som börjar tillämpas 28 januari 2022 anges fortsatt att ansökan om godkännande för försäljning ska
avslås om riskerna för miljön inte åtgärdats i tillräcklig grad. 41
Som tidigare nämnts görs för närvarande inga bedömningar avseende miljörisk för humanläkemedel,
varken vid ansökningar för försäljning, för receptfrihet eller för försäljning utanför öppenvårdsapotek.
Givet erfarenheter från sådan nytta-riskbedömning för veterinära läkemedel, anser Läkemedelsverket
att en liknande värdering, som inkluderar miljörisk vid ansökan om försäljning utanför
öppenvårdsapotek, kan göras även för humanläkemedel. Om en ändring av lagstiftningen skulle
genomföras så som Läkemedelsverket nu föreslår gällande försäljning utanför öppenvårdsapotek, kan
noteras att det skulle vara första gången i Sverige i samband med godkännande för försäljning eller
efterföljande beslut om försäljningsställe för humanläkemedel.

8. Slutsatser
Att en del läkemedel, efter en prövning av lämpligheten, görs tillgängliga receptfritt för egenvård på
öppenvårdsapotek avlastar sjukvården. Att tillstånd ges för vissa av dessa att även få säljas i övrig
detaljhandel bidrar till ytterligare ökad tillgänglighet för konsumenten. Vissa läkemedel innehåller
dock aktiva substanser som innebär en miljörisk och som därigenom medför olika typer av

Se artikel 1 p. 19 och 20 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 av den 11 december 2018
om veterinärmedicinska läkemedel och om upphävande av direktiv 2001/82/EG.
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miljöproblem. Det är nödvändigt att genom förebyggande arbete minimera konsekvenserna av att
läkemedelssubstanser med miljörisk sprids i våra gemensamma vatten.
Även om antalet läkemedel med potentiell miljörisk, samt deras försäljningsvolymer, sannolikt är
begränsade inom den grupp av läkemedel som säljs eller kan komma att säljas utanför
öppenvårdsapotek, anser Läkemedelsverket att möjligheten att reglera tillgänglighet i handeln för ett
litet antal läkemedelssubstanser med miljörisk ska väga tyngre än argumentet att antalet substanser
som kan komma att regleras sannolikt är litet.
Läkemedelsverket anser att negativa aspekter av en eventuell minskad tillgänglighet kan mildras
genom planerade inköp, användandet av nätapotek och genom att välja alternativa läkemedel (för
behandling av samma åkomma).
En ytterligare bedömning av miljörisk vid beslut om försäljning i övrig detaljhandel medför även en
extra resursåtgång för innehavaren av försäljningstillstånd. Givet att arbetsinsatsen är av engångsart
och relativt begränsad, bedömer Läkemedelsverkets att denna står i rimlig proportion till de
miljövinster som ska läggas i den andra vågskålen.
Läkemedelsverket har i sitt uppdrag ett uttalat miljöansvar, att verka för att minimera påverkan av
läkemedel på miljön och på så sätt bidra till att nå Sveriges miljömål. Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö
är särskilt utpekat i regleringsbrevet för 2021. I myndighetens instruktion framgår även att
Läkemedelsverket vid behov ska föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Läkemedelsverkets
arbete för folk- och djurhälsan inkluderar, givet de fastställda och framtida miljömålen, således inte
bara nuvarande generationer, utan även kommande.
Ett läkemedels eventuella miljörisker kan enligt gällande regelverk inte beaktats i den sammanvägda
bedömningen vid beslut om försäljning utanför öppenvårdsapotek. Eftersom receptfrihet av
humanläkemedel regleras i humanläkemedelsdirektivet kan Sverige med anledning av EU-regleringen
inte ha någon nationell reglering om receptbeläggning som avviker från dessa regler.
Läkemedelsverket kan således inte föreslå någon ändring av lagstiftningen som skulle inkludera en
miljöskadlighetsbedömning för receptfria läkemedel som säljs på öppenvårdsapotek. Hur försäljning
av läkemedel får ske utanför öppenvårdsapotek är en fråga som inte är reglerad inom EU-rätten, varför
denna kan regleras av nationell lagstiftning.
Läkemedelsverket anser att läkemedelslagstiftningen ska ändras så att försäljning av läkemedel på
andra ställen än öppenvårdsapotek hanteras inom ramen för ett ansökningsförfarande. Lagstiftningen
bör också ändras så att miljörisker beaktas inom ramen för bedömningen av om ett läkemedel ska få
säljas på andra ställen än öppenvårdsapotek. Vissa principer inom miljörätten kommer därigenom att
komma till uttryck i läkemedelslagstiftningen, bl.a. en anpassad försiktighetsprincip. Om det
föreligger en icke försumbar risk för att ett läkemedel har negativa effekter på miljön, kan följden bli
att försäljning på andra ställen än öppenvårdsapotek inte tillåts. En bevisbörderegel kommer också att
komma till uttryck genom att det är den som ansöker om försäljning på andra ställen än
öppenvårdsapotek som ska visa att förutsättningarna är uppfyllda. Genom att beakta miljörisker vid
bedömning av om ett läkemedel ska få säljas på andra ställen än öppenvårdsapotek kommer vissa
miljörättsliga principer att komma till uttryck inom den del av humanläkemedelslagstiftningen som
endast är nationellt reglerad. Enligt Läkemedelsverkets uppfattning har miljölagstiftningen och
humanläkemedelslagstiftningen tidigare haft få beröringspunkter. Genom att beakta miljörisker i dessa
situationer kommer dessa i princip skilda rättsområdena att närma sig varandra. Förslaget innebär ett
delvis nytt bedömningsförfarande eftersom miljörisker för närvarande inte beaktas i samband med
godkännande för försäljning eller efterföljande beslut om försäljningsställe för humanläkemedel. Här
kan en jämförelse göras med veterinärmedicinska läkemedel. För dessa vägs miljörisker in både vid
bedömning av om läkemedlet ska godkännas för försäljning, och om det ska vara receptfritt.
För att miljörisker ska kunna beaktas vid bedömning av om ett läkemedel ska få säljas på andra ställen
än öppenvårdsapotek föreslås en ändring i 6 § lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Det
föreslås även en ändring i 8 § i samma lag i syfte att tydliggöra att tidigare beslut om att försäljning
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ska få ske andra ställen än öppenvårdsapotek kan ändras om det framkommer att det föreligger en risk
för att läkemedlet har en negativ effekt på miljön. Myndigheten föreslår även en ändring i 7 § lagen
om handel med vissa receptfria läkemedel i syfte att tydliggöra att prövning ska ske efter ansökan om
tillstånd till försäljning på andra ställen än öppenvårdsapotek. Detta medför att en följdändring även
bör göras i förordningen om handel med vissa receptfria läkemedel. Utöver dessa ändringar föreslår
myndigheten att ändringar görs i bemyndigandebestämmelser och att vissa övergångsbestämmelser
införs.
Läkemedelsverket anser att det är vetenskapligt och praktiskt genomförbart och även lämpligt att
miljörisk vägs in som ett av flera kriterier när myndigheten bedömer om ett receptfritt läkemedel ska
få säljas utanför öppenvårdapotek. Läkemedelsverket förslår fyra olika alternativa tillvägagångssätt för
att bedöma om ett läkemedel ska få säljas på andra ställen än öppenvårdsapotek. Modellen är utarbetad
att vara så lik den etablerade CHMP-ERA-strukturen som möjligt och kommer kunna hantera olika
omfattning av befintliga miljöunderlag, samt även miljöriskklassningar enligt andra regelverk.
Myndigheten anser det inte rimligt att kräva in nya experimentella studier vid bedömningen av om ett
läkemedel ska få säljas utanför öppenvårdsapotek.
Inget specifikt bedömningsalternativ förespråkas i denna utredning, men olika fördelar och nackdelar
med de olika fyra alternativen har identifierats och diskuteras i denna utredning utifrån vetenskapliga
grunder och proportionalitet.
Viktiga hållpunkter vid genomförandet av detta regeringsuppdrag har varit att det nya systemet med
miljöriskbedömningen ska vara transparent, lättförståeligt, proportionerligt och likabehandlande.

8.1. Förslag på författningsändringar
8.1.1. Ändringar i lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
Läkemedelsverkets bedömning är att författningsändringar krävs för att säkerställa att miljörisker kan
beaktas vid avvägningen av om ett humanläkemedel ska få säljas på andra ställen än
öppenvårdsapotek. En sådan ändring bör därför införas i 6 § lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel. Läkemedelsverkets förslag är att 6 § efter en sådan ändring skulle innehålla ytterligare ett
led i andra punkten och se ut enligt följande:
6 § Detaljhandel på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek får bedrivas med
1. nikotinläkemedel, och
2. andra receptfria humanläkemedel som inte har förskrivits om
a) läkemedlet är lämpligt för egenvård,
b) allvarliga biverkningar är sällsynta vid användning av läkemedlet,
c) det är lämpligt med hänsyn till patientsäkerheten och skyddet för folkhälsan, och
d) det är lämpligt med hänsyn till läkemedlets risk för negativa effekter på miljön.
Förslaget bygger på att underlag avseende läkemedlets risk för negativa effekter på miljön ges in till
myndigheten. För närvarande saknas reglering avseende vilken information som ska ges in vid
ansökan om godkännande för försäljning/receptfrihet vad gäller de omständigheter som ska beaktas
vid bedömningen av om ett läkemedel ska få säljas på andra ställen än öppenvårdsapotek. Även i
andra situationer när det redan finns ett godkänt receptfritt läkemedel kan det bli aktuellt att pröva om
försäljning ska få ske på andra ställen än öppenvårdsapotek.
För att få genomslag för försiktighetsprincipen och bevisbörderegeln vid bedömningen av om det är
lämpligt att läkemedlet säljs på andra ställen än öppenvårdsapotek med hänsyn till läkemedlets risk för
negativa effekter på miljön bör det tydliggöras i lagstiftningen att Läkemedelsverket ska ta ställning
till frågan om försäljning på andra ställen än öppenvårdsapotek först efter ansökan. Läkemedelsverkets
förslag är att 7 § lagen om handel med vissa receptfria läkemedel efter ändring skulle se ut på följande
sätt:
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7 § Läkemedelsverket ska besluta vilka läkemedel som uppfyller kraven i 6 § 2 efter ansökan om
tillstånd till försäljning på andra ställen än öppenvårdsapotek.
När det gäller återkallelse av tillstånd till försäljning på andra ställen än öppenvårdsapotek föreslås en
mindre justering i 8 § lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Läkemedelsverkets förslag är
att den efter en ändring skulle se ut enligt följande:
8 § Om ett läkemedel inte längre bedöms uppfylla kraven i 6 § 2, får Läkemedelsverket besluta att
detaljhandel med läkemedlet endast får bedrivas på öppenvårdsapotek.
Läkemedelsverket är av uppfattningen att myndigheten med stöd av 8 § kan ändra tidigare beslut om
försäljning på andra ställen än öppenvårdsapotek om sådan försäljning inte bedöms lämplig med
hänsyn till läkemedlets risk för negativa effekter på miljön. Enligt myndighetens uppfattning kommer
det med stöd av denna bestämmelse även vara möjligt att ändra framtida beslut om försäljning på
andra ställen än öppenvårdsapotek, i de fall där senare kunskap ger vid handen att försäljning inte
längre är lämplig med hänsyn till läkemedlets risk för negativa effekter på miljön. Med hänsyn till att
det i dessa situationer blir fråga om att ändra gynnande förvaltningsbeslut, bör sådan ändring endast
förekomma när det finns starka skäl för det.
Enligt Läkemedelsverkets bedömning bör myndigheten få bemyndigande att meddela ytterligare
föreskrifter i frågor som rör försäljning av läkemedel på andra ställen än öppenvårdsapotek, se vidare
under avsnitt 8.1.2 nedan. Med anledning av det bör även 28 § lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel om bemyndigande ändras så att det framgår att regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om detaljhandel på andra ställen än öppenvårdsapotek.
Enligt Läkemedelsverkets uppfattning skulle 28 § efter en ändring kunna se ut enligt följande:
28 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
1. egenkontroll enligt 16 § 1,
2. lokaler som avses i 16 § 2,
3. tillhandahållande enligt 16 § 3,
4. utformning och kontroll av den EU-logotyp som avses i 16 a § 2, samt
5. de ytterligare föreskrifter i frågor som rör detaljhandel på andra ställen än öppenvårdsapotek och
som behövs för att skydda människors eller djurs hälsa eller miljön.
Läkemedelsverket är av uppfattningen att lagen om handel med vissa receptfria läkemedel bör
kompletteras av övergångsbestämmelser som tydliggör rättsläget efter ändringarna och förespråkar att
en övergångsbestämmelse införs med anledning av de ovan föreslagna ändringarna, enligt följande:
Ärenden som har inletts före [datum för ikraftträdande av lag om ändring av lagen om handel med
vissa receptfria läkemedel] men ännu inte avgjorts ska handläggas enligt äldre bestämmelser.

8.1.2. Ändringar i förordningen om handel med vissa receptfria läkemedel
Med anledning av de ändringar som Läkemedelsverket har föreslagit i lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel bör följdändringar även göras i förordningen om handel med vissa receptfria
läkemedel. Läkemedelsverket är av uppfattningen att 2 § i förordningen borde utgå.
Det bedöms viktigt att information om vad ansökan om tillstånd till försäljning på andra ställen än
öppenvårdsapotek ska innehålla är tydlig. Enligt Läkemedelsverkets bedömning bör detta i första hand
framgå av myndighetens föreskrifter. Läkemedelsverket bör också ha möjlighet att meddela ytterligare
föreskrifter i frågor rörande försäljning på andra ställen än öppenvårdsapotek.
Läkemedelsförordningen bör därför kompletteras med en ytterligare bestämmelse om bemyndigande
för Läkemedelsverket.
Förslagsvis bör en ny 6 a § införas i förordningen om handel med vissa receptfria läkemedel. Enligt
Läkemedelsverkets bedömning skulle en sådan kunna vara utformad i likhet med bestämmelsen i 9
kap. 11 § läkemedelsförordningen (2015:458) och 14 § 15 förordningen (2009:659) om handel med
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läkemedel. Läkemedelsverkets förslag är att bestämmelsen i förordningen om handel med vissa
receptfria läkemedel i första hand ska vara utformad enligt följande:
6 a § Läkemedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter i frågor som rör detaljhandel på andra
ställen än öppenvårdsapotek och som behövs för att skydda människors eller djurs hälsa eller miljön.
För att öka tydligheten avseende informationen som sökanden förväntas ges in bör myndigheten ta
fram en vägledning till de nya föreskrifterna.
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9. Definitioner och förkortningar
Term

Definitioner, beskrivningar

EMA

European Medicines Agency (den europeiska
läkemedelsmyndigheten)

ERA / CHMP-ERA

Environmental risk assessment (miljöriskbedömning)
CHMP-ERA är miljöriskbedömning som utförts enligt riktlinje
framtagen av The Committee for Medicinal Products for Human Use,
CHMP, (europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för
humanläkemedel).

HaV

Havs- och vattenmyndigheten

Humanläkemedelsdirektivet

Europaparlamentet och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6
november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för
humanläkemedel (humanläkemedelsdirektivet)

Miljö

Begreppet miljö har tolkats på samma sätt som inom övrig
lagstiftning. Läkemedelsverket känner inte till någon definition av
begreppet miljö inom läkemedelslagstiftningen. Här noteras att med
miljöeffekter avses enligt 6 kap. 2 § miljöbalken direkta eller indirekta
effekter som är positiva eller negativa, som är tillfälliga eller
bestående, som är kumulativa eller inte kumulativa och som uppstår
på kort, medellång eller lång sikt på:
1. befolkning och människors hälsa,
2. djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap. miljöbalken,
och biologisk mångfald i övrigt,
3. mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och
kulturmiljö,
4. hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt,
5. annan hushållning med material, råvaror och energi, eller
6. andra delar av miljön.
Det noteras vidare att begreppet miljöinformation definieras i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari
2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om
upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG. Med miljöinformation
avses enligt artikel 2 första punkten bland annat all information i
skriftlig form, bild- eller ljudform, elektronisk eller annan materiell form
om tillståndet för olika delar av miljön, som luft och atmosfär, vatten,
mark, land, landskap och naturområden, inbegripet våtmarker, kustoch havsområden, biologisk mångfald och dess delar, inklusive
genetiskt modifierade organismer, och samspelet mellan dessa delar.

OECD

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

PBT (och vPvB)

PBT-ämnen är (P) persistenta (svårnedbrytbara), (B)
bioackumulerande (ansamlas i levande organismer) och (T) toxiska
(giftiga). Ett ämne är svårnedbrytbart om det eller dess
nedbrytningsprodukter inte i någon nämnvärd omfattning bryts ned i
miljön, vilket gör att de stannar kvar i miljön under lång tid.
vPvB är en variant av PBT som är mycket svårnedbrytbara och
mycket bioackumulerande.
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Term

Definitioner, beskrivningar

REACH

Kemikalieregistreringsförordningen (EU förordning 1907/2006)
gällande registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av
kemiska ämnen.

RQ

Risk quotient eller ratio.
Begrepp som används i ERA för att skatta miljörisk. Ett RQ-värde >1
innebär att en miljörisk föreligger.

SFÄ

Läkemedelsverket

Särskilda förorenande ämnen. Listas i Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter (HVMFS 2019:25) om klassificering och
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten
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10. Bilagor
Bilaga 1: pilotstudie ”Pilot Study with Draft Environmental Risk Assessment for Retail over the
Counter Medical Products Melatonin and Acetaminophen”
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Bilaga 1

PILOT STUDY WITH DRAFT ENVIRONMENTAL
RISK ASSESSMENT FOR RETAIL OVER THE
COUNTER MEDICAL PRODUCTS

MELATONIN AND ACETAMINOPHEN

2

1. Introduction
In standard market approval procedures for products, a so-called environmental risk
assessment (“ERA”) is conducted to characterize the potential environmental risks of
the substance(s) in the products. While different legal frameworks have different type
of ERAs (e.g., different structures and rules), the purpose of an ERA is to, if possible
and based on the data at hand - conclude on the environmental risk classification for
a substance (i.e., pharmaceutical active substances in this context). This pilot study
aims to evaluate the extent of necessary and feasible ERA information needed for
approval of a specific subtype of retail over the counter (retail OTC or ROTC) human
medical products in Sweden. It should be noted that the English term ‘retail’ is
somewhat misrepresentative in this context as this pilot project more specifically is
concerned with a specific sub-group of Swedish retail over the counter sales.
Keeping this in mind, and in absence of an appropriate and simple English term for
this special sub-group, this document will use the more general term ‘ROTC-ERA’ to
describe the different alternative ERA strategies (four alternatives, see section 2.1.).
Two Swedish OTC-pharmaceuticals (melatonin and acetaminophen) are used as
examples to explore the practical aspects of the alternatives. One of the test
substances – acetaminophen (also commonly known as paracetamol) – is used to
explore the practicalities of literature assessment of publicly available data in the
different alternatives.

1.1.

Structure of Environmental Risk Assessments

An ERA is ultimately dependent on the available information that can be used in the
assessment. For medical products that may become approved for ROTC, there are
two possible regulatory/information pathways:
I)

The standard approval path where the Swedish Medical Products Agency
(MPA) assesses the market approval applications for first OTC and
secondly the ROTC. This input path represents the fact that market
application holders (the ROTC applicants) have also conducted a productspecific ERA for the human medical product according to the
recommendations of the ERA guideline published by the Committee for
Medicinal Products for Human Use (CHMP) within the European Medicines
Agency's (EMA). As this first input path is the one most likely to be the
most relevant for the overall environmental assessment in most cases, an
overview of an ‘CHMP-ERA’ structure1 is provided below. It should be

The term ’CHMP ERA’ has been chosen in order to differentiate it 1) from the two other formal ERA
approaches applicable to pharmaceuticals/therapies (the ERA guideline from the Committee for
1
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noted that the CHMP-ERA guideline was first introduced in 2006, meaning
that pre-2006 approved products and active substances (‘legacy
substances’) seldom have an established CHMP-ERA2. In such cases, an
ROTC-ERA procedure would have to consider how to weight the absence
of CHMP-ERA classification and/or possibly request the assessment of
any existing academic data and/or alternatively request new experimental
studies (see section 2.1.)
II)

A second input path is when a pharmaceutical is flagged or classified as an
environmental concern in non-pharmaceutical legal frameworks (e.g., via
national environmental quality standards, the EU Water Framework
Directive, WTD). This may occur before or after a medical product has
become ROTC (in the latter case, it would become a matter for the MPA to
react on). Environmental input for medical products via the second path will
most likely derive from a type of environmental risk assessment for
pollutants in surface waters (so called environmental quality standard
[“EQS”] assessments).

1.1.1.
CHMP ERA structure
The CHMP-ERA (EMEA/CHMP/SWP/4447/00 corr2) was originally implemented in
2006 but is currently under revision (latest draft version EMEA/CHMP/SWP/4447/00
Rev.1 in 2018). The CHMP-ERA process is based on a step-wise assessment of the
active substance(s) in the medical product, where the assessment in a preceding step
determines the continuation into subsequent steps. The general structure of the
CHMP-ERA encompasses four steps (or phases 0, I, IIA and IIB) which are
summarized below. It should be noted that depending on the type of pharmaceutical,
there may be differences in how Phase IIA and IIB are conducted.
1. Phase 0 – Identification of substance class (e.g., small molecular weight
chemical, biopharmaceutical, natural substance) and consideration if the
substance of interest requires a data-driven ERA (i.e., Phase I and forward).
Substances that are considered non-anthropogenic (“natural”) or anthropogenic
but biotechnological in nature (e.g., “modified natural”) are stipulated to be
easily degradable in the environment and unlikely to constitute environmental

Medicinal Products for Veterinary Use [CVMP-ERA], and the ERA guideline for genetically modified
organisms [GMO-ERA]) and 2) from the proposed Swedish condition specific ROTC-ERA.
2 An CHMP-ERA for older human medical products (i.e., approved before the CHMP-ERA guideline was
introduced in 2006) tends to merely constitute of a notation of the absence of a more detailed CHMPERA and a stipulation that the overall environmental exposure has not increased significantly over time.
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risks. Otherwise, if the substance is anthropogenic, go to Phase I.
2. Phase I - The Phase I assessment step determines if one goes to Phase II and
if so, which type of path to use. There are two main types of CHMP ERA paths:
I) Risk assessment where one uses both experimental toxicology data
(environmental fate and toxicity data) and estimated exposure data, and II) PBT
assessment (where one does not assess estimated exposure data). Modified
versions of the risk assessment according to substance class (tailored risk
assessments) also exist. The phase I comprises:
a. Estimation of environmental exposure. The overall environmental
exposure for the medical product into surface waters – the predicted
environmental concentration or PECsw) is estimated into a value (unit:
ug/L) and compared to an action trigger value (0.01ug/L). If PECsw >
0.01ug/L, then go to Phase IIA.
b. An assessment on whether the active substance is lipophilic (primarily
assessed by an experimental log Kow or log D value) which determines
if a PBT assessment path is necessary (see below, point 4). Unless
justified, the default approach is to consider non-experimental log Kow
values (i.e., in-silico predictions) as not acceptable.
3. Risk assessment (if triggered in Phase I(a)).
a. Phase IIA – This Phase IIA path comprises two experimental sections
and one risk characterization section:
i. Assessment of the environmental fate of the active substance in
sludge (adsorption and biodegradation).
ii. Assessment of toxic potential on aquatic organisms at different
trophic levels (standard CHMP ERA test system setup being a
combination of microalgae/cyanobacteria, daphnia, and fish
studies, but other/additional tests systems are acceptable), an
activated sludge toxicity assessment, and a sediment-dweller
toxicity assessment3.
iii. Risk characterization based on sections i) and ii). This involves
calculating the ratio between the estimated exposure - which may
be refined from phase I - and the most toxic concentration (a risk
quotient, RQ, for each relevant compartment). An environmental
risk is generally identified if a RQ value is greater than 1 (RQ>1).
b. Phase IIB
i. Conditional assessment of bioaccumulation potential in fish or, if
3

With the CHMP Draft ERA guideline from 2018, the sediment-dweller toxicity study has been moved
from a conditional step in Phase IIB to an obligatory step in Phase IIA.
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called for, sediment-dwellers.
ii. Conditional assessment of environmental fate in soil.
iii. Conditional assessment of terrestrial toxicity.
iv. Risk characterization based on sections i), ii) and iii). Optional
refinement of PEC-values. RQ-calculations for relevant
compartments as described above.
4. PBT assessment (if triggered in Phase I(b))
a. Phase IIA-B
i. Persistence assessment (if persistent, go to ii)
ii. Bioaccumulation assessment (if bioaccumulative, go to iii)
iii. Aquatic toxicity assessment (if toxic, then PBT)
It can be noted that a so called PBT assessment may conclude that a given active
substance is classified as PBT (persistent, bioaccumulative and toxic) or vPvB (very
persistent and very bioaccumulative) substance. Such substances require that a
combination of criteria (for P, B and T for PBT and vP and/or vB for vPvB, respectively)
are fulfilled for each pharmaceutical. Such substances are defined by their persistence
in the environment and accumulation in organisms (e.g., fatty tissue in animals),
leading to the consequence that even if the environmental exposure may be relatively
small at any given time, their levels will very likely increase over time (creating a
historical pollution legacy). A PBT assessment does therefore not use exposuredependent RQ>1 criteria (i.e., PEC-values based on the extent of patient population
per year and maximum dosage) for its environmental risk classifications.

2. ROTC environmental risk assessment
The following section is based on the premise that the introduction of environmental
criteria in the market approval process for ROTC is desirable. The aim is therefore to,
in consideration of practical and legal aspects, propose a possible structure and
ambition level for such an ‘ROTC-ERA’.

2.1.

Alternative strategies

The structure of a putative ROTC-ERA is required to allow ‘input’ from both previously
discussed pathways: 1) via the pharmaceutical regulatory framework and 2) via nonpharmaceutical regulatory frameworks (see also section 1.1.). A ROTC-ERA of an
active substance should as far possible be based on the same technical specifications
and classifications as those found in the CHMP-ERA (the main input pathway). A
second important consideration is the ambition level. Any putative ROTC-ERA should
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also consider the proportionality principle (i.e., the extent of work applied in relation to
the nature and impact of the task and outcome). For instance, if one were to introduce
a de-novo assessment of all available technical details as conducted under nonpharmaceutical ERA frameworks (e.g., an ‘EQS-ERA’), one would be faced with an
extensive workload and type of assessment that normally is under the purview of nonMPA regulatory agencies with the additional risk for inter-agency differences in opinion
on the structure and outcome of such assessments. It is arguably more efficient to
structure a ROTC-ERA after the CHMP-ERA framework and design it so that it can
incorporate/act on the outcome from environmental classifications of other nonpharmaceutical-specific frameworks. The following four alternatives of an ROTC-ERA
model are envisioned (where the increasing level [I to IV] represents increasing
ambition and complexity):

Ambition
level

Description

I

This alternative uses pre-existing environmental classifications in relevant ERAs
controlled by the MPA (i.e., CHMP ERA-based first input path) or other relevant
National Competent Authorities that provide information via the second input
path. This approach would not require any new assessments of data. The
alternative I ROTC-ERA structure would be as follows:
•

Phase 0 (following the principles of the CHMP ERA Phase 0). Is the
active substance a natural substance or anthropogenic? If natural, then
the assessment stops, and the pharmaceutical is not considered to be a
potential environmental risk. If anthropogenic, then a Phase I
assessment of Input paths I and II is necessary.

•

Phase I - Input path I.
o

Does a previous CHMP-ERA exist and does the applicant provide
it? If the ROTC candidate was approved after 2006 (year of
enforcement of the ERA guideline) then a CHMP-ERA already
exists which the applicant can use.

o

Use the conclusions of the pre-existing CHMP-ERA (assuming
that it is completed and not a work in progress) – i.e., whether the
substance is or is not a likely environmental risk. If the preexisting CHMP-ERA stops in Phase 0 or Phase I, then this should
be taken as a conclusion that an environmental risk is unlikely. If
there is a risk classification, it will have the assignations: RQ>1
(alternatively RQ>0.1 for microorganisms) or PBT or vPvB
classification.

o

It should be noted that the RQ>1 classification requires an
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environmental exposure estimate that in the CHMP-ERA may be
based on exposures in other European member states that may
be higher or lower than estimated for Sweden. This is ignored in
Alternative I (but taken into account in Alternative III, see below).
o

•

The substance has no CHMP-ERA. In such cases, there is no
available ERA information, and the ROTC-ERA conclusion would
be ‘Insufficient ROTC-ERA information available’.

Phase I - Input path II.
o

All environmentally relevant classifications within a nonpharmaceutical framework will be used. Examples are so called
priority substances that have European environmental quality
standard (EQS) assessments under the Water Framework
Directive (WFD) and the specially polluting substances (Swedish:
Särskilt förorenande ämnen) provided by the Swedish Agency for
Marine and Water Management. The absence of a nonpharmaceutical framework classification, whether based on a
formal assessment or due to lack of data, would be considered
as an absence of risk under this input pathway.

For input path II under alternative I, the applicants would have to control other
regulatory frameworks before applying for an ROTC.

II

The 2nd level ROTC-ERA alternative encompasses the 1st level but adds the
following requirements:
•

Phase 0 – see above.

•

Phase I
o

For input pathway I, in case of absence of a CHMP-ERA or the
presence of only a Phase I CHMP-ERA, the ROTC applicant
must conduct an assessment on the biodegradation and
persistence profile of the ROTC candidate. This could be based
on public literature (and/or, optionally, new experimental
studies). This theoretical assessment should be structured as
far as possible according to the recommendations of the CHMPERA guideline.

o

Depending on the availability of relevant scientific information,
the applicant then conducts a ROTC-ERA that focuses on
whether the active substance is readily (bio)degradable in
sewage treatments plants and water-sediment systems. Of
secondary interest is if the pharmaceutical is likely to adsorb to
activated sludge and become spread to agricultural lands.
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Regulatory persistence criteria
OECD

# OECD criteria specified in OECD technical guidelines (e.g., OECD
TG301)

REACH

# The degradation t1/2 in marine waters are > 60d
# The degradation t1/2 in fresh or estuarine waters are > 40d
# The degradation t1/2 in marine sediments are > 180d
# The degradation t1/2 in fresh or estuarine sediments are > 120d
# The degradation t1/2 in soils are > 120d.

o

The degradation half-life t1/2 (or DT50) value is generally
generated experimentally at temperatures between 20C and
25C. If so, the highest value must be extrapolated to 12C (using
Arrhenius equation) as this temperature is considered more
realistic.

o

If the literature shows that the adsorption of the pharmaceutical
to sludge is high (adsorption coefficient Koc ≥ 10 000L/kg), then
this should be noted in the overall outcome as it opens the
possibility of terrestrial environmental risk due to spread to
agricultural lands.

o

In absence of any literature data, the conduct of an OECD TG301
study as a screening characterization step for activated sludge
biodegradation is optional but not a mandatory requirement.
Evidence that an active substance is readily biodegradable/nonpersistent does not allow the conclusion that there is no risk (e.g.,
cases of ‘pseudopersistence’4) but such substances are still
considered in this model to be less likely an environmental risk5.
In the absence of any data, the ROTC-ERA conclusion would be
‘Insufficient ROTC-ERA information available’.
Primary: Is the pharmaceutical readily biodegradable or non-persistent in
activated sludge and/or water-sediment systems?

4

Pharmaceuticals are pseudopersistent when they reach high levels in the environment (e.g., surface
water, groundwater) despite being degradable. This occurs when the societal consumption of such
pharmaceuticals is so great that the rate of emission to the environment is greater than the rate of
degradation.
5 This stipulation is based on a pragmatic perspective. The proposed ROTC-ERA model does not
encompass assessment of measured environmental concentrations (MECs) which is a requirement for
any decision about pseudopersistence (see also Discussion). In absence of such data, a decision has
to be made on the actual persistence assessment outcome. If one were to use a precautionary approach
and invoke pseudopersistence for all non-persistent pharmaceuticals (and consider this to be indicative
of environmental risk equal to a formal CHMP-ERA risk classification), then there would be no purpose
with a persistence classification.
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Evidence level

Yes

No

No information

Harmonized
experimental
studies (e.g.,
OECD technical
guidelines) with
regulatory
criteria for
classification.

# Pharmaceutical X is
readily biodegradable
in activated sludge
and/or non-persistent
in water-sediment
systems.

# Pharmaceutical X is
not readily
biodegradable in
activated sludge
and/or non-persistent
in water-sediment
systems.

# Insufficient ROTCERA information
available.

Nonharmonized
experimental
studies that are
of
sufficient
quality.

# Pharmaceutical X is
likely readily
biodegradable in
activated sludge
and/or non-persistent
in water-sediment
systems.

# Pharmaceutical X is
unlikely to be readily
biodegradable in
activated sludge
and/or non-persistent
in water-sediment
systems.

Conditional*: X is likely
to spread to
agricultural lands via
sludge.

Conditional*: X is likely
to spread to
agricultural lands via
sludge.

Conditional*: X is likely
to spread to
agricultural lands via
sludge.

Conditional*: X is likely
to spread to
agricultural lands via
sludge.

* If the data supports high adsorption to sludge, this should also be stated.

III

The 3rd level ROTC-ERA encompasses the previous levels and adds the
following:
•

Phase 0 – see above.

•

Phase I
o

For input pathway I, if the active substance has an CHMP-ERA
and is classified as an RQ>1 environmental risk, the applicant
may assess if the RQ value is based on Swedish conditions or
not (i.e., whether the predicted environmental concentration
underlying the RQ-value is based on Swedish patient population
or not). If the applicant can provide a reasonably representative
patient/consumer estimate for Sweden (e.g., based on
independent data), then a refinement of the RQ value is possible.
If the RQ remains ≥1, the environmental risk classification
remains. If there is no available ROTC-ERA information, the
conclusion would be ‘No ROTC-ERA information available’.

o

This ‘modified PEC-approach’ would require a new assessment
of the existing CHMP-ERA by the applicant and consequently the
MPA. Refinement of surface water PEC-values require that one
also considers those elements in the CHMP-ERA that are
dependent on PEC-values. This includes various RQ-values and
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the Phase IIA CHMP-ERA trigger for terrestrial risk assessment
that is dependent on both sludge absorption (Koc) and magnitude
of surface water PEC. While no additional experimental studies
will be requested, this trigger event must be documented.

IV

Sludge Koc (L/kg)

PECsw (ug/L)

Comment

Koc ≥ 10 000

All PECsw values

5000 ≤ Koc < 10 000

PECsw ≥ 1

Pharmaceutical X is likely to spread to
agricultural lands

2500 ≤ Koc < 5000

PECsw ≥ 2

1000 ≤ Koc < 2500

PECsw ≥ 3

Koc < 1000

Irrespective of PECsw

Pharmaceutical X is unlikely to spread
to agricultural lands

The 4th level alternative encompasses previous levels and adds the following:
•

Phase 0 – see above.

•

Phase I
o

REACH
R.11)

For input pathway I, in the absence of CHMP-ERA information or
the presence of only a Phase I CHMP-ERA, the applicant is
requested to conduct:
▪

An ROTC-ERA information availability assessment
(based on public literature and/or, optionally, if the
applicant choses to conduct experimental studies).

▪

Depending on the availability, the applicant then
conducts a ROTC-ERA that focuses on the identification
of hazardous aspects such as biodegradation in sewage
and general persistence, bioaccumulation (primarily in
fish) and toxicity (primarily aquatic toxicity) (i.e., the main
elements in an PBT assessment and not requiring an
exposure assessment). This includes a log Kow (or log
D) assessment that is usually conducted in Phase I of
the CHMP-ERA. Bioaccumulation and toxicity
classification criteria should follow REACH
recommendations.

(ECHA

Bioaccumulation criteria

Toxicity criteria

# log Kow or log D > 3

# Acute toxicity data if EC50 <
10ug/L

# Bioconcentration factor (BCF)
> 2000

# Chronic (long term) toxicity
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BCF-data is more relevant for
classification than log Kow or D
data as the latter is only a rough
screening method. If there is
only indicative log Kow or D
data, a definite conclusion
cannot be made. One can only
state that bioaccumulation is
likely or is unlikely

outcomes in the form of NOEC
or EC10 for marine or freshwater
organisms is < 0.01 mg/L (or <
10 ug/L, < 10 000 ng/L). EC10 is
recommended over NOEC.

# The substance is classified as
a CMR substance: I)
Carcinogenic (C) category 1A or
1B, II) Mutagenic (M) category
1A or 1B or III) Reprotoxic (R)
category 1A, 1B or 2).
See ECHA R.11 for further
details.

This alternative is a direct extension of alternative II which introduced a
persistence-only assessment step. If the data is of sufficient quality, this will
allow the classification of substances being/not being persistent,
bioaccumulative and/or toxic. The assessment criteria for the different PBT
elements should follow the latest version of ECHA/REACH Guidance on
Information Requirements and Chemical Safety Assessment Chapter R.11:
PBT/vPvB assessment. If the data is of insufficient quality for classification, then
the extent of missing information must be specified (e.g., “Bioaccumulation data
is missing”, “Insufficient ROTC-ERA information available”). For older but
popular and highly researched pharmaceuticals such as acetaminophen
(APAP), this alternative would require a more complex assessment (from both
applicants and MPA) but would not include a mandatory requirement of new
experimental data.

Primary: Is the pharmaceutical bioaccumulative and/or toxic?
Evidence level

Yes

No

No information

Harmonized
experimental
studies (e.g.,
OECD technical
guidelines) with
regulatory
criteria for
classification.

# Pharmaceutical X is
bioaccumulative
and/or toxic in aquatic
organisms.*

# Pharmaceutical X is
not bioaccumulative
and/or toxic in aquatic
organisms.*

# Insufficient ROTCERA information
available.

Nonharmonized
experimental
studies that are
of sufficient
quality.

# Pharmaceutical X is
likely to be
bioaccumulative
and/or toxic in aquatic
organisms.*

# Pharmaceutical X is
unlikely to be
bioaccumulative
and/or toxic in aquatic
organisms.*

* Combined conclusion with outcome of persistence assessment and notation
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on possible spread to agricultural lands specified in Alternatives II and III.

For these four alternatives, the handling of input pathway II is identical. If there is a
contradiction between classifications/conclusions in pathway I and II, the conclusion
that declares an environmental risk should be used (e.g., if input pathway I does not
conclude a risk, but input pathway II does, then the latter overrules the former). The
difference between alternatives is instead in the handling and extent of data in input
pathway I. The four alternatives are designed to be modular to each other; i.e.,
alternative II can be applied as a module (or additional ‘ambition-level’) to the base
structure in Alternative I with only minor changes in the function and requirements of
Alternative I. Alternative III can be applied as an extra module to Alternative II, and
Alternative IV can be added as an extra module to Alternative III (see also Figure 1).
For alternative I, one simply uses the conclusions of ERAs in existing regulatory
frameworks (e.g., CHMP-ERA, EQS-ERA) and no novel assessment is required. It is
based on using established regulatory classifications for environmental risk with the
main ones being the risk quotient (RQ)>1, PBT and vPvB. If additional classifications
are introduced in the future, these would also need to be included (e.g., there are
presently ongoing discussions within the EU on introducing the novel environmental
risk classification concept of ‘Persistent, Mobile and Toxic’ [PMT]).
Alternative II introduces an assessment of any publicly availability information on
persistence and biodegradability in cases of substances that go beyond ROTC-ERA
Phase 0 but for which a CHMP-ERA is absent or only a Phase I CHMP-ERA is
available (information may also be derived from other ERAs such as EQS-ERAs if
available). Alternative III allows the Sweden-specific exposure condition refinement of
a RQ-based environmental risk classification for ROTC candidate products that have
a Phase II CHMP-ERA. Alternative IV adds additional elements (bioaccumulation and
toxicity to aquatic organisms which here include surface water organisms and
sediment-dwellers) to the persistence assessment specified in alternative II (thereby
setting up an overall environmental assessment focused on the elements of
persistence [P], bioaccumulation [B] and toxicity [T] that follows the principles of the
CHMP-ERA PBT assessment).
It is important to understand that the recommendations in proposed alternatives II, III
and IV are mainly focused on how to handle and assess information from primarily
public academic literature. If an established Phase II CHMP-ERA file is available for a
ROTC candidate product, such an assessment is not necessary. As most of academic
research does not follow harmonized technical guidelines (the basis for most
established CHMP-ERAs), increasing levels of ambition means also increasing the
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reports to assess (i.e., greater workload) and a greater challenge to minimize
subjectivity (e.g., grading of research quality, impact of methodological differences,
results interpretation). In the alternatives that allow the addition of refined exposure
estimates (optional in alternatives III and IV), one would only use so called predicted
environmental concentrations (PEC) and not deal with so called measured
environmental concentrations (MEC). The latter would require multiple repeated
measurements over time in as many representative regions and mediums (e.g.,
surface water, groundwater, sediment, soil) as possible - and with standardized
methodology - to generate reliable exposure values. Following the CHMP-ERA
approach on this issue, the MEC approach is therefore not considered feasible for
ROTC-ERA purposes. It can be noted that without MEC values, the determination of
pseudopersistence (relevant for the persistence assessment in alternatives II, III and
IV) would also become unfeasible. The proposed ROTC-ERA model handles the
absence of a formal pseudopersistence assessment with the stipulation that a
classification of non-persistence/biodegradability cannot be considered equal to
absence of environmental risk. But for such a proposed “P-classification” to have
meaning, a conclusion about non-persistence/biodegradability (as compared to
pharmaceuticals that are persistent/non-biodegradable) is considered to represent a
low environmental risk. It can be noted that the weight of the P-classification is greatest
in alternative II. For alternative III this is not an issue and in alternative IV, the impact
of the P-classification is modified by the wider assessment of bioaccumulation and
toxicity.

2.2.

Data source in Alternatives II, III and IV

The CHMP-ERA guideline, starting from 2006, more or less requests that scientific
studies should follow harmonized technical guidelines (e.g., OECD technical
guidelines) to achieve the highest level of experimental data quality. The latter are
mostly conducted by the industry and seldom published in freely available academic
literature. Any data that is used in an CHMP-ERA has to be supported by the
submission of the full experimental study report (including a full experimental design,
methods and raw data description) to enable a quality assessment of the data. Many
older pharmaceuticals that are or may become ROTC candidates may not be
annotated with sufficient industrial study-generated ecotoxicological information. As
noted above, this would mainly leave academic literature as an extra or only source
for experimental ROTC-ERA data – unless the market authorization holder/sponsor
generates new OECD-level experimental studies or, if possible, buys access to such
data from other companies. The quality assessment of individual academic
publications is therefore a crucial factor in an ROTC-ERA (alternatives II, III and IV)
and a standardized information quality assessment method designed for
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toxicological/ecotoxicological studies, such as the ‘Klimisch method’ [1] or the ‘Criteria
for reporting and evaluating ecotoxicity data’ (‘CRED’) method6 [2], is considered a
requirement.
Table 1 Study quality criteria according to CRED.
Criteria
Test setup

Test substance

Test organism

Exposure conditions

1.

Is a harmonized technical guideline used?

2.

Is the study conducted with GLP?

3.

If applicable, are validity criteria fulfilled?

4.

Does the study include appropriate control
groups?

5.

Is the test substance identified with name and
CAS number?

6.

Is the purity known for the test substance?

7.

Is a formulation used? And if so, do other
components exert biological effects?

8.

Is the model organism well described (e.g.,
scientific name, weight, length, growth, age/life
stage, strain/clone, gender if appropriate)?

9.

Is the model organism from a trustworthy
source and acclimatized to test conditions?

10. Is the experimental system appropriate for the
test substance?
11. Is the experimental system appropriate for the
model organism?
12. Are the exposure levels below limit of water
solubility? If a solvent is used, is there a solvent
control group?
13. Is correct spacing
concentrations used?

between

exposure

14. Is the exposure duration defined?
15. Are there reliable measured concentrations?
16. Is the biomass loading of the model organism(s)
appropriate (e.g., <1g/L)?
Experimental design

17. Are there
biological)

sufficient

replicates

(technical,

18. Is the statistical approach adequate?
19. Is a concentration-response relation observed?
Is its statistically significant?
20. Are sufficient data available to check the
calculation of endpoint results?

It should be noted that the CRED assessment criteria are primarily useful for
assessment of toxicity studies and less so for environmental fate studies. The CRED
6

It can be noted that the CRED approach is at this time the only published approach specialized for
ecotoxicological studies.
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system provides for grading levels of classification:
•

CRED levels
o R1 Reliable without restrictions: All critical reliability criteria for this study
are fulfilled. The study is well designed and performed, and it does not
contain flaws that affect the reliability of the study.
o R2 Reliable with restrictions: The study is generally well designed and
performed, but some minor flaws in the documentation or setup may be
present.
o R3 Not reliable: Not all critical reliability criteria for this study are fulfilled.
The study has clear flaws in study design and/or how it was performed.
o R4 Not assignable: Information needed to make an assessment of the
study is missing. This concerns studies that do not give sufficient
experimental details and that are only listed in abstracts or secondary
literature (books, reviews, etc.) or studies of which the documentation is
not sufficient for assessment of reliability for one or more vital
parameters.

3. Pilot studies
The purpose of the following pilot studies is not to conduct a full nominal ROTC-ERA
at the different alternative levels but rather to evaluate the extent of work involved for
such approaches. The acetaminophen (APAP) example in section 3.2. will therefore
focus on the literature assessment for alternative II to IV but not include the alternative
III exposure assessment and RQ-calculations.

3.1.

Melatonin

Melatonin is an endogenous hormone that presently is used as an active substance in
ROTC-products in Sweden (in the medical product Melatan). It acts as an agonist of
human melatonin receptors 1 and 2. Its physicochemical properties is that of a modified
amino acid. Melatonin was selected as a pilot study example of a pharmaceutical that
does not need a more in-depth ERA due to it ‘stopping’ in phase 0 (see below).
3.1.1.
3.1.1.1.

Alternative I
Phase 0 + Input pathway I

Melatonin is an endogenous peptide hormone and can be considered to be an ‘natural
substance’. The CHMP-ERA guideline (see also section 1.1.1.) stipulates that natural
substances such as proteins and peptides are easily biodegradable and therefore very
unlikely to constitute environmental risks. As such, only a Phase 0 is considered
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necessary for melatonin without any additional input pathway I follow-up.
3.1.1.2.

Input pathway II

Melatonin has no environmental classification in any non-pharmaceutical regulatory
framework.
3.1.1.3.

Conclusion

There is no environmental risk with melatonin what would influence the Benefit/Risk
assessment.
3.1.2.
Alternative II-V
As the ROTC-ERA of melatonin stops at alternative I, no further alternatives are
described as there is no difference in outcome.

3.2.

Acetaminophen

Acetaminophen (“APAP”, also known as paracetamol) is a small molecular weight
chemical active substance that acts as an analgesic that today is sold as a generic
medicine. APAP was chosen as a pilot study example as it is one of the most used
non-prescription OTC medical products in Sweden (first introduced on the Swedish
market in 1958 for the product Alvedon). As it was introduced before the
implementation of the CHMP ERA guideline in 2006, APAP has no CHMP-ERA and
is considered a legacy substance. It is easily spread in aquatic environments due to
its high solubility and hydrophilicity. Although is it usually efficiently removed in
sewage treatment plants, APAP is commonly detected as a pharmaceutical pollutant
in surface waters, wastewater, and drinking water throughout the world including in
Sweden. Its pharmacological mechanism of action is based on being a
cyclooxygenase inhibitor (more specifically a cyclooxygenase 2 or COX2 inhibitor).
APAP was selected as a pilot study example as there is a relatively large amount of
ecotoxicological public literature data available, enabling an example assessment
according to alternatives II and IV.
3.2.1.

Alternative I

3.2.1.1.

Phase 0

APAP is an organic compound that cannot be considered a natural substance that is
easily degradable. As such, a Phase I is necessary.
3.2.1.2.

Phase I - Input pathway I

There is no available established CHMP-ERA for APAP. There are therefore no
CHMP-ERA derived environmental classifications.
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3.2.1.3.

Phase I - Input pathway II

APAP has no environmental classification in any relevant non-pharmaceutical
regulatory framework (e.g., derived from EQS-ERA).
3.2.1.4.

Conclusion

There are no environmental classifications for APAP, but this may be due to the
absence of a Phase I + CHMP-ERA. As such, the outcome annotation is as follows:
•

No CHMP-ERA information/classifications available

•

No relevant non-CHMP-ERA environmental classifications.

3.2.2.

Alternative II

3.2.2.1.

Phase 0

APAP is an organic compound that cannot be considered a natural substance that is
easily degradable. As such, a Phase I is necessary.
3.2.2.2.

Phase I - Input pathway I

APAP is an organic compound that cannot be considered a natural substance that is
easily degradable. As such, a Phase I assessment is normally necessary in a CHMP
ERA. There is no available CHMP-ERA for APAP. A literature availability analysis for
the persistence of APAP is necessary.
1. Literature availability analysis
The literature availability analysis aims to inventory if there is sufficient public study
reports available that correspond to the described CHMP-ERA requirements (see
section 1.1.1. and the active CHMP-ERA guideline). This means for instance academic
studies on the biodegradation in activated sludge, transformation and distribution of
the pharmaceutical between water and sediment. If recommended studies/test
systems are missing, other methods/test systems will also be assessed. After a first
search, an assessment based on rough overview of the abstracts and key words is
conducted to remove non-relevant references (e.g., articles that did not report the
generation of relevant experimental data). Full texts of the remaining articles were
assessed. When applicable, only articles with CRED rank R2 or R1 were used (last
conducted search 2021-10-01).
•

Search terms:
o [Acetaminophen OR Paracetamol]
▪

…AND Biodegradation : 115 references (10 relevant)

▪

…AND Biodegradability : 12 references (1 relevant)

▪

…AND Persistence : 59 references (2 relevant)
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▪

…AND DT50 : 1 references (1 relevant)

2. Assessment
There are numerous reports based on waste/sewage treatment plant influent and
effluent measurements that indicate that APAP is moderately to easily biodegradable
in various types of treatment plants (measured environmental concentration or MEC
studies). At the same time, it is also well established that appreciable concentrations
can still be found at treatment plants effluents or in surface waters – indicating that the
APAP degradation is not highly efficient and/or the existence of pseudopersistence.
From a more pragmatic perspective, and as noted above, such MEC reports are
difficult to use as a basis for a decision on the level of substance
biodegradability/persistence (e.g., how well does a given academic bioreactor
experiment or biodegradation estimate from a specific treatment plant represent the
worst-case scenario(s) in Sweden, and how should one compare different
measurement methods?). To apply regulatory classification criteria for certain types of
experimental biodegradation studies provides a more robust approach for
classification. An experimental literature focus allows the literature assessment to be
manageable whereas academic bioreactor and/or MEC study assessment likely
becomes both more subjective and more unmanageable from a proportionality
principle perspective (especially for old popular pharmaceuticals such as APAP).
Based on these considerations, this assessment focuses on the experimental literature
available. It follows the standard CHMP-ERA approach in that the primary focus is on
degradation of the substance in activated sludge (representative of treatment plants)
and transformation/degradation in water-sediment systems.
•

APAP was classified as readily biodegradable in activated sludge over 28d in
an OECD TG310F study [3]. This result is supported by another activated
sludge study where APAP was removed (i.e. below limit of quantification, LoQ)
within 48h of incubation [4]. An anaerobic sludge biodegradability study of APAP
over 112d (based on US EPA test method OPPTS 835.3400) reported
39%degradation [5].

•

In an OECD TG308-like water-sediment study with an 100d incubation period,
radio-labelled APAP was reported to have an DT50 of 3.1d (±0.2d) and a DT90
of 10d (±1d). Besides a mineralization extent of 19%, most of the radioactivity
was relatively quickly transferred from water to sediment (<14d). No APAP could
be detected in the sediment – indicating that much of the APAP is confined as
non-extractable residues [6]. Together with other studies that indicate that
APAP is at least moderately biodegradable, it is likely that much of the APAP in
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sediment is present as transformation products.
•

In a second OECD TG308-like water-sediment study, APAP was found to be
degraded down to 60 ± 28% over 28d. This outcome would indicate that APAP
is moderately to highly biodegradable in water-sediment systems. The study
(based on autoclaved and non-autoclaved samples from a Taiwanese river)
gave a non-autoclaved half-life of 2.1d [7].

•

Although APAP seems to have low sorption to sediment solids (Kd 5L/kg), there
is likely some extent of removal through sorption over time [7]. Similar sorption
results were also reported by Yamamoto et al [8] where the average sediment
Kd values were 2.6 to 10L/kg with average Koc values ranging between 170
and 13000L/kg. The exact extent of APAP movement into sediment is unclear.
APAP has also been reported to have limited persistence in a surface water
microcosm study (half-life 0.9 ± 0.2d) although it can be noted that degradation
was mainly seen in light exposed systems [9]. A photolysis study reported that
direct photolysis could under some conditions account for up to 9% of APAP
transformation [10]. Another report calculated that the photolysis half-life for
APAP was 56h [8]. The average silt loam soil Kd was 7.7 with an average Koc
of 350 L/kg [8].

The identified DT50 value must be extrapolated to 12°C using to Arrhenius equation
(see equation above) as this is considered to realistic for temperatures in Europe
(especially northern Europe). In the equation above, DT50t2 is the DT50 value from
the experimental test, EA is the activity energy for degradation (default 65400
J/mol), R is the gas constant (default value 8.314 J/mol x K) and T2 is the
experimental temperature7. Overall, the information indicates the following:
•

Activated sludge systems:
o No standardized activated sludge biodegradation experiments (e.g.,
OECD TG301) have been found but the literature indicates that APAP is
readily biodegradable.

•

Water-sediment systems
o No standardized activated sludge biodegradation experiments (e.g.,

7

As recommended in the CHMP-ERA Draft guideline from 2018.
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OECD TG308) have been found but OECD TG308-like studies in the
literature indicates that APAP is readily (bio)degradable and/or
absorptive in water-sediment systems. In the most detailed study report
by Loffler et al [6], a total system DT50 of 3.1d was calculated (at 20◦C).
Adjusting the DT50 value according to CHMP ERA praxis to a
temperature of 12◦C gives a DT50 of 6.62d. This is well below the 40d
cut-off limit for persistence according to REACH recommendations
(indicating non-persistence).
•

Conclusion
o The parent compound of APAP is likely readily biodegradable in
activated sludge and non-persistent in water-sediment systems. The
studies indicate that much of APAP moves into sediment and there
becomes confined as non-extractable transformation products.

3.2.2.3.

Phase I - Input pathway II

APAP has no environmental classification in any non-pharmaceutical regulatory
framework.
3.2.2.4.

Phase I - Conclusion

APAP can be classified to be likely readily biodegradable and non-persistent in
relevant mediums based on an intermediate level of evidence. It can be noted that this
assessment has not and will not address the issue of possible pseudopersistence (as
this would also require an MEC-study assessment).
•

Pathway I: No CHMP-ERA information available but considered readily
biodegradable/non-persistent.

•

Pathway II: No relevant non-CHMP-ERA environmental classifications.

3.2.3.
Alternative III
Alternative III is the same as Alternative II with exceptions for the possibility of an RQ
refinement which is not investigated int his pilot study. The applicant would in Phase I
have the option to refine the exposure to Swedish conditions if possible (it would
require that there exists a Phase II CHMP-ERA where the exposure is based on nonSwedish conditions). A description of the predicted environmental concentration
(PEC) calculation is shown below.
3.2.3.1.

Phase I - Predicted environmental concentration

The predicted environmental concentration of APAP in surface water (PECsw) should
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be based on the consumption data for the latest 3 years8. The calculation is based on
the recommendations of the CHMP-ERA guideline. In practice, this means calculating
a so-called market penetrance (Fpen) value based on the total average consumption
in mg across 3 years followed by the default PECsw calculation.

𝐹𝑝𝑒𝑛 =

𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑣𝑒𝑟 3 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 (𝑚𝑔) 𝑥 100
𝐷𝐷𝐷 (𝑚𝑔 𝑥 𝑑 −1 ) 𝑥 𝑆𝑤𝑒𝑑𝑖𝑠ℎ 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑥 365 (𝑑𝑎𝑦𝑠)

𝑃ℎ𝑎𝑠𝑒 𝐼 𝑃𝐸𝐶𝑠𝑤 =

𝑀𝑎𝑥𝐷𝑜𝑠𝑒 (𝑚𝑔) 𝑥 𝐹𝑝𝑒𝑛
𝑊𝑎𝑠𝑡𝑒𝑊 (= 200𝐿) 𝑥 𝐷𝑖𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 (= 10)

No phase II CHMP-ERA for APAP is available.

3.2.3.2.

Phase I - Input pathway II

APAP has no environmental classification in any non-pharmaceutical regulatory
framework.
3.2.3.3.

Phase I - Conclusion

Same conclusion as in Alternative II

3.2.4.
Alternative IV
Alternative IV adds the bioaccumulation and toxicity elements to the persistence
element in Alternative II.

3.2.4.1.

Phase 0

APAP is an organic compound that cannot be considered a natural substance that is
easily degradable. As such, a Phase I is necessary.

3.2.4.2.

Phase I - Input pathway I

APAP is an organic compound that cannot be considered a natural substance that is
easily degradable. As such, a Phase I assessment is normally necessary in a CHMP
ERA. There is no available CHMP-ERA for APAP. A literature availability analysis for
the persistence of APAP is necessary.

8

The 3-year duration is based on that it usually takes at least 3 years from that a pharmaceutical has been approved
for OTC to that the market authorization holder considers applying for ROTC approval”. This time interval may have
to be considered further depending on regulatory changes.
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1. Literature availability analysis
Besides the biodegradation/persistence literature analysis (see alternative II), this
alternative also requires an inventory of bioaccumulation and aquatic chronic toxicity
data (preferably following CHMP ERA recommendations. (date: 2021-10-01):
•

Search terms:
o [Acetaminophen OR Paracetamol]
▪

…AND Biodegradation : 115 references (10 relevant)

▪

…AND Biodegradability : 12 references (1 relevant)

▪

…AND Persistence : 59 references (2 relevant)

▪

…AND DT50 : 1 references (1 relevant)

▪

…AND bioaccumulation: 18 references (1 filtered)

▪

…AND bioconcentration: 3 references (0 filtered)

▪

…AND aquatic toxicity: 72 references (21 filtered)

▪

…AND algae: 35 references (4 filtered)

▪

…AND daphnia: 26 references (11 filtered)

▪

…AND fish: 100 references (17 filtered)

2. Assessment
Bioaccumulation - Fish
The potential for bioaccumulation of pharmaceuticals is assessed in based on
available experimental log Kow (or log D) data and dedicated experimental
bioconcentration studies (preferably in fish). A study by Wells & Kennedy [11], reports
with two methods (whereof one being the standard uses shake-flask method) that the
log Kow value for APAP is 0.39 (corresponding to a Kow of 2.48 ± 0.02). The CHMPERA guideline sets an action limit of log Kow > 3 for bioconcentration studies in Phase
II and >4.5 for PBT assessments initiated in Phase I. While no in-vivo bioaccumulation
studies in fish have been found, with a log Kow of 0.39, it is considered very unlikely
that APAP has the potential for bioaccumulation. As such, there is no need for an PBTlike assessment path (log Kow 0.39 < 3 < 4.5).
Bioaccumulation - Molluscs
# Corbicula fluminea
After 8d exposure, clams accumulated APAP at 36.97 ± 8.66μg/kg, corresponding to
a bioaccumulation factor (BAF) of ~1000L/kg. The study is inconclusive but provides
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an indication that APAP may bioaccumulate in clams [12].
Aquatic toxicity - Microalgae/cyanobacteria
It can be noted that there were a relatively large number of APAP microalgae toxicity
tests reported but such studies are often described in insufficient detail to be
considered acceptable.
# Cylindrospermopsis raciborskii
•

A 72h exposure was conducted on C. raciborski (48.4mg/L to 510.2mg/L; n=8
concentrations) which gave a more sensitive biomass EC50 of 192900ug/L
(CI95: 171000-213500ug/L) [13].

# Nostoc muscorum
•

Exposure of cyanobacteria (N. muscorum) for 9d to 25-150mg/L APAP (n=6
concentrations) generated a trend of reduced growth from the lowest
concentration but with a statistically significant effect at 100 000ug/L (NOEC
75000ug/L). The EC50 was calculated to 113680ug/L [14].

# Pseudokirchneriella subcapitata
•

Algae (P. subcapitata) were exposed for 72h to APAP concentrations between
87.8mg/L and 1000mg/L (n=7 concentrations). The EC50 for reduced biomass
was EC50 317.4mg/L (CI95: 292.6-341.4mg/L) [13].

Aquatic toxicity – Aquatic plants
# Lemna minor
•

L. minor was exposed to APAP for 7d at 22.5 to 90mg/L (n=3 concentrations,
n=5 replicates per concentration, 9-10 fronds per replicate). This gave a
statistically significant reduction of fronds at 45mg/L (LOEC) and increased lipid
peroxidation (NOEC 22.5mg/L) [15].

Aquatic toxicity – Aquatic invertebrates (focus on chronic toxicity)
# D. magna:
•

OECD TG211-like study: An 21d exposure daphnid study with nominal
concentrations between 530ug/L and 4000ug/L (n=6 concentrations) reported
increased mortality from 1200ug/L but no reproductive effects (NOEC 790ug/L,
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LOEC 1200ug/L) [13].
•

Exposure between 5 and 5000ug/L (n=4 concentrations) reported adverse
effects (reduced molting frequency, increase in days to first brood, reduced egg
production per individual) mainly at 5000ug/L [16].

•

OECD TG211-like study: An 21d exposure with a APAP concentration range
between 50ug/L and 4000ug/L (n=6 concentrations) generated reproductive
toxicity (increased age at first reproduction day, reduced reproductive output at
d12 and growth rate). The NOEC is 1600ug/L and the LOEC is 2000ug/L [17].

•

OECD TG211-like study: Semi-static exposure for 21d between 200ug/L and
1250ug/L (n=6 concentrations, n=10 <24h old daphnids per concentration) did
not report any reproductive effects reported (NOEC 1250ug/L) [18].

•

OECD TG211-like study: Exposure for 21d between 5 and 80ug/L (n=5
concentrations) did not report any reproductive adverse effects, giving a NOEC
of 80ug/L [19].

•

OECD TG211-like study: Exposure for 21d between 640ug/L and 51500ug/L
(n=5 concentrations) did generate 100% mortality at 17700ug/L but otherwise
no effects on reproductive endpoints. NOEC 5720ug/L and LOEC 17700ug/L
[20].

•

A 48h exposure in adult (6d old) D. magna (nominal concentration range 5ug/L
to 80ug/L; n=5 concentrations, n=20 per experimental group) gave statistically
significant reduction (Dunnett’s test p<0.05) in total swimming time and total
distance traveled after APAP exposure [21].

# D. longispina:
•

A 21d exposure study using D. longispina (nominal concentration range
7900ug/L to 60000ug/L; n=6 concentrations) reported reproductive effects from
11800ug/L (NOEC 7900ug/L; LOEC 11800ug/L) and a general consistent
increase of mortality from 17800ug/L [13].

# M. macrocopa:
•

A 7d exposure study between 320ug/L and 25500ug/L (n=5 concentrations)
generated full mortality at the maximum concentration and a reduced number
of young per brood at 950ug/L. NOEC at 320ug/L and LOEC at 950ug/L [20].

# Plationus patulus:
•

A 6d exposure study on rotifers with nominal exposure range between
10000ug/L and 20000ug/L (n=3 concentrations, n=3 individuals per
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experimental group x 5 replicates) reported reduced population growth at the
lowest concentration used (NOEC < 10000ug/L, LOEC 10000ug/L) [22].
# Hydra vulgaris
•

A 17d semi-static exposure of H. vulgaris polyps at nominal concentrations 10
to 10000ug/L (n=4 concentrations, n=5 replicates, n=1 polyp per replicate) did
not identify any adverse effects (NOEC 10 000ug/L) on feeding, bud production
or regeneration [23].

Aquatic toxicity – Fish (focus on chronic and reproductive toxicity studies)
# Cyprinus carpio:
•

OECD TG236-like study: A fish embryo toxicity test (FET) with the common carp
reported that nominal concentrations of 0.5ug/L to 3.5ug/L (n=7 concentrations,
60 eggs/embryos per experimental group x 3 replicates, exposure between
fertilization and 96h post-fertilization) gave statistically significant
developmental effects from 1.0ug/L (NOEC 0.5ug/L, LOEC 1.0ug/L) [24].

# C. gariepinus:
•

OECD TG236-like study: A FET study with catfish using concentrations
between 0.5 and 10ug/L (exposure between fertilization and 96h postfertilization, n=20 embryos per experimental group x 3 replicates) found clear
teratogenic effects at 5 and 10ug/L with signs of yolk retention and oedema at
lower concentrations. A statistically significant reduction in survival was also
seen at 5 and 10ug/L. Trend but not statistically significant reduction in
hatchability (95%, 65%, 55%, 50% and 35% respectively for the different test
concentrations from low to high concentration). Also, a trend of increased
hatching time from 1ug/L. Larvae exposed between 1 and 10ug/L demonstrated
extremely fast swimming behavior (erratic swimming). Larvae at all exposure
concentrations demonstrated a statistically significant (p < 0.05) increase in the
distance travelled by the larvae compared with the control. Larvae exposed to
10µg/L of APAP had the highest increase in distance travelled, about eight (8)
times the distance travelled by the control larva [25]. Overall, the NOEC is
<0.5ug/L and the LOEC is 0.5ug/L.

# Danio rerio:
•

An OECD TG 229-like Zebrafish study exposed adult fish to APAP for 21d for
concentrations between 79ug/L and 1152ug/L. There were no statistically

26

significant effects on fertility rate, and no pathological alterations in the gonads,
but there was a significant reduction in eggs at the highest concentration
(1152ug/L). This gives a NOEC of 373ug/L and a LOEC of 1152ug/L [26].
•

Adult zebrafish were exposed to APAP (1 to 100mg/L) for 21d in an OECD
TG230-like study. Mortality was seen at 100mg/L, giving a population-level
endpoint NOEC of 10mg/L (LOEC 100mg/L). A statistically significant increase
in hepatic single cell necrosis was seen a 1mg/L and 10mg/L with more clear
severity at 10mg/L. These hepatic effects were not severe enough to impact on
liver biomarkers such as vitellogenin [27].

•

An OECD TG234-like Zebrafish study exposed fish to APAP between 2 days
past fertilization (dpf) to 75 days-post-hatch (dph) with nominal concentrations
between 250ug/L and 25000ug/L (n=3 concentrations; measured
concentrations between 220ug/L and 30000ug/L). No effects on sexual
development (including vitellogenin biomarker differences) were reported but
mortality was seen at the highest concentration (NOEC 2260ug/L, LOEC
30000ug/L) [28].

•

Adult Zebrafish exposed to APAP (nominal concentrations 0.5 or 10ug/L, (n=50
fish per concentration) for 48d demonstrated a 29-37% reduction of fertility (a
reduction in embryos collected in an egg trap) at 10ug/L in two independent
experiments. An increase in embryonic lethality and a slight increase in
malformations (spinal deformation and pericardial edema) was seen at both
concentrations (n=96 embryos assessed per concentration) . This gives a
NOEC of <0.5ug/L and a LOEC of 0.5ug/L.

•

A 96h Zebrafish FET study used nominal concentrations between 5 and
3125ug/L (n=5 concentrations). APAP generated consistent statistically
significant developmental toxicity from 625ug/L (also effects at the lowest
concentration but no effects in the following two concentrations before 625ug/L).
The effects at the lowest concentration are difficult to assess (and not discussed
by the authors), but there are clear effects from 625ug/L (nominal NOEC
125ug/L, LOEC 625ug/L) [29].

•

In an 8d adult zebrafish exposure test with nominal concentrations between
320ug/L and 10000ug/L (n=3 concentrations, measured concentrations
400ug/L and 9500ug/L), there were no toxic effects (NOEC 9500ug/L) [28].

# Oncorhynchus mykiss
•

A 42d semi-static exposure of adult Rainbow trout to APAP (nominal 10 or
30ug/L, n=2 concentrations, n=2 replicates per concentration, n=4 fish per
replicate). Mean measured concentrations were 5.34ug/L and 16.4ug/L
respectively. After 2-6w, at 5.34ug/L, there was histopathological signs showing
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renal tubule damage and heavy tubule degradation. Urine filtration rate (UFR)
increased with increasing APAP concentration, but there was no difference was
seen in glomerular filtration rate (GFR) between experimental groups.
Histopathological gill changes were also seen at 5.34ug/L (filament end
swelling, whole filament swelling, and swelling of the lamellae). Maximum
oxygen consumption decreased with increasing concentration when swimming,
with statistically significant effects at 5.34ug/L [30]. While these endpoints are
not traditional population-level endpoints, the data support APAP induced
toxicity at levels around and below 10ug/L.
# Oryzias latipes:
•

A developmental toxicity study [20] exposed medaka embryos to APAP
between 12h post-fertilization until hatching, with subsequent observations until
90dph. The nominal concentrations were between 0.095ug/L and 95000ug/L
(n=7 concentrations). Statistically significant reduced hatchability and increased
mortality in the juvenile stage (33dph) and adult stage (90dph) were seen at the
maximum concentration (NOEC 950ug/L; LOEC 9500ug/L).

# Phalloceros harpagos:
•

An OECD TG215-like study where the neotropical fish guaru (P. harpagos) was
exposed semis-statically for 28d to APAP (medium change every 48h) at
nominal concentrations 5 to 80ug/L (n=5 concentrations, n=15 replicates per
concentration, n=1 fish per replicate) did not observe any cell death in the liver
(NOEC of 80ug/L) [31]. No population-level endpoints were included in the
study.

# Rhamdia quelen:
•

Semi-static exposure (APAP exchange every 24h) of R. quelen fish for 14d at
nominal concentrations 0.25 to 25ug/L (n=3 concentrations; n=3 replicates per
concentration, n=20 fish per replicate) gave mesangial cells and glomerular
hypertrophy in renal tissue at 0.25μg/L and glomerular degeneration, leukocyte
infiltration, presence of pycnotic cells and infiltration of adipocytes at 25μg/L. In
gill tissue, the main observed change was respiratory epithelium lifting, cellular
hyperplasia and vasodilatation at 25μg/L [31]. No population-level endpoints
were observed.

•

Semi-static exposure (every 12h exchange of medium) for 21d of R. quelen fish
at nominal concentrations 0.25 and 2.5ug/L (n=2 concentrations, n=10 fish per
concentration) did not generate any mortality but reduced testosterone levels in
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a statistically significant manner (ANOVA, Tukey’s test) at both exposure levels
(NOEC < 0.25ug/L). In the group exposed to 2.5μg/L, there was peripheral and
multifocal leukocyte infiltration in the liver and inhibition of spermatogenesis (the
latter only in two of five fish analyzed), where such fish had immature testis with
a prevalence of spermatogonia [32]. In the absence of population-level
endpoints, the data is not conclusive but indicates a potential impact on the
endocrine axis.
Aquatic toxicity – Intertidal zone-dwellers
# Hediste diversicolor
•

The polychaete H. diversicolor was exposed to APAP for 28d at 5-80ug/L (n=5
concentrations, n=10 replicates per concentration, n=1 individual per replicate).
No consistent adverse effects were observed for burrowing time and
spontaneous activity (NOEC 80ug/L) [33].

•

APAP exposure of H. diversicolor at 0.2-125ug/L for 28d (n=5 concentrations,
n=2 replicates per concentration, n=5 individuals per replicate) gave a
statistically significant increase in lipid peroxidation in all exposure groups. No
mortality was reported (indicating an apical endpoint NOEC of 125ug/L) but
there were also no dedicated population-level endpoints included in the study
[34].

Aquatic toxicity – Amphibians
# Bufo americanus
•

3.2.4.3.

A 14d exposure of American toad (Bufo americanus) tadpoles at nominal
concentrations 1 to 1000ug/L (n=4 concentrations, n=5 replicates per group,
n=8 tadpoles per replicate) gave a statistically significant effect on mortality
(rmANOVA p=0.016) with no calculated NOEC. More clear effects seen
between 10 and 100ug/L [35]. Not conclusive study but included for its indication
of effects on amphibians.

Phase I - Input pathway II

APAP has no environmental classification in any non-pharmaceutical regulatory
framework.

3.2.4.4.

Phase I - Conclusion

As noted in alternative II, APAP is likely readily biodegradable in activated sludge and
non-persistent in water-sediment systems (DT50 < 40d in water-sediment systems).
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As noted in Alternative II, APAP is commonly found in effluents and/or surface waters
in various MEC-studies, indicating that APAP has a pseudopersistence situation. While
no dedicated experimental bioaccumulation studies were found, based on the log Kow
value of 0.39 (log Kow < 3), APAP is still considered less likely to be bioaccumulative
in aquatic organisms. Regarding aquatic toxicity, the Common carp and Catfish FET
studies [24, 25] reported a developmental NOEC/LOEC of ~0.5 to 1.0ug/L – which
supported by a less robust study in adult Zebrafish that found developmental toxicity
at 0.5ug/L [36] - triggers a classification of toxicity (T if NOEC < 10ug/L). Although not
conclusive on their own, there was further support for ~10ug/L effects by reports of
APAP induced histopathological effects (fish renal tissue and gills) in Rainbow trout at
5.34ug/L and 16.4ug/L [30] and in R. quelen at 0.25ug/L and 25ug/L [31, 32]. Overall,
the assessment leads to the following conclusion:
•

Biodegradation/persistence
o APAP is likely readily biodegradable in activated sludge and nonpersistent in water-sediment systems.

•

Bioaccumulation
o APAP is unlikely to be bioaccumulative.

•

Toxicity
o APAP is likely to be toxic to aquatic organisms (fish).

Overall, this gives:
•

Pathway I: Acetaminophen is considered non-persistent
bioaccumulative but also a likely aquatic toxicant to fish.

•

Pathway II: No relevant non-CHMP-ERA environmental classifications.

and

non-

4. Discussion
The proposed ROTC-ERA framework is to be used for a minor specific sub-type of
the Swedish ROTC market that is not covered by the EU legal system - thereby
allowing the consideration of environmental aspects in the overall benefit/risk
assessment. The main report (see the main document) proposes that the
environmental risk element should be considered of equal value as the other
elements that are considered when making decisions on approval for this part of the
ROTC market.
The pilot study has assessed the workload and feasibility of the four proposed ROTC
ERA alternatives (alternatives I to IV). Each additional alternative level from I to II, II
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to III and III to IV involves incorporating the lower-level alternatives (i.e., a modular
structure). In other words, Alternative IV encompasses all requirements of
alternatives I, II and III. Crucial to the proposed structure of the alternatives is that all
are divided into a Phase 0 and a Phase I where the latter in turn is divided into input
pathway I (covering and assessing environmental information generated within a
pharmaceutical regulatory framework) and input pathway II (covering environmental
information/classifications that have been generated within non-pharmaceutical
regulatory frameworks). With the proportionality principle in mind, and the problem of
applicability to different sub-types of the Swedish ROTC market, the proposed four
alternatives are designed on the premise that it would not be reasonable to request
missing experimental studies (i.e., requesting the applicant to conduct new
experimental studies).
The proposed ROTC-ERA system is built around an assessment of
access/availability to ERA-information where there are roughly three main
assessment outcomes: I) Insufficient ROTC-ERA information available (considered
moderately detrimental), II) ROTC-ERA information indicates a likely environmental
risk (highly detrimental) and III) ROTC-ERA information indicates that an
environmental risk is unlikely (not detrimental). Regarding the two test substances
used, melanin was included as an example that would stop in Phase 0 (in all
alternatives) and as such, be classified as being unlikely to constitute an
environmental risk. Acetaminophen on the other hand was included for testing the
literature assessment alternatives (II and IV).
.

Figure 1 Overview of relation between Input pathway I and alternatives II (yellow), III (orange) and IV (blue).
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If the pharmaceutical is a non-natural substance (Phase 0 ROTC-ERA assessment), and there is an absence
of a Phase II (* standard phase IIA/B and/or PBT assessment), then a literature assessment is required. Only
Persistence & biodegradation is necessary with alternatives II to III, but the additional Bioaccumulation and
aquatic Toxicity become necessary with alternative IV. If the literature analysis in alternatives II or III
concludes that the pharmaceutical is persistent, then this considered to indicate an environmental risk
although at a lower degree than if also based on bioaccumulation and/or toxicity data. If a Phase II CHMPERA exists, and the RQ is ≥1 for a given compartment (e.g., surface water, sediment) – alternatively RQ ≥0.1
for microorganisms - then a PEC refinement by the applicant of the relevant compartment(s) is possible in
Alternatives III and IV. If the pharmaceutical is a natural substance likely to be degradable, the this is
considered equivalent to a Phase 0 CHMP-ERA and the pharmaceutical is considered unlikely to be an
environmental risk. ** It should be noted the conclusions from the input-pathway I may become modified
by Input pathway II (e.g., if a formal non-CHMP-ERA classification has established an environmental risk,
then this will override the input pathway I conclusion of ‘unlikely environmental risk’ or ‘no ROTC-ERA
information’).

Alternative I required the least work as it only uses pre-existing environmental
classifications (which did not exist for APAP). At least for older legacy
pharmaceuticals that are or may become relevant for ROTC, it is likely that the most
common outcome would be “Insufficient ROTC-ERA information available” which
would be considered to be moderately detrimental in terms of environmental impact
on the benefit-risk assessment. That beings aid, Alternative I would still ‘catch’
pharmaceuticals such as diclofenac that have become classified as SFÄ (special
polluting substances) in Sweden under a non-pharmaceutical regulatory framework –
this would be considered progress compared to the present situation.
Alternative II introduced a biodegradation/persistence literature assessment for
ROTC candidates that have either no established CHMP-ERA or only a Phase I
CHMP-ERA (i.e., pharmaceuticals that did not trigger Phase II assessments due to
an estimated PEC < 0.01ug/L). A broad literature assessment that would include
measured concentration studies and/or academic bioreactor studies (i.e., various
experiments that investigates under which biotic conditions certain pharmaceuticals
are efficiently degraded) would require extensive work for older legacy
pharmaceuticals. This would likely create a higher degree of subjectivity as it is
difficult to compare different measurement methodologies. As such, a more feasible
option is to focus on literature that follows the experimental tests recommended in
the CHMP-ERA guideline (e.g., OECD technical guidelines such as TG301, TG308).
As most academic studies, if available, do not follow harmonized technical guideline
recommendations, two levels of outcome classification would be needed: if indicative
of being easily (bio)degraded, it will be stated that pharmaceutical P is (high
evidence level) alternatively is likely (lower evidence level) readily biodegradable in
activated sludge and/or non-persistent in water-sediment systems. In absence of this
tendency, then it would state that P is not (high evidence level) alternatively is
unlikely to be readily biodegradable in activated sludge and/or non-persistent in
water-sediment systems. Absence of information would also have to clarified. In the
case of APAP, there was sufficient literature information available to conclude that
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APAP is likely readily biodegradable in both activated sludge and non-persistent in
water-sediment systems (DT50 < 40d, the REACH recommended cut-off value for
persistence classification). It should be noted that most DT50-generating studies are
conducted at around an average of 20-22◦C and that it is CHMP-ERA praxis to adjust
the value to a more realistic 12◦C condition (using Arrhenius equation). This
temperature-adjustment of DT50 values would also be necessary in the alternative III
and IV assessment. Overall, an Alternative II would conclude that APAP is unlikely to
be an environmental risk based on absence of established risk classifications and the
available persistence information.
Alternative III provides a possibility for a Sweden-specific CHMP-ERA refinement for
applicants that have products with pre-existing Phase II CHMP-ERAs that conclude
that there is an environmental risk based on the RQ value. The applicant would be
able to attempt to refine the CHMP-ERA exposure estimate (the PEC value) to more
realistic Swedish conditions (if possible) and thereby have a chance to get a RQ<1
assignation (i.e., no environmental risk). It should be noted that other aspects of the
CHMP-ERA that are dependent on the PEC values would also have to be altered
(i.e., all PEC and RQ-values and information on the likelihood on spread to
agricultural lands via sludge). To be reasonably realistic, the new exposure estimates
would have to be based on the total consumption volumes of the product (e.g.,
prescription, OTC before applying for retail OTC). This would mean the average
consumption estimate for at least the last 3-4 years. As this pre-supposed the
presence of an established ERA with toxicity data, no additional experimental
literature assessment would be required for this step and no such assessment has
therefore been conducted within this pilot project.
Alternative IV is the most complex alternative (highest ambition level) and requires
the most assessment in the absence of an established CHMP-ERA as it includes an
additional literature analysis of the elements of bioaccumulation and toxicity. For
APAP, bioaccumulation was not clarified in animal studies (e.g., fish) but available
data on its lipophilicity (log Kow value 0.39) strongly indicates that APAP is unlikely to
bioaccumulate in fatty tissues (the CHMP ERA guideline action limit for further
experimental assessment beyond a log Kow screen is log Kow ≥3). In absence of
actual empirical studies on APAP bioaccumulation, the conclusion would be that
APAP is unlikely to be bioaccumulative. With regard to toxicity, the criteria for a “Tclassification” would be based on the REACH guideline R.11 where for instance
NOEC values below 10ug/L are considered one type of criterium. In the case of
APAP, several fish studies reported toxicity (including reproductive toxicity) in
different species at NOECs around and below 10ug/L which would lead to the
conclusion that APAP is likely to be non-persistent, non-bioaccumulative but toxic to
aquatic organisms. This toxicity-classification is note-worthy, as it demonstrates that
alternative IV may identify risks missed if one selects an Alternative II ROTC-ERA
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approach. At the same time, it should be noted that a classification of toxicity [T]
alone is not sufficient to trigger any established environmental classification (i.e.,
PBT) as such a classification require more than only one criteria to be full-filled. If
alternative IV were to be used as a basis for an ROTC-ERA model, then further
discussions would be required on how to grade such a finding in an overall
Benefit/Risk assessment. The Alternative IV pilot study with APAP showed that this
level of assessment is very work intensive and with a higher risk for subjectivity
issues. The quality assessment of academic literature would have to follow some
quality system such as CRED (with acceptable quality being R1 and R2) [2]. For
APAP, this meant screening several hundreds of academic articles when combining
both alternative II (persistence-only) and IV (persistence, bioaccumulation and
toxicity). In practice, for the sponsor, it would mean putting together the assessment.
For an MPA assessor, it would mean to look both at the literature search terms to
investigate if any possibly important studies have been missed and to look closer at
the studies used to support the main conclusions.

4.1.

Conclusion

The pilot study has shown that it is feasible to conduct a scientific ROTC-ERA
according to the proposed model. The different alternatives of the proposed model
come with various aspects to consider. Further reflection is needed by the pilot study
outcome that different levels can reach different conclusions (in the case of APAP
alternative II vs IV). While the report promotes the described ROTC-ERA model (with
its input pathway I and II structure), at this stage no specific recommendation are made
on the exact ambition level.
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Bilaga 2

Bilaga 2 – Diklofenak
Substansen diklofenak utvecklades ursprungligen 1973 och tillhör gruppen NSAID-läkemedel (nonsteroidal anti-inflammatory drug), icke-steroida antiinflammatoriska medel. Substansen har
inflammationsdämpande, smärtlindrande och febernedsättande egenskaper. I Sverige fanns tabletter
med diklofenak i vissa styrkor tillgängliga receptfritt mellan 2006–2020. Sedan juni 2020 är alla
tabletter och kapslar med diklofenak receptbelagda. Gel/krämer innehållande ämnet är dock fortsatt
receptfria och tillgängliga för försäljning även utanför öppenvårdsapotek.
Diklofenak är svårnedbrytbart i reningsverkens ordinarie biologiska reningsprocesser1 och är svårare
att rena bort än exempelvis ibuprofen.2 När diklofenak ansamlas i våra vattendrag medför det en ökad
risk för skador på djurlivet. Substansen har till exempel rapporterats ge cellförändringar på bland annat
gälar och njure hos regnbågsöring.3
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram
för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens området (ramvattendirektivet) utgör ett EU-gemensamt
regelverk. Direktivets övergripande mål är att skydda och förbättra EU:s alla vatten. Arbetet med
vattenförvaltningen drivs för närvarande i cykler om sex år. En cykel inleds med att vatten kartläggs
utifrån befintlig övervakning. Underlaget används sedan för att bedöma och klassificera vattnets
tillstånd och påverkan, fastställa miljökvalitetsnormer och vilka åtgärder som behöver vidtas för att
nå god vattenkvalitet (både ekologisk och kemisk). För arbetet upprättas förvaltningsplaner.
I Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG av den 16 december 2008 om
miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring och senare upphävande av rådets
direktiv 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG och 86/280/EEG, samt om ändring av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (det första prioämnesdirektivet) och
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/39/EU av den 12 augusti 2013 om ändring av direktiven
2000/60/EG och 2008/105/EG vad gäller prioriterade ämnen på vattenpolitikens område (det andra
prioämnesdirektivet) finns kompletterande regler till ramvattendirektivet. Här framgår bestämmelser
om den så kallade bevakningslistan (Watch list), en lista med potentiellt vattenförorenande ämnen som
ska övervakas av alla EU:s medlemsstater. Syftet är att identifiera risksubstanser och samla in
övervakningsdata av hög kvalitet för att kunna bestämma eventuella gränsvärden, så kallade
miljökvalitetsnormer. Listan är dynamisk och uppdateras vartannat år; den senaste listan fastställdes
2020. 4 För att övervaka den kemiska statusen i olika ytvattenförekomster finns det även prioriterade
ämnen som ska undersökas. Listan över prioriterade ämnen innehåller EU-gemensamma gränsvärden
för de ämnen som anses utgöra en risk för vattenmiljön.
Diklofenak fanns med redan på den första bevakningslistan (2015) på grund av risk för ekotoxiska
halter i vatten, men plockades bort 2018 eftersom tillräckligt hög och kvalitativ data då hade samlats
in för vidare riskbedömning av substansen. Inom EU har miljökvalitetsnormer för diklofenak
föreslagits och kontinuerligt uppdaterats sedan 2011.3 Ännu ett uppdaterat underlag håller för

1

Avancerad rening av avloppsvatten för avskiljning av läkemedelsrester och andra oönskade ämnen. Behov, teknik och konsekvenser.
Stockholm: Naturvårdsverket; 2017. Rapport 6766.
2
Bendz D et al. Occurrence and fate of pharmaceutically active compounds in the environment, a case study: Höje River in Sweden. J
Hazard Mater. 2005 Jul 15;122(3):195-204. doi: 10.1016/j.jhazmat.2005.03.012.
3
Joint Research Centre (2011), “ENVIRONMENTAL QUALITY STANDARDS – Diclofenac”, European Commission, Joint Research
Centre, 2011
4
Komissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1161 av den 4 augusti 2020 om upprättande av en bevakningslista över ämnen för
unionsomfattande övervakning inom vattenpolitikens område i enlighet med Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/105/EG

närvarande på att tas fram, men den slutliga miljökvalitetsnormen för diklofenak kommer först att
fastslås om och när diklofenak tas upp på listan över prioriterade ämnen.5
Utöver de prioriterade ämnen som är listade av EU är det möjligt för enskilda medlemsstater att själva
välja ut ämnen som är av nationell eller lokal vikt, så kallade särskilda förorenande ämnen, SFÄ. I
Sverige är diklofenak listad i bedömningsgrunden för SFÄ i Havs- och vattenmyndighetens
föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25). Därmed
finns gränsvärden för inlandsytvatten samt för kustvatten och vatten i övergångszoner.
Den senaste statusklassningen i databasen VISS6 (VatteninformationsSystem Sverige) visar att det
finns 7 ytvattenförekomster i Sverige där diklofenak släpps ut i betydande mängd och mätdata från
vattenförekomsterna är tillförlitliga nog för att motivera att det finns ett behov av åtgärder. I ytterligare
13 ytvattenförekomster finns mätdata som visar på halter över bedömningsgrunden för diklofenak
(HVMSF 2019:25), men mätdata från dessa vattenförekomster är osäker så här behövs ytterligare
övervakning. Förutom de 20 ytvattenförekomsterna som har mätdata som bekräftar överstigande av
bedömningsgrunden för diklofenak vid något tillfälle/på någon plats så finns ytterligare
vattenförekomster som skulle kunna ha så stora utsläpp att bedömningsgrunden skulle kunna
överstigas.
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