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Horing —Regler om varsel om beslagleggelse og destruksjon av legemidler ved personlig
import ved forsendelse

Legemiddelindustrien (LMI) viser til høringsnotat av 1. september 2014. LMI er enig med
HOD i at det er hensiktsmessig å forskriftsfeste håndteringen av beslag. Etter
forskriftsendringen vil det ikke lenger være mulig for privatpersoner å importere reseptbelagte
legemidler ved forsendelse. Dette bør gjøre kontrollen med forsendelsene forholdsvis enkel,
da man lett kan fastslå om legemidlet er reseptbelagt i Norge og/eller om det er omfattet av
øvrige årsaker som tilsier at privatpersoner ikke kan innføre dem. Trolig blir det derfor svært
få personer som vil benytte klageadgangen etter at de har mottatt varslet om beslagleggelse og
destruksjon. LMI tror derfor ikke at det blir vesentlig administrasjon i håndteringen av denne
bestemmelsen, og følgelig vil Legemiddelverket trolig i liten grad måtte håndtere klager.
Tidsfristen på 10 dager mener vi derfor gir den som har importert legemidlet rikelig med tid
til å kunne besvare varslet.

Vi støtter også den foreslåtte teksten til forhåndsvarsel. På bakgrunn av den skulle det komme
tydelig fram hvorfor det importerte legemidlet er beslaglagt.
Formålet med denne forskriftsendringen samt § 3-2, som tidligere har vært på høring, er å få
bukt med den stadig økende privatimporten av falske og ulovlige legemidler. Slik LMI ser
det, er det ikke lenger noen flere praktiske forhold som bør forskriftsfestes. Vi mener derfor at
denne forskriftsbestemmelsen bør tre i kraft så raskt som mulig sammen med den nye § 3-2,
som tidligere har vært på høring.

Når disse bestemmelsene har trådt i kraft, vil LMI oppfordre HOD til å intensivere
informasjonen om det nye regelverket til befolkningen samtidig som tollen får beskjed om å
intensivere kontrollen. Det er grunn til å tro at det er en del «gjengangere» som
privatimporterer reseptbelagte legemidler forholdsvis ofte. Dersom man tidlig markerer
forskriftsendringen ved å slå ned på den ulovlige importen. vil dette kunne virke
avskrekkende på dem som importerer, ved at de påføres et økonomisk tap. I tillegg kan også
det at man «er blitt sett i kortene» i seg selv også ha en adferdsforebyggende effekt overfor
enkelte. Da vil mye av hensikten ved regelverksendringen oppnås.
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