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Statens tilsyn for planter, fisk,

HØRINGSUTTALELSE OM UTKAST TIL NY LEGEMIDDELFORSKRIFT
Vi viser til høringen av utkast til ny legemiddelforskrift
. Mattilsynet utvikler regelverk om og fører
tilsynmed blant annet bruk av legemidlertil dyr. Mattilsynethar også et sliktansvarfor regelverket
som skal sikre at maten ikke inneholderhelseskadeligelegemiddelrester.
Utkastettil ny legemiddelforskrift
er en klar forbedringav den gjeldendeforskriftenog vil gjøre det
lettere å se sammenhengenemellomregelverketom omsetningav legemidlerog regelverketom
bruk av legemidlertil dyr og om legemiddelrester
. Nedenforfølger noen merknadertil utkastet.
Hensynettil dyrevelferdbør være et relevanthensynved vurderingenav risikoved bruk av
legemidler. Dette bør presiseresi definisjonenav risikoi § 1-3 annet ledd bokstavm.
Dyrehelsebegrepeter primærtknyttettil smittespredningog er ikke dekkendefor å ivareta
hensynet til det enkelte dyrs velferd
. Vaksiner og andre legemidler kan være effektive for å hindre
dyresjukdommerog dermed oppnå god dyrehelse,men de kan samtidigha bivirkningersom
redusererindividenesvelferd betraktelig.
Siden uttrykket"risikoved bruk av legemidler" skal legaldefineres, behøver de øvrige
bestemmelseneom risikoikke å gjenta hvilkehensynsom er relevante. Dersomdet likeveler
ønskeligmed slike gjentakelser,bør det presiseresat dyrevelferder et relevanthensyni hver
bestemmelse, for eksempel i § 5-9 bokstavd.
Forslagetom plikttil å melde fra om bivirkningerved bruk av legemidlertil dyr er meget positivtfor
dyrevelferden. Pliktenbør imidlertidvies en egen paragraf(ny § 10-7) for å komme bedre til syne i
forskriften.
Begrepet"helsepersonell
" benyttesi mange bestemmelser, for eksempel§ 13-1. Veterinærerog
fiskehelsebiologerer ikke helsepersonell
; de er dyrehelsepersonell,jf. lov 15. juni 2001 nr. 75 om
veterinærerog annet dyrehelsepersonell.I bestemmelserhvor det skal brukesfellesbetegnelser
for autorisertpersonellsom behandlerfolk og dyr, bør derfor begge begrepenebrukes.
I utkastetpresisereshvorvidtbestemmelsenegjelder legemidlertil menneskereller til dyr. I mange
bestemmelserpresiseresdet også at legemidlenegjelder både menneskerog dyr. De sistnevnte
presiseringeneer unødvendigeog bør strykesfor å gjøre de førstnevntepresiseringenemer
tydelige.
www.mattilsynet.no
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Det er vedtatt mange forskrifterom legemidler. Det bør vurderesom tittelenpå den nye forskriften
bør presiseres nærmere for å skille den fra og likestille den med de øvrige forskriftene.
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