
Ed. 246. Nefndarálit [94. mál]
um frv. til laga um lyfjaframleiðslu.

Frá minni hl. heilbrigðis- og trygginganefndar.

Nefndin hefur ekki orðið sammála um afgreiðslu þessa máls. Meiri hl. vill
samþykkja frv. með tilteknum breytingum, en við, sem stöndum að þessu nál.,
viljum láta afgreiða það með rökstuddri dagskrá.

Efni frv. er tvíþætt. Annars vegar eru í I. kafla almenn ákvæði um lyfjafram-
leiðslu, og eru þau efnislega að mestu samhljóða gildandi lögum, þ. e. IX. kafla
lyfsölulaga, nr. 30 1963. Verður þvi ekki séð, að nokkra nauðsyn beri til að lög-
festa þetta frv. vegna ákvæðanna Í I. kafla þess. Að svo miklu leyti sem æskilegt
er talið að færa ákvæði IX. kafla lyfsölulaganna Í nútímalegra horf, ætti að vera
hægur vandi að breyta þeim lögum.

Að öðru leyti fjallar frv. um heimild til handa ríkinu að gerast stofnaðili að
sameiginlegu fyrirtæki um lyfjaframleiðslu ásamt lyfsölum og lyfjafræðingum og
slíku hugsanlegu fyrirtæki sett Í öllum meginatriðum lög í frv. Náist ekki sam-
komulag milli aðila um stofnun fyrirtækis, skal ríkinu skv. frv. skylt að annast
lyfjaframleiðslu með þeim skyldum, sem hinu ráðgerða fyrirtæki ella hefði borið.

Í grg. með frv. til. I. um lyfjaframleiðslu, sem lagt var fram á siðasta þingi
og nú er vísað til, segir, að þegar hafi farið fram nokkrar undirbúningsviðræður
við Pharmaco hf. um hugsanlegt lyfjaframleiðslufyrirtæki, en Pharmaco er lang-
öflugasta lyfjagerð hér á landi i eigu einkaaðila. Að þvi fyrirtæki standa auk lyfja-
fræðinga velflestir lyfsalar í landinu. Rétt er, að það komi fram, að frv. þetta er
hreint ekki flutt að ósk þess fyrirtækis, þótt það hafi að sjálfsögðu orðið við til-
mælum heilbrigðisráðuneytisins um viðræður, sem Í grg. eru nefndar "undirbúnings-
viðræður".

Um það eru skiptar skoðanir, hvort æskilegt sé, að innlend Iyfjaframleiðsla
sé í einu fyrirtæki. Koma þar m. a. til greina öryggissjónarmið. Í skýrslu dr.
Kjartans Jóhannssonar frá febrúar þ. á., sem unnin var fyrir ráðherra, segir t. d,
um þetta atriði á bls. 72: "en sé áhersla lögð á öryggissjónarmið, mæla þau gegn
algjörri miðskipun framleiðslu í einu fyrirlæki." Þótt ekki sé með frv. stefnt að
einkarétti til lyfjaframleiðslu, mun það almennt álitið, að framleiðsla, sem nú er
rekin í smáum stíl, muni smám saman leggjast niður að mestu við tilkomu öflugri
fyrirtækja, enda þróunin þegar orðin i þá átt.

Þá er og meira en vafasamt, að rfkisíhlutun um lyfiaframleiðslu verði til þess
að lækka lyfjaverð. Ekki benda afskipti ríkisins af lyfjaverslun i Svíþjóð. og að
nokkru leyti lyfjaframleiðslu, i þá átt. Þar yfirtók hlutafélag, sem er að % eign
ríkisins og að 113 eign apótekara, alla smásölu árið 1971, með þeim árangri, að
lyfjaverð hækkaði verulega, og hefur það valdið gagnrýni og óánægju.

Ef af hálfu ríkisvaldsins er áhugi á að leita samvinnu við einkaaðila um lyfja-
framleiðslu, þarf enga löggjöf til þess að hefja samningaviðræður við þá aðila.
Þegar fyrir liggur fullt samkomulag aðila um stofnun sameiginlegs fyrirtækis og
lög þess, kann að vera ástæða til að lögfesta það, en fyrr ætti það að vera óþarft.

í 15. gr. frv. er ákvæði þess efnis, að takist ekki samningar, skuli rikinu skylt
að annast þá lyfjaframleiðslu, sem hinu sameiginlega fyrírtæki hefði ella verið
skylt að annast. Eins og kunnugt er, hefur Lyfjaverslun ríkisins um langt skeið
rekið lyfjagerð, þar sem megináhersla hefur verið lögð á að mæta þörfum sjúkra-
húsa og héraðslækna. Ríkisvaldið hefur það í hendi sér að efla þetta fyrirtæki
sitt, sem nú býr við slæmar framleiðslu aðstæður, og fela því þá lyfjaframleiðslu,
sem það metur nauðsynlega og æskilega, og er ákvæði 15. gr. því óþarft.

Loks skal vakin athygli á því, að í málefnasamningi ríkisstjórnarinnar er eitt
af stefnumálum: "Að endurskipuleggja lyfjaverslunina með því að tengja hana við
heilbrigðisþjónustuna og setja hana undir félagslega stjórn." Hins vegar er hvergi
þar minnst á lyfjaframleiðslu og frumvarps þessa því ekki þörf til efnda á stjórnar-
sáttmálanum.

Af framansögðu má það ljóst vera, að ekkert knýr á um lögfestingu þessa
frv. Við leggjum Því til, að það verði afgreitt með svofelldri

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Þar sem ákvæði I. kafla frv. er að verulegu leyti þegar að finna í gildandi

lyfsölulögum, en ákvæði frv. að öðru leyti óþörf, telur þingdeildin ekki ástæðu
til að samþykkja frv. og tekur fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 13. des. 1973.
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