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Reykjavík, 27. apríl 2004.

Efni: Frv. til I. um br. á lyfjalögum nr. 93/1994 (880. mál).

Verslunarráð íslands þakkar nefndinni fyrir það tækifæri að fá að 
veita umsögn um ofangreint frumvarp. Verslunarráð hefur efasemdir 
um að fyrirkomulagi lyfjamála sé í þeim farvegi sem best yrði á kosið. 
Ofangreint frumvarp miðar að nokkru að því að einfalda það kerfi 
sem nú ríkir og fagnar Verslunarráð því markmiði. Verslunarráð hefur 
hins vegar lengi barist gegn hvers kyns verðlagshöftum og talið að 
þau skaði neytendur til lengri tíma. Með það að leiðarljósi telur ráðið 
frumvarpið ekki taka á þeim vanda sem virðist viðstöðulaust blasa við 
í lyfjamálum hér á landi. Ráðið gerir athugasemdir við einstakar 
greinar frumvarpsins.

5. ar.
í athugasemdum við greinina kemur ekki skýrt fram hver sé tilgangur 
þessa ákvæðis. Skilja má greinina, og þær hugleiðingar sem fram 
koma í athugsemd með henni, að það komi til greina að Lyfjastofnun 
fari í umfangsmikinn lyfjainnflutning og það jafnvel gegn vilja 
framleiðanda lyfjanna. Að minnsta kosti er ástæða þess að lyf er 
afskráð hér á landi gjarnan sú að hinn erlendi framleiðandi hefur 
óskað eftir því, af einhverjum ástæðum. Verslunarráð telur ekki 
heppilegt að Lyfjastofnun hafi forræði á markaðssetningu lyfja með 
þessum hætti.
Verslunarráð leggur til að 5. gr. frumvarpsins falli brott.

10. ar.
Verslunarráð telur skipan lyfjagreiðslunefndar eins og greinin kveður 
á um ekki raunhæfa. Gert er ráð fyrir að fjórir af fimm 
nefndarmönnum verði skipaðir eftir tilnefningu hins opinbera. 
Verslunarráð telur að nauðsynlegt að sjónarmið atvinnulífsins, þeirra 
greina er telja málið sér skylt, eigi sér traustari grundvöll í nefndinni 
en hér er gert ráð fyrir.



11. ar.
Þeir frestir sem fram koma í greininni telur Verslunarráð allt of langa. 
Markmið frumvarpsins er að einfalda það kerfi sem lyfsölumál byggja 
á og gera það skilvirkara. Þriggja mánaða frestur lyfjagreiðslunefndar 
er að mati ráðsins of rúmur. Sérstaklega er frestur nefndarinnar til að 
tilkynna um ákvörðun um þátttöku sjúkratrygginga í lyfjakostnaði allt 
of skammur en greinin gerir ráð fyrir 180 dögum. Eðlilegra er að þessi 
frestur sé sá hinn sami og fyrrnefndur frestur og ef sá verður ekki 
styttur þá verði um að ræða 90 daga frest í öllum tilvikum. 
Verslunarráð leggur til að 3. mgr. verði breytt þ.a. að kveðið 
verði á um 90 daga frest.

Virðingarfyllst,
f.h. Verslunarráðs íslands,

Sigríður Ásthildur Andersen.


