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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lyfjalögum -  verð samhliða 
innfluttra lyfja (þingskjal 1338, 880. mál)

I. Inngangur

Vísað er til bréfs dags. 20. apríl 2004 frá heilbrigðis- og trygginganefnd Alþingis til D.A.C. 
ehf. þar sem fyrirtækinu er boðið að gefa umsögn um frumvarp til laga um breytingu á 
lyfjalögum nr. 93/1994 (þingskjal 1338, 880. mál).

D.A.C. ehf. vill þakka fyrir fund með nefndinni þann 21. apríl sl. þar sem fyrirtækinu gafst 
kostur á að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Til frekari áréttingar á afstöðu 
fyrirtækisins er neðangreind umsögn send nefndinni. Til nánari skýringar á því hvað felst í 
samhliða innflutningi er í kafla II hér á eftir stuttlega gerð grein fyrir því hvað samhliða 
innflutningur er.

Það hefur sýnt sig í nágrannalöndunum að samhliða innflutningur lyfja hefur leitt til 
lækkaðs lyfjaverðs. Samhliða innflutningur tryggir að samkeppni sé viðhaldið í innflutningi, 
sér í lagi þegar fáir heildsalar eru fyrir á markaði. Eðlileg afleiðing slíkrar samkeppni er 
verðlækkun.
Samhliða innflutningur lyfja hefur verið heimill hér á landi um allnokkurt skeið, þótt 
frumvarpið taki nú af allan vafa um heimildina. Heimildin hefur verið mjög lítið notuð, 
jafnvel þótt hún hafi verið fyrir hendi.

Það ákvæði frumvarpsins sem D.A.C. ehf. gerir einkum athugasemdir við er 3. mgr. 10. 
gr. sem setur sérreglu um ákvörðun verðs samhliða innfluttra lyfja. D.A.C. ehf. er á þeirri 
skoðun að verði 3. mgr. 10. gr. frumvarps til laga um breytingu á lyfjalögum um verð 
samhliða innlfuttra lyfja að lögum, verði útilokað að flytja lyf inn samhliða til landsins. 
Verður nánar vikið að afstöðu og röksemdum D.A.C. ehf. hér á eftir auk tillagna að 
breytingum. Jafnframt er gerð athugasemd við 5. mgr. 10. gr. um setu fulltrúa samtaka 
lyfjaheildsala í lyfjagreiðslunefnd þegar ákvarðanir eru teknar um verð samhliða innfluttra 
lyfja.

II. Eðli samhliða innflutnings

Eins og fram kemur í 7. gr. frumvarpsins er með samhliða innfluttu lyfi átt við "sérlyf sem 
hefur markaðsleyfi í öðru landi, sem er aðili að EES samningnum, og er flutt þaðan til 
íslands, en viðkomandi lyf er þegar skráð og hefur markaðsleyfi hér á landi". Almennt er 
samhliða innflutningur skilgreindur sem sú staða þegar vörumerkjaeigandi (framleiðandi) 
selur vörur sínar inn á mismunandi verði inn á hina ýmsu markaði og varan er keypt á 
markaði þar sem verð er lágt til að flytja inn á markað þar sem verðið er hærra, það 
síðastnefnda gert í óþökk vörumerkjaeiganda og í samkeppni við vörur sem fluttar hafa 
verið inn beint frá honum. Ávallt er um að ræða nákvæmlega sömu vöru, framleidda af
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sama framleiðanda. Er þetta gert til að geta boðið umrædda vöru á lægra verði en tíðkast 
á tilteknu markaðssvæði.

Við samhliða innflutning vara mætast tvö meginsjónarmið, annars vegar frjáls flutningur 
vara skv. EES samningnum og hins vegar vörumerkjavernd. Framleiðendur eru eðli 
málsins samkvæmt lítið hrifnir af samhliða innflutningi og hafa reynt ýmislegt til að fá 
hann stöðvaðan, m.a. með vísan til vörumerkjaverndar. Þannig hefur Evrópudómstóllinn 
fengið ýmsar spurningar varðandi samhliða innflutning og hugsanlegar takmarkanir á 
heimild til slíkrar starfsemi. Liggur nú fyrir nokkuð skýr mynd yfir það hvað er heimilt í 
samhliða innflutningi lyfja skv. ESB/EES rétti, þótt enn sé tilteknum spurningum ósvarað.

Samkvæmt 4. kafla reglugerðar nr. 582/1995 um skráningu og útgáfu markaðsleyfa 
samhliða lyfja hvílir sú skylda á handhafa markaðsleyfis samhliða innfluttra lyfja að 
uppfæra og tilkynna um breytingar á lyfi og ýmsum atriðum er varða lyfið, rétt eins og sú 
skylda sem hvílir á markaðsleyfishöfum almennt til að uppfæra markaðsleyfi miðað við 
breyttar aðstæður.

Gerðar eru þær kröfur til þeirra sem stunda samhliða innflutning lyfja að þeir sýni fram á 
að lyfin séu upprunninn hjá framleiðanda, sbr. 2. gr. reglugerðar nr. 582/1995. Lyf sem 
flutt eru inn samhliða fá þannig ekki markaðsleyfi hér á landi nema sýnt sé fram á 
uppruna þeirra og sannað að þau komi frá tilgreindum framleiðanda. Eftirlit með uppruna 
er þannig áþekkt við það sem gildir um lyf sem flutt eru beint inn. Þá eru lyfin merkt með 
lotunúmerum líkt og gildir um önnur samsvarandi lyf. Innan EES hafa reglur um 
lyfjaframleiðslu og dreifingu verið samræmdar að miklu leyti og gilda þær einnig um 
samhliða innflutt lyf. Samhliða innflutningur lyfja sem framleidd eru innan EES er þannig 
jafntryggur og annar innflutningur lyfja.

Þá er rétt að geta þess að þau Austur-Evrópulöndum sem senn verða aðilar að ESB munu 
einnig þurfa að hlíta sömu reglum og önnur ESB lönd hvað varðar framleiðslu og dreifingu 
lyfja. Lyf framleidd í þeim löndum eða sem eru til sölu á þeim mörkuðum verða þannig 
ekki flutt inn til annarra EES landa, þ.m.t. íslands, nema öllum skilyrðum sé fullnægt.

III. Frumvarp til laga um breytingu á lyfjalögum -  samhliða innflutningur 
gerður ómögulegur

í 10 gr. frumvarps til laga (þskj. 1338 - 880. mál.) segir m.a.:

"Þegar um samhliða innflutt ly f er að ræða skai lyfjafgreiðslunefnd hafa hliðsjón a f verði 
þess í  útflutningslandinu við verðákvörðun sína."

Með þessari reglu er sett sérregla um ákvarðanir verðs samhliða innfluttra lyfja. Áhrif 
þessa ákvæðis eru í stuttu máli að ávinningur af samhliða innflutningi hverfur og þar með 
hvatinn til starfseminnar, sem er bæði áhættusöm og erfið. Verður nú vikið að helstu 
röksemdum fyrir þessari ályktun.

Rétt er að benda á það að "verð í útflutningslandinu" getur verið margs konar verð, s.s. 
innkaupsverð, útsöluverð og verð til samhliða innflytjanda. Ekki verður af 
lögskýringargögnum séð við hvaða verð er átt og er vandséð hvernig ber að túlka ákvæðið 
í Ijósi þessarar óvissu.

3.1. Ákvæðið er samkeppnishamlandi

Takmörkuð samkeppni á heildsölumarkaði er eitt af því sem Ríkisendurskoðun heldur fram 
að haldi lyfjaverði uppi hér á landi. Allar reglur og lagaákvæði um samhliða innflutning 
umfram það sem lyfjaheildsalar búa við eru íþyngjandi og til þess fallnar að draga úr 
áhuga fyrirtækja á að fara út í slík viðskipti og viðhalda þannig einokun á innflutningi lyfja.
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Umhverfi samhliða innflytjenda er mjög ótryggt. Ástæðurnar eru eftirfarandi:

• Ótryggt framboð lyfja

Viðskipti með lyf samhliða eru flókin og allt gert af hálfu frumlyfjaframleiðenda til að 
sporna við þeim viðskiptum, enda hafa þau bein áhrif til tekjulækkunar þeirra.

íbúar í Suður-Evrópu hafa minni kaupgetu en Norður Evrópubúar og fá því keypt 
frumlyf á lægra verði frá framleiðendum þeirra. Þessi lönd búa við magnkvóta frá 
frumlyfjaframleiðendum og eru birgjar skuldbundnir til að tryggja framboð á 
heimamarkað áður en þeir selja á aðra markaði. Því er falin nokkur áhætta í því að 
selja lyf samhliða til útflutnings og almennt gera fyrirtæki það ekki nema að hafa af því 
mun betri álagningu en á innanlandsmarkaði.

Framboðið sem um ræðir er því mjög mismunandi og talsverður áhættuþáttur. Helstu 
ástæður þess eru:

• Óvissa um magn frá heildsala í Suður-Evrópu fram að afhendingu.
• Algengt er að kaupa þurfi af fleirum en einum heildsala á mjög mismunandi 

verðum.
• Samhliða innflytjandi þarf að birgja sig upp með tilheyrandi áhættu og 

kostnaði.
• Skriflegir samningar um magn og verð tíðkast ekki þar sem útflutningurinn 

er í óþökk frumlyfjaframleiðenda.

• Innkaupsverð er breytilegt

Vegna mikillar eftirspurnar frá stórum Evrópulöndum er útflutningsverð, frá Suður- 
Evrópu, bæði breytilegt og hærra en skráð heildsöluverð í viðkomandi löndum. Um er 
að ræða tilboðsmarkað, m.ö.o. það eru haldin uppboð á því magni lyfja sem til 
ráðstöfunar er hverju sinni. Staða fyrirtækis sem vildi kaupa inn lítið magn fyrir 
íslenska markaðinn er því þröng, mun þrengri en menn halda.

Verð er mjög mismunandi milli heildsala í sama landi og mismunandi milli landa. Verð 
breytist mjög hratt eftir framboði og eftirspurn. Lyf keypt í dag getur því verið 
hagstætt til innflutnings en óhagstætt á morgun.

Samhliða innflytjandi þarf engu að síður að standa við gerða samninga við sjúkrahús, 
smásala eða aðra kaupendur um magn og verð. Vegna þessa getur hann þurft að 
kaupa inn á mjög óhagstæðu verði. í raun getur ein afhending til apóteks hér á landi 
verið samsett úr mörgum innkaupsverðum, jafnvel frá fleiri en einu landi. Opinber 
skráning lyfjaverðs getur tekið frá einum og upp í þrjá mánuði og er ekki í neinu 
samræmi við síbreytilegt umhverfi samhliða innfluttra lyfja.

Getur lyfjagreiðslunefnd ákveðið verð samhliða innfluttra lyfja í svo ótryggu umhverfi? 
Er ekki æskilegra að hafa til hliðsjónar skráð verð markaðsráðandi aðila viðkomandi 
lyfs og skrá samhliða innflutta lyfið á eitthvað lægra verði? Samkeppnin sjálf mun leiða 
til lækkunar á verðinu til neytenda og ríkis. Rétt er að hafa í huga að ákvæði 
samkeppnislaga gilda um þessa starfsemi líkt og aðra hér á landi.

• Óvissa með sölu samhliða innfluttra lyfja hér á landi

Frumlyfjaframleiðendurnir geta veitt stóru heildsölunum stuðning í baráttu sinni gegn 
samhliða innflutningi (fjárstuðningur o.fl.), en það getur gert samhliða innflytjanda 
erfitt fyrir um sölu.
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Óvíst er hvort sjúklingar vilji skipta yfir í lyf þar sem pakkningin er framandi. Því þarf 
samhliða innflytjandi að skrá lyf inn á lægra verði sem óhjákvæmilega lækkar 
lyfjakostnað neytenda og ríkisins.

• Yfirvofandi málsóknir

Reynslan erlendis þar sem samhliða innflutningur hefur verið stundaður hefur sýnt að 
frumlyfjaframleiðendur hafa stutt dyggilega við sína heildsala meðal annars með 
málsóknum og lögbannskröfum til að tefja og reyna að koma í veg fyrir samhliða 
innflutning (fá hærri verð í Norður en í Suður-Evrópu). Kostnaður af slíkum málaferlum 
yrði talsverður fyrir samhliða innflytjendur.

• Vörustjórnunar- og fjármagnskostnaður

Vörustjórnunarkostnaður er mikill þar sem óhagræði fylgir litlu fyrirtæki. Ekki er um að 
ræða aðgengi að stóru dreifingarfyrirtæki eins og stóru heildsalarnir hafa í dag, a.m.k. 
ekki á sömu kjörum.

Vegna ótryggs framboðs er nauðsynlegt fyrir samhliða innflytjanda að birgja sig upp 
með tilheyrandi lager- og fjármagnskostnaði. Frumlyfjaframleiðendur eiga í sumum 
tilfellum lager núverandi lyfjaheildsala eða í það minnsta er um að ræða greiðslufrest 
til að brúa sölutíma. Samhliða innflytjandi þarf að staðgreiða öll sín vörukaup.

• Framleiðslu- og pökkunarkostnaður

Framleiðslu- og pökkunarkostnaður er hár vegna aðlögunar pakkninga að íslenskum 
aðstæðum (umpökkun, fylgiseðlar, límmiðar). Ávallt þarf að merkja umbúðir samhliða 
innfluttra lyfja með nafni innflytjanda. í sumum tilvikum er umpökkun nauðsynleg, s.s. 
vegna mismunandi pakkningastærðir í hinum ýmsu löndum.

í flestum tilfellum eru nýleg lyf flutt þannig inn að óþarfi er fyrir heildsala að aðlaga 
pakkningar á nokkurn hátt með tilheyrandi kostnaði.

Stofnkostnaður er hár í fyrirtæki sem flytur inn samhliða lyf þar sem húsnæði og 
aðstaða þarf að uppfylla mjög ströng skilyrði til að fá innflutnings- og framleiðsluleyfi.

Af framansögðu leiðir að starfsumhverfi samhliða innflytjenda er annað en starfsumhverfi 
heildsala og aðstæður allar að miklum mun ótryggari fyrir samhliða innflytjendur, auk 
þess sem kostnaðarliðir eru aðrir en hjá heildsölum sem flytja lyf beint inn frá 
framleiðendum.

Samhliða innflutningur lyfja yrði ekki fýsilegur ef tekið er mið af verði í útflutningslandi, 
sama hvaða verð það væri, þ.e. smásöluverð, heildsöluverð eða verð til samhliða 
innflytjenda. Ástæða þess er að innflutningurinn yrði ekki hagkvæmur með slíkri 
lágmarksálagningu því ef tekið er mið af kostnaðarliðum og framangreindum skilyrðum, 
umhverfi og áhættuþáttum er Ijóst að slík starfsemi yrði ekki arðbær.
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3.2 Ákvarðanir um verð samhliða innfluttra lyfja á Norðurlöndum

Á fundi með nefndinni þann 21. apríl sl. Var lögð fram samantekt á lögum og reglum um 
samhliða innflutning á Norðurlöndunum. Þar kemur fram að lög og reglur í 
nágrannalöndum hafa ekki miðað að því að koma í veg fyrir samhliða innflutning heldur 
hefur frekar verið leitast við að ýta undir samkeppni sem klárlega hefur leitt til lægra 
vöruverðs. Ekki eru sérreglur í lögum um verð samhliða innfluttra lyfja í Svíþjóð, Noregi 
eða Danmörku heldur er að meginstefnu til miðað við verð á því lyfi sem þegar hefur verið 
veitt markaðsleyfi fyrir og er sama lyf. Reynslan hefur sýnt að samhliða innflutningur á 
lyfjum hefur leitt til lækkunar lyfjaverðs í þessum löndum og umtalsverðs sparnaðar.

3.3 Hindrun á frjálsum vöruflutningum skv. EES samningnum (11. gr. EES)

Ein af meginreglum EES samningsins kveður á um frjálsa vöruflutninga, þ.e. að flytja megi 
vörur sem eru upprunar innan EES á milli þeirra landa. Er m.a. kveðið á um að ekki megi 
gera innlendri vöru hærra undir höfði á kostnað þeirrar innfluttu. Aðrar hömlur á 
innfluttning geta einnig verið óheimilar, s.s. ákvarðanir hins opinbera eða lagaákvæði um 
mismunun í verðlagningu. Þannig kveður ákvæði 11. gr. samningsins á um að 
magntakmarkanir og aðrar sambærilegar takmarkanir (quantative restrictions and 
measures having equivalent effect) séu óheimilar nema sérstakar réttlætingarástæður séu 
fyrir hendi (13. gr.). Samsvarandi ákvæði er í 28. gr. Rómarsáttmálans.

Ýmsar takmarkanir hafa verið taldar falla undir framangreint bann, s.s. takmarkanir er 
varða mismunun á grundvelli uppruna, aðgerðir til að styrkja stöðu innlendrar framleiðslu, 
ákvæði um verðákvarðanir o.fl.

Lyf, innflutningur þeirra og sala eru meðal þeirra vara sem falla undir ákvæði 11. gr. EES, 
þó líta verði á hverja og eina hindrun fyrir sig til að meta hvort í henni felist óheimil 
takmörkun samkvæmt ákvæðinu. Lyf og sala á lyfjum er háð nokkurri sérstöðu, m.a. 
vegna greiðsluþátttöku hins opinbera og heilsufarssjónarmiða, og hefur tilskipun 89/105 
að geyma ákvæði um gegnsæi ákvarðana hins opinbera um verð á lyfjum.

Samkvæmt frumvarpi til breytinga á lyfjalögum er gert ráð fyrir öðrum viðmiðum við 
ákvörðun verðs samhliða innfluttra lyfja samanborið við verð lyfja sem þegar hefur verið 
veitt markaðsleyfi fyrir. Þannig er afdráttarlaust kveðið á um það að við samhliða 
innflutning skuli taka mið af verði í útflutningslandi. Sömu vöru er þannig gert mishátt 
undir höfði eftir því hvernig hún er flutt inn eða af hverjum. Lyf sem flutt eru inn 
samhliða hafa að öllu leyti sömu eiginleika og lyf sem flutt eru inn beint frá framleiðanda, 
enda er um nákvæmlega sömu vöruna að ræða. Þegar markaðsleyfi er veitt gætir 
Lyfjastofnun að því að skilyrðum er varða vernd almennings sé fullnægt. í frumvarpinu er 
ekki kveðið á um ástæ ður þess að sérregla gildi um verðákvarðanir sam hliða innfluttra 
lyfja, en ætla má að reglan sé sett með sparnaðarmarkmið að leiðarljósi, jafnvel þótt ekki 
verði séð að með reglunni verði náð fram sparnaði þar sem samhliða innflutningur er 
nánast gerður ómögulegur. Almennt hefur sú röksemd ein og sér ekki verið talið nægileg 
til að réttlæta mismunun í verðlagningu.

Aðalálitamálið hér er hvort mismununin sjálf felur í sér hindrun sem fellur undir ákvæði
11. gr. EES samningsins. Með sérreglu um verð samhliða innfluttra lyfja er í raun komið í 
veg fyrir að lyf verði flutt inn samhliða þar sem slík starfsemi er samkvæmt okkar 
upplýsingum gerð óarðbær og ómöguleg með reglunni. í þessu felst mismunun á milli 
sömu vöru eftir því hvernig hún er flutt inn, annars vegar er flutt inn af heildsala sem 
flytja beint inn frá framleiðendum og hins vegar af innflytjenda samhliða innfluttra lyfja. Er 
heildsölum og þeim vörum sem þeir flytja inn þannig gert hærra undir höfði á kostnað 
lyfja sem eru flutt inn af samhliða innflytjendum.

Að gefinni þeirri forsendu að samhliða innflutningur sé gerður ómögulegur þar sem hann 
verður óarðbær með reglunni um verð lyfjanna, teljum við að reglan fara í bága við 11.
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gr. EES samningsins þar sem samhliða innflytjendum og vörum þeirra er mismunað í 
samanburði við heilsala sem flytja lyf beint inn frá framleiðendum. Verði ákvæðið 
samþykkt óbreytt kann að þurfa að leita til Eftirlitsstofnunar EFTA eða dómstóla til að fá úr 
því skorið hvort ákvæðið standist ákvæði EES samninginn.

IV. Seta fulltrúa heildsala í lyfjagreiðslunefnd

í 5. mgr. 10. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir setu fulltrúa samtaka lyfjaheildsala í 
lyfjagreiðslunefnd þegar fjallað er um hámarksverð lyfja í heildsölu. Rétt er að benda á að 
umræddur fulltrúi gætir ekki hagsmuna samhliða innflytjenda heldur er samkeppnisaðili 
sem ætti ekki að búa yfir þeim viðskiptaupplýsingum sem hann fær vitneskju um við 
umfjöllun um verð samhliða innfluttra lyfja.

Tillaga D.A.C. ehf. er sú að ef fjallað er um samhliða innflutt lyf muni nefndin kalla til 
skipaðan fulltrúa samhliða innflytjanda.

V. Tillögur til breytinga á frumvarpinu

Með vísan til framangreinds er gerð sú tillaga:

A) Að felld verði út eftirfarandi setningin í 3. mgr. 10. gr. frumvarpsins sem er 
svohljóðandi:

"Þegar um samhliða innflutt ly f er að ræða skal lyfjagreiðslunefnd hafa 
hliðsjón a f verði þess í  útflutningslandinu við verðákvörðun sína . "

B) Verði ekki á þá tillögu fallist er lagt til að ákvæðinu verði breytt sem hér segir:

"Þegar um samhliða innflutt ly f er að ræða skal lyfjagreiðslunefnd taka mið
a f verði þess lyfs er hefur markaðsleyfi hér á landi. Leitast skal við að skrá
samhliða innflutt ly f á lægra verði."

Með vísan til annarra ákvæða frumvarpsins, s.s. að míða skuli almennt við verð í löndum 
innan EES, er lagt til að sama gildi um samhliða innflutt lyf. Mætti þannig hafa mið af 
skráðu verði lyfs sem þegar hefur verið flutt inn, en skráð verð samhliða innflutts lyfs yrði 
ávallt eitthvað lægra til að vera samkeppnisfært. Má í því sambandi vísa til reglna og 
framkvæmdar á hinum Norðurlöndunum.

VI. Samantekt

Fullyrða má að með íþyngjandi ákvæði 3. mgr. 10. gr. frumvarpsins, þ.e. að miða við verð 
lyfsins í útflutningslandinu í stað þess að hafa til hliðsjónar skráð verð hér á landi, sé 
komið í veg fyrir að samhliða innflutningur lyfja nái fótfestu á íslenskum lyfjamarkaði. 
Ástæðan er sú að fyrirsjáanlegt er að ekki náist nægjanleg framlegð til að standa undir 
kostnaði af samhliða innflutningi í því áhættusama umhverfi sem slík starfsemi þarf að 
búa við. Því er við að bæta að erfitt er að segja til um hvaða verð skuli haft til hliðsjónar 
þar sem vísað er til verðs í útflutningslandinu, þ.e. heildsöluverð, útsöluverð eða
hugsanlega útflutningsverð til samhliða innflytjanda. Ekki er að finna í frumvarpinu svar
við þessu álitaefni.

Reynslan er sú að samkeppni af hálfu samhliða innflytjenda á Norðurlöndum hefur leitt til 
lækkunar vöruverðs. Samhliða innflutningur mun einnig stuðla að lækkun lyfjaverðs hér á 
landi til hagsbóta fyrir neytendur og ríkið. Því er lagt til að áþekkar reglur muni gilda hér á 
landi og á hinum Norðurlöndunum við ákvarðanir um verð samhliða innfluttra lyfja.
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Óski heilbrigðis- og trygginganefnd eftir frekari upplýsingum mun undirritaður fúslega 
veita þær.
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F.h. D.A.C. ehf.
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