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GÁS

FÍS þykir ástæða til að koma á framfæri athugasemdum vegna breytingatillagna 
hæstvirtrar heilbrigðis- og trygginganefndar Alþingis við frumvarp til laga um 
breytingu á lyfjalögum nr. 93/1994, 880. mál, sem fram koma á þingskjali nr. 1651.

Svo sem fram hefur komið á fundum sem fulltrúar félagsins hafa átt með nefndinni er 
það skoðun félagsins að ekki verði hjá því komist að settar séu skýrar reglur um 
samhliða innflutning lyfja, þar sem tilgreind eru skilyrði til þess konar innflutnings og 
kveðið á um þær kröfur sem gera verður til hans. Þá kröfu verður að gera að 
sambærilegar leikreglur gildi um samhliða innflutning lyfja og annarra frumlyfja.

Af hálfu meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar er lagt til að í stað þess að miða 
við verð í útflutningslandi þegar hámarksverð er ákveðið fyrir samhliða innflutt lyf 
skuli miða við hámarksverð sama lyfs hér á landi, þó með þeim fyrirvara að stefnt 
skuli að að skrá það á lægra verði. Þessi tillaga mun hvetja til þess að innflytjendur 
samhliða innfluttra lyfja sæki um sem hæst verð á samhliða innfluttum lyfjum. Þetta 
á sérstaklega við þar sem komið hefur fram að einn af þeim aðilum sem hyggur á 
samhliða innflutning er apótekskeðja með u.þ.b. 40% markaðshlutdeild í smásölu á 
lyfjum hér á landi.

í janúar 2004 birti The London School of Economics and Political Science (LSE) 
niðurstöður rannsóknar á áhrifum af samhliða innflutningi hlutaðeigandi 
hagsmunaaðila í tólf löndum Evrópusambandsins. Niðurstaða þessarar rannsóknar 
kom mikið á óvart þar sem hún stangaðist á við þau almennu viðhorf að samhliða 
innflutningur kæmi öllum hagsmunaaðilum í heilbrigðiskerfinu og sjúklingum til 
góða. Megin niðurstaða rannsóknarinnar er sú að það hagræði sem hlýst af samhliða 
innflutningi rennur nær allt til þeirra aðila sem stunda samhliða innflutning, eða eins 
og segir á frummálinu í skýrslunni; “healthcare stakeholders are realizing few of the 
expected savings.” Og skýrslan heldur áfram; “the study demonstrates that profits 
from parallel imports accure mostly to the benefit of the third-party companies that 
buy and resell these medicines.” Gera má ráð fyrir að nákvæmlega sama staða komi 
upp hér á landi verði samhliða innflutt lyf verðlögð miðað við það verð sem fyrir er í 
landinu.
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Það er mikilvægt að íslensk stjórnvöld líti til reynslu annarra þjóða af samhliða 
innflutningi lyfja og falli ekki á þá gryfju sem bent er á í skýrslu LSE.

FÍS vill taka það fram að félagið er ekki á móti því að innflytjendur hagnist á sínum 
rekstri. Félagið er heldur ekki á móti samhliða innflutningi á lyfjum þar sem um er að 
ræða fullkomnlega lögleg og frjáls viðskipi. Verðmyndun á lyfjum hér á landi lítur 
opinberum afskiptum þar sem tekið er mið af skráðum verðum í ákveðnum 
viðmiðunarlöndum. Undanfarna mánuði hafa aðilar á lyfjamarkaði unnið markvisst 
að því að lækka lyfjaverð og lyfjakostnað. Þessi vinna hefur skilað verulegum árangri 
sem kemur að fullu til framkvæmda þann 1. júlí næst komandi. FIS lítur svo á að 
þessari vinnu sé ekki lokið og að frekar verði unnið að lækkun lyfjaverðs og 
lyfjakostnaðar hér á landi. Sú breyting sem gerð hefur verið á frumvarpinu varðandi 
verðlagningu á samhliða innfluttum lyfjum mun ekki leiða af sér neina verulega 
lækkun á lyfjaverði. FÍS gerir kröfu til þess að innflytjendur á samhliða innfluttum 
lyfjum taki eins og aðrir fullan þátt í að lækka lyfjaverð hér á landi. Því þykir bæði 
eðlilegt og sanngjarnt að miðað verði við verð í útflutningslandi eins og gert var í 
upphaflegum texta frumvarpsins.

í umsögnum þeirra aðila sem hyggja á samhliða innflutning kemur fram að erfitt sé að 
miða við verðlagningu samhliða innfluttra lyfja við verð í útflutningslandi sökum þess 
að algengt sé að kaupa þurfi af fleirum en einum heildsala á mjög mismunandi 
verðum. Þó hlýtur að liggja fyrir hvaða lönd samhliða innflytjandinn mun skipta við 
og verðin í þeim sem ætti þá að vera viðmiðið sem Lyfjaverðsnefnd getur notað við 
verðákvörðun. Þessir aðilar bera því við að oft þurfi að greiða meira fyrir lyfin heldur 
en skráð verð í upprunalandinu segir til um sökum þess að hér er um " viðskipti “á 
gráa markaðnum “að ræða af hendi heildsalans í útflutningslandinu. Ef svo er þá 
hljóta þeir aðilar sem hyggja á samhliða innflutning að geta framvísað reikningum frá 
þeim heildsölum.

Þessir sömu aðilar bera því einnig við, að tækifæri til fjárhagslegs ávinnings þurfi að 
vera til staðar til að hefja innflutning á samhliða innfluttum lyfjum. Af þessu tilefni 
verður að vekja sérstaka athygli á því að framleiðandi og umboðsaðili hans hér á landi 
þarf að leggja út í margvíslegan kostnað vegna markaðssetningar lyfsins aðallega 
vegna vinnu við skráningar og viðhald þeirra. Áætlað er að þessi kostnaður nemi 
samtals um 250 mkr. á ári og hefur hann fimmfaldast á síðustu árum, einkum eftir að 
Island varð aðili að Evrópsku lyfjamálastofnuninni. Innflytjandi samhliða innflutts 
lyfs þarf hins vegar eingöngu að skrá lyfið með einföldum hætti og mun minni 
kostnaði. Ekki þarf að þýða fylgigögn því þau hafa þegar verið þýdd af 
umboðsaðilanum.

Það er því krafa FÍS að innflytjendur samhliða innfluttra lyfja lúti sömu reglum og 
aðrir innflytjendur lyfja hér á landi þ.e. að við ákvörðun á hámarksverði í heildsölu 
verði miðað við skráð verð í útflutningslandi eða ákveðnum viðmiðunarlöndum.



SAMTOK VERSLUNARINNAR
FFDERATION OF ICFI ANDIC TRADF

Félagið varar eindregið við að breytingartillaga nefndarinnar verði samþykkt og 
mælist til þess að hún verði dregin til baka eða breytt þannig að sanngjörn niðurstaða 
náist.

Að lokum er þess óskað að fulltrúar félagsins fái fund með nefndinni við fyrsta 
mögulega tækifæri.
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