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Reykjavík, 18. apríl 2005

Efni: Umsögn FÍS um frv. til laga um breytingu á iyfjalögum og lögum um 
heilbrigðisþjónustu, 649. mál, EES-reglur, blóðbanki, lyfjaeftirlitsgjald ofl.

Umsögn félagsins mun verða um 6., 7. og 9. gr. frumvarpsins.

6. gr.

a. Hér er verið að leggja til orðalagsbreytingar á 1. málslið 7. mgr. 33. gr. lyfjalaga á þann veg 
að í stað þess að samhliða innflutningur lyfs sé háður útgáfu sérstaks markaðsleyfis 
Lyíjastofnunar, sé hann háður leyfi stofnunarinnar til samhliða innflutnings lyfsins. Rökin 
eru þau að ekki sé um eiginlegt markaðsleyfi að ræða þegar leyfi er veitt til samhliða 
innflutnings, þar sem um sé að ræða lyf sem þegar hefur fengið markaðsleyfi. Það kunna að 
vera rök fyrir þessari breytingu, en athygli vekur að ekki hefur þótt ástæða til að gera 
breytingu í þessa veru, í breytingum sem nú er verið að gera á bæði norsku og dönsku 
lyfjalögunum.

b. Þama er gert ráð fyrir viðbót við 1. málslið 7. gr. 33. gr. lyfjalaga í þá veru að sú skylda er 
lögð á heildsala sem stunda samhliða innflutnings lyfs að tilkynna slíkt til markaðsleyfishafa 
lyfsins og til Lyfjastofnunar. Hér er markmiðið að taka af allan vafa um að samhliða 
innflutning lyfja verði undantekningarlaust að tilkynna til þar til bærra aðila. Er hér verið að 
setja undir þann leka sem birst hefur í s.k. “beinum innflutningi” lyfja sem mjög hefur gert 
vart við sig á undanfömum misserum. FÍS hefur ítrekað bent á að slíkur innflutningur 
stæðist ekki lög, þar sem lyf má einungis flytja inn til landsins á gundvelli 1. mgr. 7. gr. 
lyfjalaga, á grundvelli undanþáguheimildar í 7. mgr. 7. gr. laganna eða með s.k. samhliða 
innflutningi sem kveðið er á um í 7. mgr. 33.gr. sömu laga, þ.e. þeirri mgr. sem hér er gerð 
tillaga til breytinga á.

Það er afar mikilvægt að taka af allan vafa í þessu sambandi, enda hefur hinn “beini 
innflutningur” verið þymir í augum fyrirtækja innan lyijahóps FÍS. Er það bæði vegna 
hinnar samkeppnislegu mismununar sem í slíkum efitirlitslausum innflutningi felst og ekki 
síður vegna þeirrar hættu sem slíkur innflutningur getur haft í för með sér fyrir öryggi þeirra
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sjúklinga sem neyta lyfja sem flutt eru inn með þeim hætti. Það er afar mikilvægt að taka af 
öll tvímæli um í þessu efni og því mætti að mati FÍS kveða hér sterkar að orði. Félagið 
leggur því til að á efitir “Allan fyrirhugaðan samhliða influtning lyfs skal tilkynna 
markaðsleyfíshafa lyfsins og Lyfjastofnun” í frumvarpstextanum komi svohljóðandi ákvæði:

“Með samhliða innflutningi er átt við innflutning og /eða dreifingu á lyfi sem hefur 
markaðsleyfi á Islandi eftir öðrum leiðum en tilgreindar hafa verið af handhafa 
markaðsleyfís eða fulltrúa hans á Islandi til Lyfjastofnunar, án tillits til þess hvort 
umbúðir, áletranir og fylgiseðill í útflutningslandi uppfylli skilyrði markaðsleyfís á 
íslandi eða hvort breyta verði umbúðum, áletrunum eða bæta við fylgiseðli til 
samræmis við skilyrði markaðsleyfis á íslandi.”

Með slíku ákvæði yrði að mati félagsins kveðið skýrar að orði um þetta mikilvæga atriði en 
gert er í frumvarpinu. Þá er mjög mikilvægt að sú reglugerð sem sett verður ákvæðinu til 
fyllingar skýri enn nánar hvert er markmið þessa ákvæðis. Það er t.d. mikilvægt að sú 
tilkynningarskylda til markaðsleyfíshafa sem kveðið er á um í frumvarpsgreininni, verði 
skýrð þannig að tilkynningin skuli berast til fulltrúa markaðsleyfishafans hér á landi.

7. gr.

Með þessu er lagt til að við ákvæði 34. gr. núgildandi laga verði bætt skilgreiningu á 
framleiðslu svo enginn vafí sé á því í hvaða tilfellum framleiðsluleyfis sé krafist.

Fram til þessa hefur verið fjallað um þetta atriði í reglugerð og er ekki unnt að koma auga á 
nauðsyn þeirrar breytingar sem hér er lögð til. Greinargerðin veitir t.a.m. engar leiðbeiningar 
í þá veru.

9. gr.

Hér er lagt til að við ákvæði til bráðabirgða í lögunum bætist nýr töluliður sem kveði á um 
að lyf sem fengið hafa útgefm markaðsleyfí eða markaðsleyfí þeirra hafa verið endumýjuð 
fyrir 30. október 2005, skuli endumýja einu sinni til fimm ára.

Ekki hafa komið fram fullnægjandi rök fyrir nauðsyn þessa ákvæðis. Því er haldið fram í 
greinargerð að ákvæðinu sé ætlað að eyða hugsanlegri réttaróvissu við þá aðlögun sem 
breytingar á gildistíma markaðsleyfa vegna gildistöku tilskipana 2004/27/EB og 2004/28/EB 
hafí í för með sér. Greinargerðin gefur ekki fyllri upplýsingar um nauðsyn þessa ákvæðis, 
enda bendir margt til þess að með þessu sé verið að leggja ónauðsynlegan kostnað á 
lyíjafyrirtækin. Það sem styður þá skoðun er að ekkert í tilskipuninni sem vísað er til, 
kveður á um nauðsyn þess að fara þann “auka hring” sem hér er lagt til. í bréfí sem 
framkvæmdastjóm ESB sendi frá sér 18. febrúar s.l. (sjá fylgiskjal), er beinlínis sagt að 
aðildarríkjunum sé það í sjálfs vald sett hvort þau hafí þennan hátt á eða ekki. FÍS telur að 
hér sé um óþarft ákvæði að ræða, sem sé til þess eins fallið að leiða til kostnaðarauka fyrir 
lyfjafyrirtækin og leggur því til að ákvæði þetta verði fellt úr frumvarpinu.



Að öðru leyti lýsir FÍS sig reiðubúið til að veita nefhdinni frekari upplýsingar sem þörf kann 
að verða á, og er tilbúið til að senda fulltrúa sína á fund nefhdarinnar til að gera nánar grein 
fyrir sjónarmiðum félagsins.

Virðingarfyllst, 
f.h. FÍS,

— ..........

/
Andrés Magnússon, iframkværrí^astj óri
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EUROPEAN COMMISSION
ENTERPRISE AND INDUSTRY DIRECTORATE-GENERAL

Consumer goods 
Pharmaceuticals

Brussels, 1 8 FEV. 2005
DG ENTRÆH/sp D(2004) 632360

Dear Ms Zanker and Mr Clayton,

Subject: Renewals in the context of the revised Community legislation on
medicinal products

Thank you for your letter of 18 November 2004 referring to the discussions in the 
TOPRA conference and the comments Ín your letter of 21 October 2004, both conceming 
the new legislation on the issue of renewals of marketing authorisations for medicinal 
products. Please accept our apologies for the delay in answering your letters.

Article 28(1) to (3) of Directive 2001/82/EC of the European Parliament and of the 
Council of 6 November 2001 on the Community code relating to veterinary medicinal 
products, as last amended by Directive 2004/28/EC1, provides that a marketing 
authorisation shall be valid for fíve years and may be renewed after five years. Once 
renewed, the marketing authorisation shall be valid for an unlimited period, unless the 
competent authority decides, on justified grounds relating to pharmacovigilance, to 
proceed with one additional five-year renewal in accordance with paragraph 2.

According to Article 28(2), the authorisation may be renewed on the basis of a 
reevaluation of the risk-benefit balance. Together with the request for renewal, the 
marketing authorisation holder shall submit a consolidated list of all documents 
submitted in respect of quality, safety and efficacy, including all variations introduced 
since the marketing authorisation was granted, at least six months before the marketing 
authorisation ceases to be valid in accordance with paragraph 1.

1 Directive 2004/28/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 amending 
Directive 2001/82/EC on the Community code relating to veterinary medicinal products
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With regard to these specific requirements and the different legal effects of a renewal 
under the new Article 28, a marketing authorisation should be renewed once more under 
the new system before the marketing authorisation gains unlimited validity. However, if a 
Member State chooses not to proceed with an additional renewal under the new legal 
framework, it should be satisfied that it has conducted the last renewal on the basis of a 
consolidated list of all documents and has performed at that time a reassessment of the 
risk-benefit balance of the product. It will be for each Member State to decide on this 
point under its responsibility.

I hope this answers your question.

Yours sincerely,

Nils Behmdt 
Acting Head of Unit
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