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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lyfjalögum og logum um 
heilbrigðisþjónustu, 649. mál, EES-reglur, blóðbanki, lyfjaeftirlitsgjald ofl.

Lyíjafræðingar er sú stétt sem ber faglega ábyrgð á innflutningi og dreifingu lyfja 
hér á landi og því verður það að teljast í meira lagi undarlegt að Alþingi 
(Heilbrigðis- og trygginganefhd) láti hjá líða að senda frumvarp um breytingar á 
lyfjalögum til umsagnar hjá Lyfj afræðingafélagi íslands (LFÍ).

Það hefur verið á síðastliðnum árum hefð fyrir því að leggja fram lyfjalög og 
breytingar á þeim á vorþingi skömmu fyrir þinglok og samþykkja á síðustu 
starfsdögum þingsins. Það lítur því út fyrir að þessari hefð verði viðhaldið.

LFÍ kvartar undan þeim tímafresti sem veittur er. Tilskipun 2004/27 er dagsett 31. 
mars 2004 og tæplega ári síðar er lagt fram frumvarp á Alþingi og umsagnaraðilum 
gefinn 12 daga frestur til að samlesa við tilskipanir og koma með athugasemdir. LFÍ 
barst beiðni um umsögn eftir að formaður LFÍ gerði athugasemd við að ekki hafði 
verið leitað eftir umsögn frá félaginu. Þá voru einungis 5 dagar eftir af 
umsagnarfrestinum.

Eftirfarandi umsögn LFÍ er alls ekki tæmandi vegna tímaskorts, en félagið er 
reiðubúið að senda fulltrúa á fund Heilbrigðis- og trygginganefodar verði óskað efíir 
því.

Um ákvæði úr tilskipunum 2004/27 og 2004/24
Um er að ræða eina umfangsmestu endurskoðun á lyfjalögum ESB a.m.k. síðustu 10 
árin.
Tilskipun 2004/27 er 87 greinar (24 bls.) sem virðist að mestu eiga að lögfesta með 
fáum málsgreinum og víðtækum heimildum til ráðherra til að kveða nánar á 
framkvæmd meirihluta þess sem kveðið er á um í tilskipununum með reglugerðum. 
Ljóst er að gera verður umfangsmiklar breytingar á gildandi reglugerðum sem 
byggja á lyfjalögum til að uppfylla öll ákvæðin í tilskipunum fyrir þau tímaxnörk 
sem veitt eru (októberlok 2005). Því er það tímasóun að tíunda öll þau ákvæði í 
tilskipununum sem hafa ekki ratað í lagafrumvarpið fyrr en ljóst er hvemig 
reglugerðarbreytingamar koma til með að líta út.
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Um 2. gr. LFÍ telur að vel hafi tekist til við þýðingu á nýrri skilgreiningu á lyfi.

Um 3. gr. Skilgreiningar: Hér er verið að breyta fyrirsögn í lögunum sem áður var 
"Skilgreining lyfja. Lyfjahugtakið." í "Skilgreiningar". Það vekur því nokkra furðu 
að ekki séu lögfestar nýjar skilgreiningar sem verið er að bæta við með 
tilskipununum og/eða að bæta við lögin öllum skilgreiningunum í fyrsta kafla 
tilskipunar 2001/83 eftir breytinguna. Alls eru þetta 32 tölusettar skilgreiningar.

Um ákvæði úr tilskipun 2002/98
Tilskipun 2002/98 er 34 greinar (11 bls.) sem virðist að mestu eiga að lögfesta með 
fáum greinum með víðtækum heimildum til ráðherra "til að kveða nánar á um 
starfsemi blóðbanka, skráningu aukaverkana framkvæmd eftirlits o.fl. í reglugerð." 
(1 gr. b. liður og 10. gr.3. mgr.). LFÍ mælist til að "o.fl." verði fellt niður og 
greinamar orðaðar þannig að ekki leiki vafi á hvaða heimildir er verið að veita 
ráðherra.
Skv. 32. grein tilskipunarinnar átti að vera búið að innleiða ákvæði þessarar 
tilskipunar fyrir 8. febrúar 2005 og því er ljóst að ísland uppfyllir ekki tímamörkin.

Virðingarfyllst, 
fyrir hönd LFÍ

Unnur Björgvinsdóttir 
formaður
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