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Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lyfjalögum, nr. 93/1994, og lögum 
um heilbrigðisþjónustu, nr. 97/1990, með síðari breytingum, 649.

Actavis Group hf styður að ofangreint frumvarp verði að lögum hvað varðar 
breytingu á álagningu gjalda á starfsemina, enda hefur fyrirtækið um langt skeið 
bent á að gjaldtaka af íslenskum lyfjaiðnaði og þar með tekjur Lyfjastofnunar væru 
orðnar úr hófi.

Fyrsta grein frumvarpsins, um breytingar á gjaldtöku, er í samræmi við niðurstöðu 
starfshóps á vegum heilbrigðis- og tryggíngamálaráðuneytisins sem falið var að 
skoða þau mál, og sem fyrirtækið átti fulltrúa í.

Fagna ber því að dregið er úr gjaldtökunni með því að takmarka hana við lyf
markaðssett hér á landi. Rétt er þó að benda á að rýmkaðar eru heimildir til þess að
taka gjöld fyrir margvíslega þjónustu, s.s. vegna útgáfu vottorða og
sérfræðiráðgjafar. Ætlast verður til þess að verðlagningu verði stillt í hóf og ekki 
verði til nýr gjaldstofn. Skýrt er tekið fram í lagatextanum að eingöngu megi miða 
við vinnu sérfræðings við útgáfuna. Jafnframt er rétt að benda á, að í greinargerð 
með frumvarpinu er bent á að til þess gæti komið að hækka yrði álagningahlutfall 
lyfjaeftirlitsgjalds, sem ákveðið er í lyfjalögum. Telur fyrirtækið það ekki 
samræmast þeim tilgangi frumvarpsins, að draga úr álögum á íslenskan lyfjaiðnað.

Actavis Group telur 7. gr. frumvarpsins þar sem kveðið er á um veitingu 
tímabundinna framleiðsluleyfa og takmarkaðra framleiðsluleyfa koma nokkuð 
spanskt fyrir sjónir og geti skapað óvissu. Greinargerð með frumvarpinu bætir engu 
við sem skýrt getur hver þörfin eða markmiðið með ákvæðinu er. Framleiðsluleyfi 
sem ráðherra veitir skv. núgildandi lögum eru tímabundin (veitt til þriggja ára) og í 
þeim eru tilgreindar þær framleiðsluagðerðir sem handhafa leyfisins er heimilt að 
framkvæma.

Við hvað er átt hér? Handhafi framleiðsluleyfis verður ávallt að uppfylla ákveðin 
grunnskilyrði, s.s. að vera með gæðakerfi fyrir starfsemina, húsnæði við hæfi, 
þjálfað starfsfólk. Er ætlun löggjafans að mögulegt sé að veita tímabundin leyfi þar 
sem veittar eru undanþágur frá grunnkröfum sem gerðar eru til lyfjaframleiðenda 
innan ESB?
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