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Umsögn Lyfjastofnunar um 423. mál;
frumvarp til laga um Qölmiðla.

Það skal tekið fram strax í upphafí þessarar umsagnar að Lyfjastoíhun er þeirrar skoðunar að fella 
beri úr frumvarpi til laga um fjölmiðla allt sem varðar lyfjaauglýsingar. Ef talin er þörf á breyttum 
heimildum til lyfjaauglýsinga sé rétt að þær verði veittar með viðeigandi breytingum á ly fja lögum  nr. 
93/1994 og reglugerð nr. 328/1995 um lyfjaauglýsingar, enda er þar að fínna allar heimildir og 
bannákvæði er lúta að lyfjaauglýsingum, auk þess sem eftirlit með lyfjaauglýsingum er eðli málsins 
samkvæmt á hendi Lyfjastofnunar. Því vœri rétt að bceta í 3. gr. frumvarpsins ákvœði þess efnis að 
um lyfjaauglýsingar fari samkvæmt lyfjalögum.

Það skal tekið fram að ekki var leitað eftir því að Lyfjastofnun sendi menntamálanefnd umsögn um 
frumvarpið. Ákvæði þess um lyfjaauglýsingar hafa hins vegar svo mikil áhrif á starfsemi 
Lyfjastofnunar samkvæmt lyfjalögum nr. 93/1994 að nauðsynlegt er fyrir stofnunina að bregðast við 
með því að veita umsögn þar um. Umsögn stofhunarinnar er einskorðuð við þennan þátt 
frumvarpsins.

Lyfjastofhun vekur athygli á að í frumvarpinu er greint frá því að haft hafi verið nauðsynlegt samráð 
við viðeigandi stjómvöld við samningu frumvarpsins. Vegna þessa tekur LyQastofnun fram að ekki 
var haft samráð við stofnunina við samningu frumvarpsins þrátt fyrir að það feli í sér veigamiklar 
breytingar á ákvæðum um lyfjaauglýsingar samkvæmt gildandi lyfjalögum nr. 93/1994. Með erindi 
mennta- og menningarmálaráðuneytis, dags. 22. október sl., var Lyfjastofnun bent á að drög að 
frumvarpinu hefðu verið lögð fram til kynningar á nánar tilgreindu vefsvæði. Lyfjastofnun sendi 
ráðuneytinu athugasemdir við frumvarpsdrögin með bréfi dags. 13. nóvember sl. Ekki hefur verið 
brugðist við viðamiklum athugasemdum Lyfjastofnunar í málinu.

Almennt um þær greinar frumvarpsins sem hafa áhrif á starfsemi Lyfjastofnunar
Samkvæmt 1. gr. er það markmið laganna að koma á fót samræmdri löggjöf á vettvangi fjölmiðlunar 
óháð því miðlunarformi sem notað er og samkvæmt 3. gr. er gert ráð fyrir að lögin gildi um allt 
hljóð- og myndefni í læstri eða ólæstri dagskrá, línulegri dagskrá eða eftir pöntun sem og allt ritefni 
hvort sem því er miðlað á prentuðu eða öðru sambærilegu formi eða með rafrænum hætti. í 7. gr. er 
lagt til að Fjölmiðlastofa annist daglega stjómsýslu á því sviði sem lögin ná til. Sérstaklega er tiltekið
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að stofnunin annist þó ekki eftirlit með viðskiptaorðsendingum sem falla undir eftirlit annarra 
stjómvalda samkvæmt sérlögum þar að lútandi. Ákvörðunum Fjölmiðlastofu verður ekki skotið til 
annarra stjómvalda.

Samkvæmt e. lið 2. mgr. 10. gr. er verkefni Fjölmiðlastofu m.a. að annast eftirlit með innihaldi og 
framsetningu hljóð- og myndsendinga í viðskiptaskyni sem og viðskiptaorðsendinga í prentmiðlum 
og rafrænum ritmiðlum. Orðin „auglýsing“ og „viðskiptaorðsending“ eru skilgreind í 2. tölul. og 39. 
tölul. 2. gr. í VI. kafla er fjallað um viðskiptaorðsendingar og fjarsölu og þar er m.a. lagt til í 4. 
mgr. 37. gr. að viðskiptaorðsendingar og fjarsala fyrir lyfseðilsskyld lyf séu óheimilar. Jafnframt 
kemur fram að þó sé framleiðendum og söluaðilum lyfja heimilt að kynna nafn eða ímynd fyrirtækis 
síns með kostun hljóð- og myndmiðlunarefnis, án þess þó að um sé að ræða kynningu á einstökum 
lyfjategundum eða læknisfræðilegri meðferð. Að lokum skal tiltekið að frumvarpið gerir ráð fyrir að 
menntamálaráðherra geti með reglugerð sett nánari útfærslu einstakra forma viðskiptaorðsendinga og 
fjarsölu, þ.m.t. um skilyrði undanþága og frávika frá meginreglum VI. kafla laganna.

Framangreind ákvæði frumvarpsins stangast á við gildandi ákvæði lyfjalaga um lyfjaauglýsingar 
og eftirlit með þeim, sbr. eftirfarandi;
Lyfjastofnun hefur eftirlit með lyfjaauglýsingum skv. 8. tölul. 1. mgr. 3. gr. og VI. kafla lyfjalaga nr. 
93/1994, með síðari breytingum. Auk þeirra sértæku úrræða sem Lyfjastofnun hefur samkvæmt VI. 
kafla lyfjalaga um lyfjaauglýsingar getur beiting almennra eftirlitsúrræða á grundvelli XVI. kafla 
laganna einnig átt við, t.d. beiting áminningar. Akvörðunum LyQastofnunar er unnt að skjóta til æðra 
stjómvalds, þ.e. til heilbrigðisráðuneytisins. Þá er í gildi reglugerð nr. 328/1995 um lyfjaauglýsingar, 
með síðari breytingum, þar sem ítarlega er kveðið á um kröfur sem gerðar eru til lyljaauglýsinga og 
það eftirlit sem er á hendi Lyfjastofnunar. íslensk löggjöf í lyfjamálum er að mestu í samræmi við 
löggjöf á Evrópska efhahagssvæðinu á þessu sviði.

Við lestur frumvarpsins vakna ýmsar spurningar um hvernig eigi að haga eftirliti með 
lyjjaauglýsingum verði frumvarpið að lögum. Frumvarpið virðist eiga að taka heildstætt á löggjöf á 
vettvangi fjölmiðlunar en samkvæmt 7. gr. þess er gert ráð fyrir að Fjölmiðlastofa annist þó ekki 
eftirlit með viðskiptaorðsendingum sem falla undir eftirlit annarra stjómvalda samkvæmt sérlögum 
þar að lútandi. í athugasemdum við 7. gr. kemur fram að sú tilhögun að viðskiptaorðsendingar á 
tilteknum sérsviðum lúti eftir sem áður eftirliti stjómvalda á viðkomandi sviðum í samræmi við 
lagafyrirmæli þar að lútandi haldi sér. Áfram er greint frá því í athugasemdunum að hvað varðar 
vörutegundina lyf starfi sérstök stjómvöld sem fari að lögum með ákveðnar heimildir að því er 
auglýsingar og eftir atvikum kostun varðar, sbr. 4. mgr. 37. gr., og ætlunin sé ekki sú að breyta í 
neinu heimildum þessara aðila og verði um skörun að ræða víki heimildir Fjölmiðlastofu. A f þessu 
orðalagi mætti því draga þá ályktun að gert væri ráð fyrir að eftirlit Lyfjastofnunar með 
lyfjaauglýsingum samkvæmt lyfjalögum héldist óbreytt. Við áframhaldandi lestur frumvarpsins 
vakna hins vegar enn á ný spurningarþar um. Þannig kemur fram í athugasemdum við 4. mgr. 37. 
gr. að ljóst megi vera að skörun verður á milli ákvæða frumvarpsgreinarinnar, verði hún lögleidd, og 
m.a. ákveðinna tilvitnaðra ákvæða lyfjalaga. Segir í athugasemdunum að rétt sé að ítreka þá 
grundvallarástæðu þessa að umrædd sérlög (þ.e., m.a. lyfjalög - innskot bréfritara) taki einungis til 
auglýsinga og eftir atvikum kostunar en ekki annarra tegunda viðskiptaorðsendinga eða fjarsölu. Því 
hafí ákvæði frumvarpsins almennt víðtækari skírskotun en bannákvæði nefndra sérlaga. Áfram segir í 
athugasemdunum; Enn fremur þykir rétt að hnykkja á bannreglum þessum hér, m.a. vegna þess að 
fyrirmæli þessa efnis eiga samleið með öðrum ákvæðum frumvarpsins og því eðlilegt að 
Fjölmiðlastofa annist að einhverju leyti eftirfylgni með slíku banni á sama hátt og öðrum reglum um 
efhi og innihald annarra viðskiptaorðsendinga og fjarsölu. Hér er því aftur slegið úr með það að 
Lyfjastofnun hafi eftirlit með lyfiaauglýsingum - og það þrátt fyrir að framarlega í athugasemdum 
við VI. kafla frumvarpsins sé tiltekið að í lögum séu almennar reglur um auglýsingar sem taka jafnt 
til allra fjölmiðla sem og auglýsinga á öðrum vettvangi og þar er í dœmaskyni sérstaklega nefnt 
ákvæði 13. gr. lyfjalaga.

Með hliðsjón af framangreindu er með engu móti hægt að lesa út úr frumvarpinu hvort gert sé ráð



fyrir að Fjölmiðlastofa eigi að hafa hlutverk hvað varðar eftirlit með lyfjaauglýsingum eða ekki, sbr. 
ákvæði 7. gr. þar um.

Lyfjastofnun telur rétt að benda á að stofnunin hefur haft mikil afskipti af auglýsingum á vegum 
markaðsleyfishafa lyQa eða umboðsmanna þeirra. Stór hluti af starfssviði starfsmanns á eftirlitssviði 
Lyíjastofnunar fer í að sinna þessu eftirliti. Þá hafa margar ákvarðanir stofnunarinnar í þessum 
málum verið kærðar til æðra stjómvalds, þ.e. til heilbrigðisráðuneytisins. Stofnunin hafði afskipti af 
22 auglýsingamálum árið 2009, þar af voru 15 auglýsingar bannaðar. Verið er að leggja lokahönd á 
að birta viðamiklar leiðbeiningar um auglýsingar fyrir lausasölulyf á heimasíðu stofnunarinnar. Þá 
hefur stofnunin nýverið ákveðið að birta niðurstöður í málum sem varða lyfjaauglýsingar á heimasíðu 
siimi til leiðbeiningar fyrir aðila. í stuttu máli sagt fer því fram mikil vinna hjá Lyfjastofnun við að 
sinna eftirliti með lyfjaauglýsingum og verður að telja varhugavert og óþarft að hrófla við þessu 
fyrirkomulagi.

Um þau efnisatriði í frumvarpi til laga um fjðlmiðla sem eru í ósamræmi við gildandi löggjðf í 
lyfjamálum skal sérstaklega bent á eftirfarandi;

1. Skilgreining á orðunum „auglýsing“ og „viðskiptaorðsending“ í 2. tölul. og 39. tölul. 2. gr. og 
notkun síðara orðsins í 4. mgr. 37. gr. er í  ósamrœmi við skilgreiningu á lyfjaauglýsingu, sbr. 1. 
gr. reglugerðar nr. 328/1995, og ekki til þess fallin að taka á því hvort um lyfjaauglýsingu sé að 
ræða.

2. í  VI. kafla frumvarpsins er fjallað um viðskiptaorðsendingar og fjarsölu og þar er m.a. lagt til í 4. 
mgr. 37. gr. að viðskiptaorðsendingar og fjarsala fyrir lyfseðilsskyld lyf séu óheimilar. Tillaga 
frumvarpsins er i  ósamrœmi við 15. gr. lyfjalaga, þar sem kveðið er á um að heimilt sé að kynna 
lyfseðilsskyld ly f fyrir þeim heilbrigðisstéttum sem ávísa og dreifa lyfjum en þó á þann hátt að ekki sé 
líklegt að auglýsingin komi almenningi fyrir sjónir. Um nánari skilyrði fyrir auglýsingu 
lyfseðilsskylda lyfja skal vísað til 2. mgr. 14. gr. lyfjalaga og Iog Illkafla  reglugerðar nr. 
328/1995. Auglýsingar á lyfseðilsskyldum lyfjum fyrir almenning hafa verið bannaðar frá  setningu 
lyfjalaga og felur ákvœði frumvarpsins því ekki í sér nýmæli hvað það varðar. Hvað fjarsölu varðar 
skal á það bent að um fjarsölu lyfja gilda ákvœði lyfjalaga og eftir atvikum þeirra reglugerða sem 
settar hafa verið á grunvelli lyfjalaga. Ekki er hægt að fallast á að Fjölmiðlastofu verði fengið 
eftirlit með fjarsölu lyfja, enda verður slíkt eftirlit að vera á hendi þess aðila sem sérþekkingu hefur 
þar um.

3. í  VI. kafla frumvarpsins er jafnframt lagt til að framleiðendum og söluaðilum lyfja sé heimilt að 
kynna nafh eða ímynd fyrirtækis síns með kostun hljóð- og myndmiðlunarefnis, án þess þó að um sé 
að ræða kynningu á einstökum lyfjategundum eða læknisfræðilegri meðferð. Tillaga frumvarpsins er 
i  ósamrœmi við 3. mgr. 14. gr. lyfjalaga, þar sem segir að í auglýsingu sé heimilt að aðeins komi 
fram nafn lyfsins e f  markmiðið með auglýsingunni er einungis að vekja athygli á nafninu. Tekið er 
fram að ákvæðið gildi aðeins um auglýsingar lausasölulyfja. Tillaga frumvarpsins skerðir því þann 
rétt sem auglýsendur lausasölulyfja hafa samkvæmt gildandi löggjöf. Þá bendir Lyfjastofnun á að 
skv. 1. mgr. 14. gr. lyfjalaga má einungis auglýsa og kynna ly f sem markaðsleyfi hafa hér á landi. 
Það er því markaðsleyfishafi lyfs sem ber alla ábyrgð á lyfi sem er í löglegri dreifingu hérlendis. 
Ekki er rétt við þessar aðstæður að nota orðin framleiðendur og söluaðilar.

4. Þá er gert ráð fyrir að menntamálaráðherra geti með reglugerð sett nánari útfærslu einstakra forma 
viðskiptaorðsendinga og fjarsölu, þ.m.t. um skilyrði undanþága og frávika frá meginreglum VI. kafla 
laganna. Tillaga frumvarpsins tekur með engum hætti á þeim viðamiklu efnisreglum sem fram koma i 
reglugerð nr. 328/1995, m.a. um almennar reglur sem gilda um auglýsingu allra lyfja og þær 
sérreglur sem gilda um auglýsingu lausasölulyfja, lyfseðilsskyldra lyfja og afhendingu 
lyfjasýnishorna.



5. í 6. tölul. 64. gr. er lagt til að afiiumið verði bann 2. málsl. 1. mgr. 14. gr. lyfjalaga við 
auglýsingum lyfjaauglýsinga í sjónvarpi. Lyfjastofiiun bendir á að baxm við lyfjaauglýsingum er 
meginregla lyfjalaga, sbr. 1. mgr. 13. gr. laganna. Bann við lyfjaauglýsingum í sjónvarpi er tilkomið 
vegna áhrifamáttar þessa miðils og sjónarmiða um almannaheilbrigði, sbr. markmiðsákvæði 
lyflalaga, þar sem segir að spoma skuli við óhóflegri notkun lyfja. Lyfjastofnun telur því ekki 
ástæðu til að fella brott bann í 2. málsl. 1. mgr. 14. gr. lyfjalaga.

6. Að lokum bendir Lyíjastofnun á að samkvæmt framangreindu ákvæði 6. tölul. 64. gr. er einungis 
gert ráð fyrir einni eftiislegri breytingu á lyfjalögum vegna frumvarpsins. Ljóst er að ákvæði 
frumvarps til laga um fjölmiðla hafa í for með sér fleiri breytingar á lyfjalögum, verði það samþykkt, 
sbr. það sem greint er frá hér að framan.

Lyfjastofnun bendir á að lyf eru ekki eins og hver önnur neysluvara. Um verslun, dreifingu og alla 
meðferð lyfja gilda strangar reglur sem byggja á sjónarmiðum um lýðheilsu og almaimaheilbrigði og 
þeim er ætlað að stuðla að öryggi og skynsamlegri notkun lyfja og draga úr óhóflegri lyfjanotkun. 
Þessi sjónarmið endurspeglast m.a. í markmiðsákvæðum lyfjalaga og einnig í ákvæðum VI. kafla um 
auglýsingar lyfja og eru í samræmi við löggjöf á Evrópska efhahagssvæðinu. Skal hér sérstaklega 
bent á tilskipun 2001/83, sem er grundvallartilskipun um lyljamál í löggjöf á EES og þar er í kafla 
VlIIa Qallað um eftirlit með lyfjaauglýsingum.

Að mati Lyfjastofnunar er nauðsynlegt að eftirlit með kynningu lyfja, markaðssetningu þeirra og 
fjarsölu sé í höndum aðila með faglega sérþekkingu á þessu sviði og skuli því áfram sinnt af 
Lyfjastofnun. Telja verður óeðlilegt að efnisbreytingar á lyfjalöggjöf séu gerðar af öðm ráðuneyti en 
því sem ábyrgð ber á þeim málaflokki almennt og það án þess að efnisleg umræða hafi farið fram um 
málið milli viðeigandi ráðvmeyta og þeirrar stofnunar sem hefur eftirlitshlutverki að gegna á þessu 
sviði samkvæmt ákvæðum lyfjalaga nr. 93/1994.

Niðurstaða


