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Efni: Viðbrögð Velferðarráðunevtisins við umsögnum umsagnaraðila um frv. um 
breytingu á lögum um opinber útboð, 189 mál

Á fundi viðskiptanefndax mánudagiixn 21. febrúar 2011 var fjallað uni frumvarp um breytingu 
á lögum nr. 84/2007, um opinber innkaup, þingskjal 206, máls nr. 189. Á fundinum var beðið 
um viðbrögð velferðarráðuneytisins við umsögnum frá umsagnaraðilum.

Velferðarráðuneytið vill taka eftirfarandi fram.

Fákeppni ríkir á íslandi á vissum sviðum lyfja og lækningavara, sbr. skýrslur frá 
Ríkisendurskoðun og Samkeppniseftirlitinu.

Eins og velferðarráðuneytið les tilgang frumvarpsins, hvað varðar heibrigðiskerfið, er hann sá 
að ná fram lægra verði á vi'ssum dýrum lyíjum sem eiga sér ekki samheitalyf á markaði og 
lítil sem engin samkeppni ríkir um. Það sama getur átt við lækningatæki í einstökum 
tilfellum. Verði firumvarpið að lögum ætti að vera auðveldara að tryggja svipuð verð til 
dreifíngaraðila og kaupenda hérlendis eins og hagkvæmast gerist í nágrannalöndunum.

Velferðarráðuneytið hefur átt samskipti við Landspitala og Frumtök vegna þessarar umsagnar 
og getur tekið undir þá skoðun hagsmunaaðila að e.t.v. megi túlka frumvarpíð of vítt, a.m.k. 
miðað við tilgang þess sem snýr að heilbrigðiskerfinu. Velferðarráðuneytið getur því stutt 
hugmyndir sem komið hafa fram um að þrengja ákvæði frumvarpsins og miða þau betur við 
nauðsynlegar þarfír.

Hvað varðar einstakar umsagnir um ofangreint mál, sem borist hafa Viðskiptanefhd gerir 
ráðuneytið eftirfarandi athugasemdir.

Lvfjafræðingafélag íslands:
Vísað er til þess að viðeigandi markaðsleyfi og starfsleyfi þurfi til innfuttnings á lyfjum. 
Jafnframt er bent á að töluverður kostnaður falli á lyfjapakkningar eftir að hún er keypt úr 
vöruhúsi erlendis þar til hún er komin í hendur kaupanda.
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Frumvarpið hróflar ekki við lögum og reglum sem gilda um markaðsleyfi og innflutning lyfja, 
né dreifingu þeirra. Með öðrum orðum verður ekki séð að firumvarpið geri ráð fyrir öðru en 
að notað verði núverandi kerfi innflutnings og heildsöluaðila til að sjá um innflutning, 
birgðahald og dreiflngu.

Félag atvinnurekenda:
Svör við merktum ábendingum í bréfi Félags Atvinnurekenda.

A) Frumvarpið gerir ráð fyrir því að hægt sé að taka þátt í útboði á stærra markaðsvæði 
en ísland og þannig hægt að ná hægstæaðri verði. Eftir sem áður er það útboð sem 
íslendingar taka þátt í skilyrt við evrópska efiiahagssvæði og því ekki í ósamræmi við 
tilskipanir Evrópusambandsins um útboð.

B) Velferðarráðuneytið tekur ekki afstöðu til lögfræðilegrar túlkunar Félags 
Atvinnurekenda en bendir á að ekki verði í fljótu bragði séð að ákvæði laganna gangi 
gegn markmiðum EES samningsins um frjálst flæði vöru og þjónustu nema síður sé.

C) Heilbrigðisstofnanir munu væntanlega nýta sér þetta ákvæði í undantekningartilfellum 
því innlend útboð hafa í flestum tilfellum skilað góðum árangri og vöruverð verið 
gott, stundum betra en hjá viðmiðunarlöndum. í lyfjaútboðum koma ekki alltaf tilboð í 
allar vörur, þá er gott að hafa möguleika á að leita samstarfs við Önnur ríki. Sömu 
aðilar sem nú bjóða í útboð hér á landi, munu væntanlega bjóða í útboð annarsstaðar á 
Norðurlöndum enda eru það framleiðendumir sjálfír sem bjóða, en ekki heildsölur 
eða aðrir umboðsmenn þeirra. Bjóðendur í lyflaútboðum eru m.ö.o. erlendir 
framleiðendur lyfja hvort sem er hér á landi eða í nágrannaríkjum og eiga vangaveltur 
um meðalhóf því ekki við.

D) Sjásvarviðlið C).

E) Dæmi er um fákeppni á markaðinum og þar af leiðandi bjóða fyrirtæki ekki í vöru þar 
sem engin samkeppni er á þessum litla markaði sem ísland er. í þeim tilfellum þarf þá 
að greiða vöruna fullu verði.

F) Greiðsla á þóknun er ekki greidd til viðkomandi innkaupastofnunar (eða 
þjónustustofhunar) sé um lyf að ræða.

G) Frumvarpið fjallar ekki um athafnir íslenskra stjórnvalda eða athafhir á íslandi heldur 
fjallar firumvarpið um athafnir aðila, (sem íslenskir aðilar eru í samstarfiri við) í 
erlendu ríki sem eðlilegt er að lög þess ríkis fjalli um.

H) Á sama hátt og FA færir rök fyrir því að erlendir birgjar hafi alltaf getað tekið þátt í 
útboðum á íslandi þá má með sömu rökum segja að óþarfi sé að fara með upptaldar 
vörur í erlend útboð. Hjá heilbrigðisstofnunum yrði þessi nýji möguleiki aðeins 
notaður í undantekningartilfellum eins og áður hefur verið vísað tiL

I) Þessi athugasemd er vart svara verð. Starfsmenn heilbrigðisstofnana (jafnt sem 
annarra ríksstofnana) gera sér fulla grein fyrir öllum aukakostnaði sem fellst í 
innflutningi. Ef lög þessi taka gildi munu heilbrigðisstofnanir nýta sér þá þjónustu sem 
íslensk fyrirtæki bjóða upp á hvert á sínu sviði. Ef aftur er vísað til lyfjainnflutnings



þá eru nokkur fyrirtæki sem geta sinnt innflutningsþjónustunni og hafa til þess öll 
tilskilin leyfi.

J) í frumvarpinu segir “Heimildin skal veitt jyrir hvert útboðfyrir sig að undangenginni 
rökstuddri beiðni stofnunarinnar. ” Einnig segir frumvarpinu “....og ástæða sé til að 
œtla að innkaup í ríkinu muni þjóna hagkvœmni, virkri samkeppni eða öðrum 
lögmætum sjðnarmiðum við opinber innkaup. ” Að mati ráðuneyrisins tryggja 
ofangreind ákvæði að ekki verði farið af stað með útboð nema það sé líklegt til að 
leiða til spamaðar.

Samtök atvinnulífsins

Ef lög þessi taka gildi munu heilbrigðisstofnanir, eins og áður hefur komið fram, nýta 
sér þá þjónustu sem íslensk fyrirtæki bjóða upp á hvert á sínu sviði. Þannig mun engin 
atvinna flytjast úr landi við þessa lagabreytingu. Sjá einnig svör við liðum I og J hér á 
undan.

Viðskiptaráð íslands

Gagnrýnt er að ekki hafi farið fram grunnrannsóknir á „...hagkvæmni sem ofangreindu 
útboði er œtlað að náfram“ . Jafnframt að í gildi séu „...reglur sem œttu að tryggja 
samkeppnisstöðu sem sóst er eftir,.. “:

Ekki er gerlegt að leggja heildarmat á hagkvæmni þessarar greinar. Hins vegar gerir 
frumvarpið ráð fyrir að slíkt mat sé gert fyrir hvert einstakt útboð. 
í frumvarpinu segir “Heimildin skal veitt fyrir hvert útboð fyrir sig að undangenginni 
rökstuddri beiðni stofnunarinnar. ” Einnig segir frumvarpinu “....og ástæða sé tií að œtla að 
innkaup í ríkinu muni þjóna hagkvæmni, virkri samkeppni eða öðrum lögmœtum 
sjónarmiðum við opinber innkaup, ” Eins og áður hefur verið tekið fram tryggja ofangreind 
ákvæði, að mati ráðuneyrisins, að ekki er farið af stað með útboð skv frumvarpinu nema það 
leiði til spamaðar.

í umsögn Viðskiptaráðs íslands segir: „Ekki verður séð, né að það hafl verið rökstutt með 
fullnœgjandi hœtti í greinargerð, hvernig erlend útboð undir viðmiðunarmörkum EES 
útboða geti veri hagkvœm lausn. “ Og enn fremur segir: „ Með því að fara með útboð undir 
viðmiðunarmörkum EES útfyrir landssteinana er verið að gera íslenskum aðilum mjög erfltt 
fyrir að taka þátt íþeim, enda um verulega kostnaðaraukningu að ræða. “ :

Hér er um misskilning að ræða. Ekki er verið að gera ráð fyrir útboðum undir 
viðmiðunarmörkum á EES svæðinu. Þátttaka í sameiginlegu útboði með erlendu ríki yrði yfir 
viðmiðunarmörkum EES.

Ríkiskaun

Velferðarráðuneytið tekur undir umsögn frá Ríkiskaupum og eins og fram kemur í þeirri 
umsögn er frumvarpið í anda markmiða EES samningsins.

Frumtök - samtök framleiðanda fhimlvfia



Vegna athugasemda frá Frumtökum skal tekið fram að frumvarpið breytir í engu núverandi 
löggjöf um lyf, innflutning þeirra og dreifingu. Verði ákeðið að kaupa lyf að undangengnu 
útboði erlendis er ætlunin að leita eftir samvinnu við innlend heildsölu- og dreifingarfyrirtæki 
um þjónustu. Þátttaka í útboðum erlendis mun því ekki stuðla að því að atvinna og þjónusta 
flytjist úr landi. Þá hefur frumvarpið ekkert með heildverslun á vegum ríkisins að gera.

Samkeppniseftirlitið

Velferðarráðuneytið tekur í megin atriðum undir umsögn Samkeppniseftirlitsins en telur að 
eftirlitið sé þó óþarflega varkárt eins og firam kemur í síðustu mgr. fyrsta kafla umsagnar þess. 
í því sambandi bendir ráðuneytið á eftirfarandi setningar í frumvarpinu: “Heimildin skal veitt 
fyrir hvert útboö fyrir sig að undangenginni rökstuddri beiðni stofnunarinnar. Heimildin 
skalþví aðeis veitt að fyrir liggi að reglur EES um opinber innkaup hafl verið leiddar í lög í 
viökomandi ríki og ástœða sé til að ætla að innkaup í ríkinu muni þjöna hagkvœmni, virkri 
samkeppni eða öðrum lögmætum sjónarmiðum við opinber innkaup. ”

Samtök verslunar og þiónustu ÍSVÞ)

Sömu atriði koma fram í umsögn SVÞ og í ýmsum öðrum umsögnum. Ekki er ástæða til að 
endurtaka athugasemdir ráðuneytisins.


