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Efni: Frumvarp til laga um lyfjalög (gjaldtökuheimild og samhliða innflutningur, EES- 
reglur), 222. mál.

Lyijastofnun vísar til erindis nefndasviðs Alþingis, dags. 27 janúar sl., þar sem óskað er 
umsagnar um nefnt mál.

Eins og fram kemur í greinargerð með frumvarpinu veitti Lyíj astofnun fonnlega umsögn um 
frumvarpið til velferðarráðuneytis. Stofnunin gerir engar efnislegar athugasemdir við 
frumvarpið, sem einungis felur í sér hvað samhliða innflutning varðar - leiðréttingu á 
orðnotkun í gildandi lyfjalögum, þ.e. um verði að ræða leyfi til samhliða innflutnings í  stað 
markaðsleyfis fyrir samhliða innflutning. Þessi lagabreyting hefur engin áhrif á vinnulag 
við afgreiðslu þessara erinda. Lyijastofnun er reiðubúin að mæta á fund neíhdarinnar til að 
svara öllum þeim spumingum sem kunna að vakna við afgreiðslu málsins.

Þar sem fyrirséð er að fyrirliggjandi frumvarp mun leiða til breytinga á gildandi 
lyfjalögum, þá vill Lyfjastofnun nota tækifærið og koma hér með að rökstuðningi fyrir 
tveimur öðrum brýnum breytingum sem þarf að gera á gildandi lyfjalögum, með von 
um að háttvirt velferðarnefnd geti brugðist við þeim nú þegar.

Velferðarráðuneytið hefur nýlega upplýst Lyijastofnun um að senn verði hugað að 
endurskoðun íyfjalaga. Enginn tími né efnistök hafa verið ákveðin i þvi sambandi. I  Ijósiþess 
að heildarendurskoðun lyfjalaga er tímafrekt verkefni sem enn er ekki hafið, leitar 
Lyfiastofnun nú liðsinnis háttvirtrar velferðarnefndar, þar sem tvö atriði þyrfti að laga nú 
þegar í gildandi lyfjalögum -  umfram þœr breytingar sem 222. mál tekur á - til að stofnunin 
sé betur í stakk búin til að sinna þörfum lyfiaiðnaðar í landinu.

Tillaga Lyfjastofnunar um breytingu á lyfjalögum, til viðbótar við 222. mál:

a) Tillaga um gjaldheimild til að standa undir kostnaði Lyfjastofnunar af afgreiðslu 
umsókna um starfsleyfi.

b) Tillaga um heimild Lyijastofnunar til að framkvæma gæðaúttektir hérlendis og 
erlendis samkvæmt beiðni framleiðanda og gjaldheimild til að standa undir kostnaði 
Lyfjastofnunar af slíkum úttektum.

a. Tillaga um gjaldheimild til að standa undir kostnaði Lyfjastofnunar af afgreiðslu 
umsókna um starfsleyfi.

Með lögum nr. 97/2008, um breytingu á lyfjalögum, voru leyfisveitingar á sviði lyfjamála 
fluttar frá ráðuneytinu til Lyfjastofnunar, til einföldunar á stjórnsýslu. Var það gert með 
nýjum tölulið í 1. mgr. 3. gr. sem var svohljóðandi:
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Umíjölkm urn umsóknir og útgáfa lyfsöluleyfa skv. VII. kafla, innflutnings- og 
heildsöluleyfa skv. XII. kafla og framleiðsluleyfa skv. XIII kaíla.

Fram að þessari breytingu hafði ráðuneytið formlega tekið við umsóknum og gefið út leyfi, en 
fagleg afgreiðsla hafði farið fram hjá Lyfjastofnun. Af þeim sökum taldi fjárlagaskrifstofa 
fjármálaráðuneytisins breytinguna ekki fela í sér breytingar á úlgjöldum, hvorki hjá ríkissjóði 
né einstökum stofnunum.

Með lögum nr. 20/2013 var svo bætt við ákvæðið að það væri einnig meðal hlutverka 
Lyfjastofnunar að gefa út leyfi til innflutnings og framleiðslu lyfjablandaðs fóðurs, þannig að 
núverandi 11. mgr. 1. mgr. 3. gr. lyfjalaga er svohljóðandi:

Umfjöllun um umsóknir og útgáfu lyfsöluleyfa skv. VII. kafla, innflutnings- og 
heildsöluleyfa skv. XII. kafla, framleiðsluleyfa skv. XIII. kafla og innflutnings- og 
framleiðsluleyfa fyrir lyfjablandað fóður skv. XVI. kafla.

Móttaka leyfisumsókna skv. 11. tölulið 1. mgr. 3. gr. lyfjalaga, afgreiðsla þeirra og útgáfa 
leyfa getur verið mjög kostnaðarsöm fyrir Lyfjastofnun. Stofnunin hefur hins vegar ekki 
lagaheimild til að innheimta gjald til að standa undir þeim kostnaði og fær ekki framlag úr 
ríkissjóði til að sinna þessu verki.

Ef afgreiðsla umsóknar leiðir til veitingar leyfís, þá greiðir viðkomandi starfsemi eftirlitsgjald 
skv. 10. -  16. mgr. 3. gr. lyfjalaga. Efitlrlitsgjaldi er ætlað að standa undir kostnaði 
stofnunarinnar við að sinna eftirliti með starfandi eftirlitsþegum og tekur mið af því, sbr. 16. 
mgr. 3. gr. lyijalaga. Eftirlitsgjald sem innheimt er af starfandi eftirlitsþegum, getur því eðli 
málsins samkvæmt ekki verið notað til að standa undir kostnaði stofnunarinnar við afgreiðslu 
starfsleyfisumsókna eða nokkurs annars rekstrarkostnaðar hennar.

Eins og fjármögnun Lyfjastofnunar er háttað, þá er stofnuninni veittar ýmsar heimildir í 
lyfjalögum til að innheimta tiltekin gjöld af tilteknum aðilum til að standa undir tiltekinni 
þjónustu við þá aðila. Stofnuninni er ekki heimilt að nota gjöld sem hún þannig innheimtir til 
að standa undir kostnaði við einhverja aðra þjónustu sem hún veitir einhverjum öðrum aðila 
en greiddi gjaldið. Samkvæmt núgildandi lyfjalögum ber að sækja um tiltekin rekstrarleyfi til 
Lyfjastofnunar og henni ber að afgreiða þær umsóknir. Lyfjalögin veita stofnuninni hins 
vegar ekki heimild til að innheimta gjöld af umsækjendum til að standa undir kostnaði við 
þessa umsýslu og miðar tillaga stofnunarinnar að því að bæta úr þessu.

Því er ljóst að nauðsynlegt er að gera þá breytingu á lyfjalögum að Lyfjastofnun verði 
heimilað að innheimta gjald af umsækjendum um starfsleyfi skv. 11. tölul. 1. mgr. 3. gr. 
lyfjalaga, sem svari til þess kostnaðar sem leiðir af afgreiðslu umsóknarinnar og vegna 
nauðsynlegra úttekta á fyrirhugaðri starfsemi.

Lyfjastofnun óskar eftir því að eftirfarandi breyting verði gerð á 3. gr. lyfjalaga:
A eftir 4. mgr. 3. gr. laganna kemnr ný málsgrein sem orðast svo:

Umsœkjandi um lyfsöluleyfi, um leyfi til innflutnings fullgerðra lyfia og/eða lyfiaefna 
til dreifmgar í heildsölu, um leyfi til framleiðslu lyfia og um leyfi til innflutnings 
og/eða framleiðslu lyfiablandaðs fóðurs, skal greiða Lyfiastofnun gjald sem standa
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skai undir kostnaði við afgreiðslu umsóknarinnar. Auk þess skal umsœkjandi greiða 
Lyfjastofnun gjald til að standa undir nauðsynlegri úttekt á fyrirhugaðri starfsemi.

Samkvæmt 7. mgr. 20. gr., 2. mgr. 32. gr. og 2. mgr. 34. gr. skal greiða gjald sem ákveðið er 
af ráðherra sem fer með tekjuöflun ríkisins, fyrir lyfsöluleyfi, lyfjaheildsöluleyfi og 
lyfjaframleiðsluleyfi. Þegar framangreind breyting var gerð á lyfjalögum vegna innflutnings 
og framleiðslu lyfjablandaðs fóðurs, var ekki sett inn sambærilegt ákvæði um gjald í ríkissjóð 
vegna slíks leyfis. Lyfjastofnun hefur ekki vitneskju um hvort þessi gjöld séu innheimt en í 
öllu falli eru þau óveruleg og skipta ríkissjóð ekki máli. Óeðlilegt væri hins vegar að halda 
þessum ákvæðum imii ef sú breyting sem hér er lögð til verður samþykkt.

Lyfjastofnun leggur því til að samfara þeirri breytingu sem lögð er til hér að framan, 
þ.e. að inn komi ný 4. mgr. 3. gr. lyfjalaga, þá falli eftirfarandi ákvæði brott:

7. mgr. 20. gr.: Fyrir lyfsöluleyfi skal greiða gjald sem ákveðið er af [ráðherra er fer 
með tekjuöflun ríkisins].
2. mgr. 32. gr.: Fyrir lyfjaheildsöluleyfi skal greitt gjald sem ákveðið er af [ráðherra er 
fer með tekjuöflun ríkisins].
2. mgr. 34. gr.: Fyrir lyfjaframleiðsluleyfi skal greitt gjald sem ákveðið er af [ráðherra 
er fer með tekjuöflun ríkisins].

b. Tillaga um heimild Lyfjastofnunar til að framkvæma gæðaúttektir hérlendis og 
erlendis og gjaldheimild til að standa undir kostnaði Lyfjastofnunar af slikum 
úttektum.

Lyfjastofnun berast af og til beiðnir frá lyfjaíyrirtækj um hér á landi um gæðaúttektir og vottun 
á framleiðsluferlum, t.d. beiðni um svo kallaðar GMP úttektir (Good Manufaeturing Praetice). 
Einnig berast stofnuninni beiðnir frá innlendum lyfjaframleiðendum um slíkar úttektir á 
verksmiðjum dótturfyrirtækja sinna sem framleiða virk efni til lyfjagerðar en eru staðsettar 
innan eða utan EES.

í núgildandi lyfjalögum er engin heimild fyrir Lyfjastofnun til að verða við slíkum beiðnum 
og stofnunin hefur því ekki getað orðið við þeim. Það skal tekið fram að sambærilegar 
heimildir er að fmna í löggjöf flestra lyfjastofnana á EES. Verði Lyfjastofnun veitt slík 
heimild, þarf einnig að setja lagastoð fyrir gjaldtöku vegna slíkra úttekta.

Lyfjastofnun óskar eftir því að eftirfarandi breytingar verði gerðar 1. mgr. og á 7. mgr. 
3. gr. lyfjalaga:
A eftir 7. tölul. 1. mgr. 3. gr. kemur nýr töluliður sem orðast svo:

Að framkvæma á íslandi og erlendis gæðaúttektir og vottun á framleiðsluferlum 
fyrirtækja f samræmi við þá löggjöf sem Lyfjastofnun starfar eftir.

Við 7. mgr. 3. gr. laganna bætist við nýr málsliður, svohljóðandi:
J.yfjastofnun er enn fremur heimilt að innheimta sérstök gjöld vegna gæðaúttektar og 
vottunar á framleiðsluferlum fyrirtækja, á íslandi eða erlendis.
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Samsvarandi breytingar á gjaldskrá.
Samkvæmt núverandi 9. mgr. 3. gr. lyíjalaga hefur ráðherra heimild til að setja gjaldskrá 
vegna þeitTar starfsemi sem lýst er í 3. -  8. mgr. lyfjalaga, sem taki mið af kostnaði við 
þjónustu og framkvæmd einstakra verkefna.

Verði farið að ofangreindum tillögum Lyfjastofnunar þarf í kjölfarið að gera viðeigandi 
breytingar á gjaldskrá stofnunarinnar.

Nauðsyn heildarendurskoðunar á lyfjalögum.
Lyíjastofnun vekur athygli velferðarnefndar á því að stofnunin hefur um langa hríð óskað eftir 
því við velferðarráðuneytið, og áður við fyrirrennara þess, heilbrigðis- og 
tryggingamálaráðuneyti, að fram fari heildarendurskoðun á löggjöf um lyf á Islandi. Bæði er 
það svo að ýmis efnisatriði sem er að finna í Evrópskri lyfjalöggjöf og sem þurfa að vera til 
staðar samkvæmt skuldbindingum Islands í samningnum um hið Evrópska efnahagssvæði, 
vantar að setja inn í lyíjalögin. Hins vegar er staðan sú að landslagið í lyíjaumhverfmu á 
íslandi hefur breyst frá því að lögin voru sett árið 1994 og þyrfti endurskoðun laganna að taka 
mið af því. Má sem dæmi nefna að við setningu laganna voru lyijasölur í landinu í eigu 
svokallaðra einyrkja, þ.e. lyíjafræðinga sem ráku sína lyljabúð, en nú eru flestar lyijabúðir 
reknar af tveimur fyrirtSbkjum í landinu. Ýmis atriði í lyfjalögum mættu taka betur mið af 
þessari staðreynd.

Annað dæmi um það hversu löggjöfm eru orðin úrelt og þarfnast aðhlynningar er að í gildi eru 
um 30 stjórnvaldsfýrirmæli um lyijamál sem byggð eru á lyfjalögum. Að mestu er hér um að 
ræða reglugerðir. Þessar reglugerðir vísa iðulega til Lyijaeftirlits ríkisins, en sú stofnun varð 
að Lyfjastofnun árið 2000, við sameiningu Lyfjaeftirlits og Lyljanefndar ríkisins. Þá hefur 
sumum þessara reglugerða verið breytt margsinnis og nær ógerningur er íyrir þá sem starfa 
eftir þeim að lesa út ur breytingunum hver sé gildandi réttur, þar sem reglugerðir eru ekki 
uppfærðar jafnóðum með nýjum breytingum eins og gert er með löggjöf í landinu.

Niðurlag.
Það skal tekið fram að velferðarráðuneytið hefur verið upplýst um þær lagabreytingar sem hér 
eru lagðar til, sbr. minnisblað Lyljastofnunar til ráðuneytisins, dags. 15.1.2014.

Lyljastofnun er reiðubúin að mæta á fund nefndarinnar og útskýra frekar mál sitt.
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