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Efni: Athugasemdir Lyfjastofnunar vegna umsagnar Félags atvinnurekenda (FA) við 
222. mál.

Lyfjastofnun hefur kynnt sér nefnda umsögn FA, þar sem fram kemur að félagið fagnar 
frumvarpinu og telur mikilvægt að stjómvöld leiti ávallt leiða til að haga löggjöf sinni í 
samræmi við EES-reglur.

Þrátt fyrir að FA geri engar athugasemdir við frumvarpið sem slíkt, þá telur FA að ástæða sé 
til þess að taka upp við háttvirta velferðamefnd Alþingis íjögur atriði, þrjú þeirra alls óskyld 
frumvarpinu, sem varða gjaldtöku Lyfjastofiiunar. Umsögn FA um þessi atriði virðist byggð 
á misskilningi og/eða vanþekkingu um þau málefni sem þar eru rædd.

Það vekur furðu að þessi atriði skuli vera borin á borð háttvirtrar velferðarnefndar með 
þessum hætti, í stað þess að vera tekin upp beint við Lyfjastofnun eða það ráðuneyti sem 
stofnunin heyrir undir.

Lyfjastofnun mun nú taka fyrir þau atriði í umsögn FA sem gera þarf athugasemdir við:

1. Röng fullyrðing um að gjaldtaka Lyfjastofnunar sé ógegnsæ -  hér þarf að skilja á 
milli þjónustugjalda og skattgreiðslna!

í umfjöllun um þetta atriði kemur fram vanþekking FA á því hvemig Lyflastofnun er 
^ármögnuð. Þannig skilur FA ekki á milli gjaldtöku Lyfjastofnunar samkvæmt 
gjaldskrá um þjónustugjöld annars vegar og samkvæmt eftirlitsgjaldi, þ.e. skatti, sem 
lagður er á fyrirtækin hins vegar.

Lyfjastofnun er fjármögnuð með mörkuðum tekjum (eftirlitsgjöldum og 
árgjöldum lyfja), öðrum rekstrartekjum (gjöldum vegna umsókna um 
markaðsleyfi lyfja) og sértekjum (t.d. vegna vísindaráðgjafar). Hlutverk og 
gjaldtökuheimildir Lyfjastofiiunar eru tilgreind í 3. gr. lyQalaga nr. 93/1994. Gjaldskrá 
Ly^astofnunar er sett skv. 9. mgr. 3. gr. lyfjalaga vegna þeirrar starfsemi sem tilgreind 
er í 3. -  8. mgr. 3. gr. laganna og skal hún taka mið af kostnaði við þjónustu og 
framkvæmd einstakra verkefna. Hér er því um þá fjármögnun að ræða sem flokkast 
sem aðrar rekstrartekjur, með öðrum orðum þjónustugjöld. Um þau gjöld hefur verið 
sett gjaldskrá fyrir markaðsleyfi, árgjöld og önnur gjöld fynr lyf og skyldar vömr, sem 
Lyfjastofnun innheimtir, nr. 635/2011.

Það skal tekið fram að sú gjaldskrá sem nú er í gildi var unnin í samvinnu við 
Ríkisendurskoðun, í kjölfar á skýrslu Ríkisendurskoðunar um forkönnun á starfsemi
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Lyfjastofnunar frá árinu 2009. í skýrslunni benti Ríkisendurskoðun á þá staðreynd að 
gjaldskrá stofnunarinnar væri of lág, sem hafi án efa átt sinn þátt í versnandi 
fjárhagsstöðu Lyfjastofnunar. I framhaldi af þessu var farið í þá vinnu að skrá 
tímavinnu allra starfsmanna sem koma að vinnu þeirra verkefha sem gjaldtakan 
byggist á. Sú vinna var, eins og fyrr greinir, unnin í samvinnu við Ríkisendurskoðun 
og leiddi til setningar fyrmefndrar gjaldskrár nr. 635/2011. Lyfjastofnun hafnar þvi 
rangri fullyrðingu FA um að gjaldskráin sem Lyfjastofnun vinnur eftir sé ógagnsæ og 
ekki í samræmi við þann kostnað sem til fellur.

Eftirlitsþegar Lyijastofnunar eru tilgreindir í 10. mgr. 3. gr. lyfjalaga og þeir aðilar 
greiða efitirlitsgjald á grundvelli 11. mgr. 3. gr. lyfjalaga, sbr. einnig 12. mgr. og 16. 
mgr. 3. gr. lyfjalaga. Hér er um að ræða fjármögnun sem flokkast sem markaðar 
tekjur, með öðrum orðum skattheimta. Fyrir liggur að þegar um skattheimtu er að 
ræða, þá er ekki beint samband á milli þeirra gjalda sem innheimt eru og þeirrar 
þjónustu sem veitt er einstaka gjaldendum.

Eftirlitssvið Lyfjastofnunar hefur eftirlit með allri opinberri umsýslu lyfja í 
landinu. Eftirlitsþegar eru: allir lyfsöluleyfishafar í landinu, lyfjasölur lækna, 
lyfjasölur sveitarfélaga, lyfjagerðir, (þ.m.t. starfsemi blóðbanka), allir lyfjaheildsalar 
landsins, lyfjaumboðsfyrirtœki, umsýsla og meðferð lyfja hjá öllum dýralœknum 
landsins, heilbrigðisstofnanir, sjukrahús og heilsugœslustöðvar. Ymis önnur verkefhi 
eru á ábyrgð eftirlitssviðsins, s.s. ráðgjöf og úttektir vegna nýrrar starfsemi, eftirlit 
með lyfjaauglýsingum, ýmiskonar ráðgjöf s.s við tollayfirvöld, lögregluna, 
Matvælastofnun o.fl. aðila. Þá sinnir eftirlitssviðið flokkun vöru, innköllun lyfja, 
váboðum vegna lyfja, ýmiskonar leyfisveitingum, sérlyfjaeftirliti, útgáfu vottorða o.fl.

Framangreindir eftirlitsþegar Lyfjastofiiunar eru tæplega 400 talsins. Undanfarin ár 
hafa starfsmenn á eftirlitssviði Lyfjastofnunar verið um fnnm talsins og á siðasta ári 
var farið í 60 úttektir. Undanfarin ár hefur hagræðingarkrafa stjómvalda bitnað á 
mörkuðum tekjum Lyfjastofnunar, þ.e. hefur komið niður á starfsemi eftirlitssviðsins. 
Hagræðingarkrafa fyrir árið 2014 er 17 millj. kr.

Það gefur auga leið að starfsemi efiirlits Lyfj astofnunar byggir á ákveðinni 
forgangsröðun og heimsóknir til eftirlitsþega em ákveðnar á gmndvelli áhættumats á 
þeirri starfsemi sem fram fer á hverjum stað. Að gefnu tilefni skal tekið fram að á 
grundvelli áhættumats geta ákveðnir eftirlitsþegar verið heimsóttir á hverju ári, eða 
annað hvert ár en aðrir fá færri heimsóknir. Þá skal jafiiframt tekið fiam að siðastliðið 
haust var eftirlit Lyíjastofnunar á heilbrigðisstofnunum landsins sett í forgang og 
áætlað er að búið verði að skoða aðstæður á landsvísu árið 2015.

Rétt er að benda á að þrátt fyrir að formlegt heildstætt eftirlit á lyfjaumsýslu hjá 
heilbrigðisstofnunum hafi ekki átt sér stað um langa hríð, þá hefur svokallað 
pappírseftirlit farið fram. Við þær aðstæður spyr Lyfjastofnun um ákveðinn verkferil, 
sem rétt þykir að kanna framkvæmd á vegna áhættumats.
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2. Fullyrðing um að lyfjaeftirlitsgjald feli í sér ómálefnalega mismunun.
Um þetta atriði bendir Lyfjastofnun á að ákvörðun löggjafans um setningu 
eftirlitsgjalds skv. 11. mgr. 3. gr. lyfjalaga, byggir á breytingalögum nr. 108/2000, við 
lyfjalög. Um lagabreytinguna sagði svo í athugasemdum við 3. gr. þess frumvarps sem 
varð að nefndum breytingalögum:

Kveðið er skýrar á um gjaldtöku en gert er í núgildandi lyfjalögum. í  fyrsta 
lagi er kveðið skýrar á um að svokölluð þjónustugjöld vegna skráningar lyfja, 
útgáfu markaðsleyfa o.fl. skuli standa undir þeim kostnaði sem a f hlýst við 
þjónustu og framkvæmd þeirra verkefna stofnunarinnar. I  öðru lagi er kveðið 
skýrar á um heimild til töku eftirlitsgjalds vegna lyfjaeftirlits en gert er í 
núgildandi lögum. Samkvæmt frumvarpinu er innheimta lyfjaeftirlitsgjalds í 
formi skattlagningar en ekki í formi þjónustugjalda eins og er samkvœmt 
núgildandi lyfjalögum og er gjaldið ákvarðað með hliðsjón a f umfangi 
starfsemi en þó er ákveðið lágmarksgjald. Nýlegur dómur Hæstaréttar taldi 
gjaldtökuna ekki fullnœgja kröfum 40. og 77. gr. stjórnarskrárinnnar, sbr. 15. 
gr. stjórnarskipunarlaga, nr. 97/1995, og dæmdi hana ólögmœta. Því þykir 
nauðsynlegt að gera umræddar breytingar. Eðlilegt verður að telja að 
lyfjaiðnaðurinn greiði gjald vegna eftirlitsskyldrar starfsemi sinnar, en eftirlit 
með lyfjadreifingu er ein mikilvægasta forsenda þess að mega starfa. Þeir 
þættir er lúta að öryggi og gœðum í lyfjadreifingu eru þar mikilvægastir. I  
núgildandi lögum kemur fram að leggja skuli árlegt eftirlitsgjald á þau 
fyrirtæki og stofnanir sem Lyfjaeftirlit ríkisins hefur eftirlit með. Hér er lagt til 
að eftirlitsskyldir aðilar verði taldir upp í lögunum.

Það er hlutverk löggjafans að ákveða lögin í landinu og það hefur löggjafinn gert með 
framangreindri lagasetningu. Það er mat Lyfjastofnunar að þessi lagasetning geti ekki 
talist fela í sér ómálefnalega mismunum, enda byggir hún á dómi Hæstaréttar nr. 
50/1998, að því leyti að það gangi ekki að byggja eftirlit á þjónustugjaldi.

3. Gjaldtaka samtímis veittri þjónustu -  ekki gerlegt.
Eins og fyrr greinir þá er hlutverk Lyfjastofiiunar ákveðið í 3. gr. lyfjalaga. Lögin 
byggja á evrópskri lyfjalöggjöf sem innleidd er í íslensk lög á grundvelli 
skuldbindinga samkvæmt samningnum um hið Evrópska efnahagssvæði. Tímafrestir 
við afgreiðslu verkefna eru að meginstefnu til í samræmi við evrópska lyfjalöggjöf og 
í Evrópu er innheimta gjalda almennt með sama hætti og hér er, þ.e. við móttöku 
umsókna, enda ótækt fyrir viðkomandi lyfjastofnun að leggja út í flókna og tímafreka 
sérfræðivinnu við afgreiðslu umsóknar ef ekki er ljóst hvort fyrirtækið er 
borgunarhæft þegar vinnu er lokið.

Afgreiðslutími erinda samkvæmt löggjöfmni fer eftir ýmsum reglum og reiknast hér 
svokölluð klukkustopp, þegar beðið er eftir því að fyrirtæki veiti fullnægjandi 
upplýsingar fyrir áframhaldandi afgreiðslu erinda. Afgreiðslutíminn getur þannig verið 
allt frá 30 dögum og upp í 210 daga, og lengur ef mörg klukkustopp eru gerð.

L y f j a s t o f n u n
lcelandic Medicines Agency

Bls. 3 af 5



TL y f  j a s t o f  nu n
lcelandic Medicines Agency

Fyrir liggur að afgreiðslutími Lyfjastofnunar er fyllilega sambærilegur við 
afgreiðslu hjá öðrum lyfjastofnunum á EES, í sumum tilvikum betri, sjá mynd.
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Lyfjastofnun getur því ekki annað en hafnað fulljTðinum FA um slæman 
afgreiðsluhraða, sem settar eru fram án frekari rökstuðnings um hvort fyrir liggi að 
dráttur á afgreiðslu máls hafí verið vegna atvika sem Lyfjastofnun ber ábyrgð á.

Að gefnu tilefni skal tekið fram að gjaldtaka vegna leyfa fyrir samhliða innflutning er 
með eftirfarandi hætti hjá þremur aðilum: 
ísland: 140.000 kr.
Danmörk: 370.000 ISK.
Lyfjastofnun Evrópu: 465.000 ISK. (samhliða dreifmg lyfja)

4. Röng fullyrðing um að gjaldtaka Lyfjastofnunar hafl verið óheimil.

FA heldur þvi fram að það ftumvarp sem hér liggur fyrir feli í sér að Lyfjastofnun hafi 
undanfarin ár tekið að sér verkefni sem stofnunin hefur ekki lagaheimild fyrir sem og 
að verið sé að auka formlega hlutverk Lyíjastofnunar!

Það er miður að texti frumvarpsins hafi getað skilist með þessum ranga hætti. 
Tilgangur frumvarpsins er einungis að breyta einu heiti í gildandi lyfjalögum, þ.e. í 
stað þess að lyfjalög fjalli um „markaðsleyfi fyrir samhliða innflutningi“, þá verði hér 
notuð orðin: „leyfi til samhliða innflutnings“. Hlutverk þess texta sem FA vísar til var 
einmitt að útskýra það og upplýsa að samþykkt ftumvarpsins feli ekki í sér neina 
efnislega breytingu, enda hafi vinna Lyfjastofnunar við afgreiðslu erinda um samhliða 
innflutning verið með sama hætti og annars staðar í Evrópu. Af gefnu tilefni skal tekið
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fram að Danir nota reyndar enn orðið markaðsleyfi við þessar aðstæður og einnig 
Austurríkismenn, svo dæmi séu tekin.

Lagaheimild fyrir þessum gjöldum hefur verið til staðar, enda kemur eftirfarandi fram 
í umsögn fjármála- og efnahagsráðuneytis -  skrifstofu opinberra íjármála um 
frumvarpið:

Breytingin, sem snýr að samhliða innflutningi lyjja, er fyrst og fremst formlegs 
eðlis og tilþess gerð að samrœma íslenskan lagatexta ákvæðum EES- 
samningsins. Horfið erfráþvíaðgefa  út „markaðsleyfi“þegar um samhliða 
innflutning er að ræða en í staðinn verður gefið út „samhliða 
innflutningsleyfi “ en breytingin er fyrst ogfremst gerð til að eyða öllum vafa 
sem kann að rísa vegna heimildar Lyfjastofnunar til að innheimta gjaldJyrir 
þá þjónustu

Verði frumvarpið að lögum hefur það ekki í för með sér áhrif á tekjur eða gjöld 
ríkissjóðs þar sem viðkomandi þjónusta og gjaldtaka er þegar fyrir hendL 
(feitletrun Lyfjastofnunar)

Með vísan til framangreinds er kröfu FA um endurgreiðslu gjalda með vísan til laga 
nr. 29/1995 hér með hafnað sem rangri.
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Niðurlag.
Eins og fyrr greinir, þá harmar Lyfjastofnun vinnubrögð FA í máli þessu. Með því að leita 
til Lyfjastofnunar eða velferðarráðuneytis með erindi sitt hefði félaginu verið unnt að stytta 
mál sitt við háttvirta velferðamefnd og eyða þannig tíma hennar í annað en að yfirfara rangar 
upplýsingar um þá starfsemi sem Lyfjastofnun annast af kostgæfiii og í samræmi við það sem 
gerist í öðrum löndum EES.

Lyfjastofnun hefur undanfarin ár kappkostað að vera í sem mestu og bestu sambandi við sína 
viðskiptavini og því hefur stofnunin ekki skilning á þeim málatilbúnaði FA sem hér er til 
umræðu. Vonast Lyijastofnun til þess að ná fundi félagsins hið fyrsta til að fara yfir þessi mál 
þannig að hægt sé að ræða hluti málefnalega -  með réttum skilningi allra aðila.

F.h. Lyfjastofnunar,

Rannveig Gunnarsdóttir >órisdóttii
r ) « V \ ? e

Helga Þórisdóttir
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