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Efni: Umsögn Lyfjastofnunar um frumvarp til laga um breytingu á lyfjalögum (lyfjagát, EES-reglur), 
645. mál.

Lyfjastofnun vísar til erindis nefndasviðs Alþingis, dags. 5. febrúar 2015, en í erindinu er óskað 
umsagnar um frumvarp heilbrigðisráðherra til laga um breytingu á lyfjalögum (lyfjagát, EES-reglur), 
645. mál.

Líkt og segir í almennum athugasemdum sem frumvarpinu fylgja var samráð haft við Lyfjastofnun við 
gerð frumvarpsins. Því miður gafst ekki rúm til að allir sérfræðingar Lyfjastofnunar á sviði lyfjagátar 
kæmu sínum athugasemdum að á meðan á samráðsferlinu stóð. Það tækifæri gafst hins vegar nýlega 
og því vill Lyfjastofnun nýta þetta tækifæri til að leggja til breytingar á frumvarpinu svo tryggja megi 
að ákvæði tilskipunar 2010/84/ESB og reglugerðar (ESB) nr. 1235/2010 séu innleidd í íslenskan rétt 
með fullnægjandi hætti.

Eins og velferðarnefnd er sennilega kunnugt um tekur frumvarpið mið af ákvæðum danskra lyfjalaga 
um sama efni, þ.e. nýjum lyfjagátarreglum Evrópska efnahagssvæðisins frá árinu 2010. Lyfjastofnun 
hefur yfirfarið texta framangreindra danskra lagaákvæða sem og efni þeirra EES-gerða sem innleiða á 
með frumvarpinu. Á grundvelli þeirrar yfirferðar gerir Lyfjastofnun eftirfarandi tillögur að breytingum 
á frumvarpinu.

Tillögur Lyfjastofnunar að breytingum á frumvarpinu. 

a-liðurl. mgr. 2. gr. frumvarpsins (19. gr.):

Lyfjastofnun leggur til að a-liður 19. gr. orðist svo:

„Lyfjastofnun skal starfrækja lyfjagátarkerfi til að hafa eftirlit með öryggi lyfja og skal stofnunin halda 
skrá yfir aukaverkanir sem tilkynntar eru til stofnunarinnar. Lyfjastofnun er heimilt að afhenda 
embætti Landlæknis, sjúklingasamtökum sem starfrækt eru hér á landi, Lyfjastofnun Evrópu, 
framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, lögbærum yfirvöldum á sviði lyfjamála í ríkjum Evrópska 
efnahagssvæðisins og markaðsleyfishöfum upplýsingar um tilkynntar aukaverkanir."

Að mati Lyfjastofnunar er tillaga stofnunarinnar nær því að skila sömu niðurstöðu og sambærilegur 
texti í dönskum lyfjalögum, sbr. framangreint. Lyfjastofnun telur ennfremur að reglugerðarheimildin 
sem finna má í umræddum lið 1. gr. frumvarpsins óþörf þar sem frumvarpið hefur síðar meir að
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geyma reglugerðarheimild til handa ráðherra til að kveða á um sama atriði nánar með reglugerð. Þar 
að auki leggur Lyfjastofnun til að stofnuninni verði veitt heimild í lögum til að miðla þeim 
upplýsingum sem um ræðir til aðila hér á landi líka, sbr. tillögu um að bæta inn Embætti landlæknis 
og innlendum sjúklingasamtökum. Með því væru ákvæði d-liðar 1. mgr. 102. gr. tilskipunar 
2001/83/EB, með áorðnum breytingum, leidd í lög hér á landi, en í umræddu ákvæði eru 
aðildarríkjum gert að tryggja að almenningi berist upplýsingar sem byggja á upplýsingum sem verða 
til í lyfjagát, t.d. aukaverkanatilkynningar.

b-liður 1. mgr. 2. gr. frumvarpsins (19. gr. a):

a) Lyfjastofnun leggur til að í stað orðsins „rannsaka", í a-lið 1. mgr. 19. gr. a, komi: meta.
b) Lyfjastofnun leggurtil að á eftir orðinu „ráðstafanir", í a-lið 1. mgr. 19. gr. a, komi: sé þeirra þörf.
c) Lyfjastofnun leggur til að b-liður 1. mgr. 19. gr. a orðist svo: Eiga nákvæma lýsingu á lyfjagátarkerfi 

sínu í grunnskjali lyfjagátar um aukaverkanir lyfja og veita Lyfjastofnun aðgang að lýsingunni sé 
þess óskað. Þetta gildir þó ekki um dýralyf.

d) Lyfjastofnun leggurtil að í stað orðanna „Taka saman upplýsingar vegna gruns um aukaverkanir", í 
c-lið 1. mgr. 19. gr. a, komi: Halda skrá vegna aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfi.

e) Lyfjastofnun leggur til að í stað orðanna „þær upplýsingar aðgengilegar" , í c-lið 1. mgr. 19. gr. a, 
komi: skrána aðgengilega.

f) Lyfjastofnun leggur til að í stað orðanna „ef grunur leikur á aukaverkunum lyfja", í d-lið 1. mgr. 19. 
gr. a, komi: aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfi.

g) Lyfjastofnun leggur til að e-liður 1. mgr. 19. gr. a orðist svo: Taka saman og leggja fram samantekt 
um öryggi lyfs til Lyfjastofnunar.

h) Lyfjastofnun leggurtil að í stað orðanna „aðila með viðeigandi menntun og hæfi til að bera ábyrgð 
á lyfjagát", í f-lið 1. mgr. 19. gr. a, komi: ábyrgðarhafa lyfjagátar.

i) Lyfjastofnun leggur til að í stað orðanna „aðilans", í 2. mgr. 19. gr. a, komi: ábyrgðarhafa 
lyfjagátar.

j) Lyfjastofnun leggur til að á eftir orðunum „Evrópska efnahagssvæðisins", í 4. mgr. 19. gr. a, komi: 
á sviði lyfjamála. 

k) Lyfjastofnun leggurtil að 5. mgr. 19. gr. a falli brott.

Skýring:

Að mati Lyfjastofnunar er tillaga stofnunarinnar nær því að skila sömu niðurstöðu og sambærilegur 
texti í dönskum lyfjalögum, sbr. framangreindar tillögur að orðalagsbreytingum. í tillögum 
Lyfjastofnunar hér að framan, sem og hér á eftir, er einnig að finna orðalagið „aukaverkanir sem 
grunur er um að tengist lyfi". Um er að ræða þýðingu þýðingarmiðstöðvar utanríkisráðuneytisins á 
hugtakinu „suspected adverse reaction" sem finna má í tilskipun 2010/84/ESB. Lyfjastofnun telur að 
þýðing þýðingarmiðstöðvarinnar lýsi best því sem um ræðir og eru framangreindar tillögur gerðar 
með það að markmiði að samræma notkun hugtaksins í texta lyfjalaga, nr. 93/1994.
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Lyfjastofnun telur jafnframt að reglugerðarheimild sú sem finna má í 5. mgr. 19. gr. a sé óþörf, þar 
sem reglugerðarheimild í 1. mgr. 19. gr. c hefur að geyma efnislega samskonar heimild til handa 
ráðherra.

c-liður 1. mgr. 2. gr. frumvarpsins (19. gr. b):

a) Lyfjastofnun leggur til að 1. og 2. mgr. 19. gr. b orðist svo:

„Markaðsleyfishafa mannalyfs er óheimilt að birta upplýsingar um öryggi lyfs sem byggja á 
lyfjagátarupplýsingum án þess að tilkynna um birtinguna áður eða samtímis til Lyfjastofnunar, 
Lyfjastofnunar Evrópu og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins.

Markaðsleyfishafa dýralyfs er óheimilt að birta upplýsingar um öryggi dýralyfs sem byggja á 
lyfjagátarupplýsingum án þess að tilkynna um birtinguna áður eða samtímis til Lyfjastofnunar."

b) Lyfjastofnun leggur til að í stað orðanna „fyrir almenning", í 3. mgr. 19. gr. b, komi: skv. 1. og 2. 
mgr.

c) Lyfjastofnun leggur til að 4. og 5. mgr. 19. gr. b orðist svo:

„Lyfjastofnun getur krafist þess að markaðsleyfishafi mannalyfs birti, eða dreifi til tilgreinds hóps 
heilbrigðisstarfsmanna, lyfjaupplýsingum sem varða öryggi sjúklinga, þar á meðal aukaverkanir sem 
grunur leikur á að tengist lyfi.

Lyfjastofnun er heimilt að kveða á um form og innihald þeirra upplýsinga vísað ertil i 4. mgr. Þá er 
Lyfjastofnun heimiltað setja tímamörk varðandi birtingu eða dreifingu slíkra upplýsinga."

Skýring:

Lyfjastofnun telur að 1. og 2. mgr. 19. gr. b í frumvarpinu séu efnislega ekki réttar samanborið við þau 
ákvæði tilskipunar 2001/84/ESB sem innleiða á með breytingunum. Tillaga Lyfjastofnunar er að mati 
stofnunarinnar rétt innleiðing þar sem gerður er ákveðinn greinarmunur á því sem gildir um lyf fyrir 
menn annars vegar og lyf fyrir dýr hins vegar.

Lyfjastofnun telur ennfremur að mögulega hafi mistök átt sér stað við útfærslu á 4. og 5. mgr. 19. gr. 
b. frumvarpsins. Tilskipun 2010/84/ESB kveður á um að yfirvöld geti krafist þess að markaðsleyfishafi 
birti og/eða dreifi til skilgreinds hóps heilbrigðisstarfsmanna, upplýsingum um lyf sem varða öryggi 
sjúklinga. Tilskipunin kveður ekki á um að heimild yfirvalda til að krefjast að heilbrigðisstarfsmenn
birti og/eða dreifi þessum sömu upplýsingum.

d-liður 1. mgr. 2. gr. frumvarpsins (19. gr. c):

a) Lyfjastofnun leggur til að í stað orðanna „skal í reglugerð", i 1., 2. og 3. mgr. 19. gr. c, komi: er 
heimilt í reglugerð að.
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b) Lyfjastofnun leggur til að í stað orðanna „allar grunsemdir um aukaverkanir", í 2. mgr. 19. gr. c., 
komi: til Lyfjastofnunar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfi.

c) Lyfjastofnun leggur til að orðin „og skal þeim tilkynningum beint til Lyfjastofnunar", í 2. mgr. 19. 
gr. c, falli brott.

d) Lyfjastofnun leggur til að í stað orðanna „um grun um aukaverkanir og skal þeim tilkynningum 
beint til Lyfjastofnunar", í 3. mgr. 19. gr. c, komi: til Lyfjastofnunar um aukaverkanir sem grunur er 
um að tengist lyfi.

Lyfjastofnun telur ekki sé þörf á því, m.v. efni tilskipunar 2010/84/ESB, að gera ráðherra skylt að birta 
þær reglugerðir sem um er fjallað í 19. gr. c. Ákvæði tilskipunarinnar hvað þessi atriði varða eru 
valfrjáls, þ.e. aðildarríkjum er veitt heimild til að setja um þessi atriði sérstakar reglur.

Lyfjastofnun telur að framangreindar breytingartillögur stofnunarinnar séu nauðsynlegar til þess að 
gildandi reglur Evrópska efnahagssvæðisins komi til framkvæmda hér á landi með réttum og 
fullnægjandi hætti. Lyfjastofnun leggur ríka áherslu á að velferðarnefnd taki tillögurnar til skoðunar.

Lyfjastofnun er boðin og búin til að senda fulltrúa sína á fund nefndarinnar og útskýra mál sitt enn 
frekar, sé þess óskað.

F.h. Lyfjastofnunar,

Skýring:

Samantekt.
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