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Efni: Umsögn um þingmál - tillaga til þingsályktunar um notkun og ræktun lyfjahamps 18. mál.

Lyfjastofnun hefur borist til umsagnar tillaga til þingsályktunar um notkun og ræktun lyfjahamps, 
18. mál.

Lyfjastofnun hafa á síðustu árum borist nokkur erindi þar sem óskað hefur verið eftir afstöðu 
stofnunarinnar til fyrirhugaðrar ræktunnar hamps hérlendis. Rétt er að geta þess að þau erindi 
sem stofnuninni hafa borist hafa ekki öll snúið að fyrirhugaðri ræktun hamps til lyfjaframleiðslu.

Skv. 1. mgr. 2. gr. gr. laga nr. 65/1974 um ávana- og fíkniefni, sbr. einnig 4. mgr. 2. gr. sömu laga, 
er öll varsla og meðferð á cannabis hér á landi óheimil (þ.m.t. innflutningur, útflutningur, sala, 
kaup, skipti, afhending, móttaka, framleiðsla, tilbúningur og varsla). Skv. 3. mgr. 2. gr. er 
Lyfjastofnun heimilt að veita undanþágur frá þessu banni, þegar sérstaklega stendur á. Þessi 
heimild til veitingu undanþága hefur fyrst og fremst verið nýtt í gegn um tíðina til að heimila 
einstaka innflutning á efnum sem tilgreind eru í 6. gr. laga um ávana- og fíkniefni, í mjög litlu 
mæli, t.d. til rannsókna og prófana hjá lögreglu. Einnig hafa verið veittar undanþágur á grundvelli 
ákvæðisins í einstaka tilvikum til innflutnings á efnum þegar fyrir liggur rökstudd beiðni læknis 
um notkun til handa einstaka sjúklingum þegar öll helstu önnur meðferðarúrræði hafa þegar 
verið reynd. Við að túlka hvað felst í þessum orðum, þ.e. „þegar sérstaklega stendur á" hefur 
Lyfjastofnun horft til bæði fyrirliggjandi lögskýringagagna og svo þeirra fordæma sem fyrir liggja, 
en veiting leyfa og undanþágna til inn- og útflutnings á ávana- og fíkniefna var flutt frá 
velferðarráðuneyti til Lyfjastofnunar árið 2011. Að vel athuguðu máli hefur stofnunin talið að 
heimild stofnunarinnar til að veita undanþágu frá 1. mgr. 2. gr. gr. laga nr. 65/1974 um ávana- og 
fíkniefni, sbr. einnig 4. mgr. 2. gr. sömu laga, nái ekki til þessa að heimila rækt á cannabis sativa 
plöntum og telur að rækt cannabis sativa plantna teljist ekki til tilfellis þar sem sérstaklega 
stendur m.a. þar sem ekki er um einstakt, afmarkað tilfelli að ræða.

Lyfjastofnun vill árétta að sé framleiðsla lyfjahamps fyrirhuguð hérlendis verður að gera að kröfu 
að öll meðhöndlun og umsýsla s.s. framleiðsla, innflutningur, dreifing, notkun, verkun og tilraunir 
lúti sömu reglum og um lyf gilda almennt s.s. gæðastöðlum þar með talið GMP -Góðir
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starfshættir í lyfjagerð - Good Manufacturing Practice, GDP - Góðir starfshættir við lyfjadreifingu

Lyfjastofnun lýsir sig fyllilega reiðubúna til að senda á fund velferðarnefndar fulltrúa sína til að 
skýra aðkomu sína frekar eða svara spurningum nefndarmanna sé þess óskað.

F.h. Lyfjastofnunar,

Fjóla Pétursdóttir, hdl.
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