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Efni: Umsögn SVÞ um frumvarp til lyfjalaga að því er varðar hagsmuni fyrirtækja sem 
annast heildsöludreifingu lyfja -  390. mál.

Hér fara á eftir athugasemdir og/eða ábendingar frá SVÞ við frumvarp til lyfjalaga sem snúa 
einvörðungu að hagsmunum þeirra fyrirtækja sem annast heildsöludreifingu lyfja.

1. Skyldur heildsöluleyfishafa.

Skv. 1. mgr. 29. gr. frumvarpsins ber heildsöluleyfishöfum að eiga nægar birgðir af tilteknum 
nauðsynlegum lyfjum sem veitt hefur verið markaðsleyfi fyrir hér á landi og hafa verið 
markaðssett, en heildsöluleyfishafi annast dreifingu á. Gert er ráð fyrir að Lyfjastofnun birti á 
vefsíðu sinni lista yfir þau tilteknu nauðsynlegu ly f og magn birgða sem um ræðir.

Hér verður að benda á þá staðreynd, að verið er að leggja skyldu á herðar heildsöluleyfishafa, 
þ.e. þeirra heildsöluleyfishafa sem eingöngu annast lyfjadreifingu, sem þeim er ekki mögulegt 
að uppfylla. Innflutningur og ákvörðun um birgðastöðu hverju sinni er á ábyrgð þess sem 
hefur markaðsleyfi fyrir viðkomandi ly f eða fulltrúa hans. Taka verður fram að 
markaðsleyfishafar eru að jafnaði einnig heildsöluleyfishafar. Skylda af þessu tagi getur 
einungis hvílt á markaðsleyfishöfum sem jafnfram t eru með heildsöluleyfi þar sem aðeins þeir 
eru í aðstöðu til tryggja að nægjanlegar birgðir séu ávallt til af tilteknum nauðsynlegum 
lyfjum.

Á sama hátt verður að gera þá athugsemd við 5. mgr. 29. gr. að heildsöluleyfishöfum sem 
eingöngu annast lyfjadreifingu er ómögulegt að uppfylla þá skyldu sem á þá eru lagðar 
samkvæmt þessu ákvæði, þar sem þeir hafa ekki aðgang eða aðkomu að framleiðslu og 
birgðahaldi framleiðenda. Þar er því einungis á færi framleiðenda/markaðsleyfishafa að 
uppfylla þá skyldu sem hér um ræðir. Nauðsynlegt er að breyta þessum ákvæðum þannig að 
það sé í samræmi við raunveruleikann.

2. Heimildir heildsöluleyfishafa til dreifingar

Skv. f. lið 1. mgr. 30. gr. frumvarpsins er áfram gert ráð fyrir að heildsöluleyfishöfum verði 
heimilt að selja læknum, tannlæknum og dýralæknum ly f til nota í eigin starfi.



Ákvæði sem þetta leiðir óhjákvæmilega til aukins kostnaðar við dreifingu lyfja, en þennan 
kostnað væri auðveldlega hægt að minnka verulega með því að þessum aðiðum væri gert að 
kaupa til eigin nota beint af apótekum. Verði ekki orðið við þessari ábendingu er nauðsynlegt 
að heildsöluleyfishafar fái ótvíræða heimild til sérstakrar gjaldtöku fyrir flutning lyfja til 
þessara aðila.

3. Eftirlitsgjald

Samkvæmt 1. mgr. 89. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að eftirlitsgjald skuli standa undir 
kostnaði við reglubundið eftirlit Lyfjastofnunar. Þrátt fyrir að hér sé um að ræða ákvæði sem 
er að finna í núgildandi lyfjalögum verður að telja mun eðlilegra fyrirkomulag að eftirlitsgjöld 
séu samkvæmt gjaldskrá fyrir veitta þjónustu en ekki sem 0,3% af vörusölu lyfja á liðnu 
almanaksári. Slíkt er skattlagning en ekki gjaldtaka fyrir veitta þjónustu, en kveðið er á um 
slíka gjaldtöku fyrir Lyfjastofnun í 88.gr frumvarpsins. Samkvæmt því ákvæði vinnur 
Lyfjastofnun eftir gjaldskrá sem samþykkt hefur verið af ráðherra.

Athugasemdir og ábendingar um ákvæði sem ekki eru í frumvarpinu

1. Ákvæði um skyldur heildsöluleyfishafa

Lagt er til að í nýjum lyfjalögum verði kveðið á um skyldur handhafa heildsöluleyfis, m.a. 
þeirra sem selja ly f til tiltekinna aðila, til að eiga nægar birgðir af tilteknum lyfjum. Ákvæðin 
eiga rót sína að rekja til 33. gr. gildandi lyfjalaga eins og fram kemur í skýringum við 29. gr. 
frumvarpsins.

Í þessu samhengi er rétt að vekja athygli á umfjöllun í aðfararorðum tilskipana 92/25/EBE og 
2001/83/EB og (sjá hér að neðan) er náð geta til þessarar stöðu.

Aðfararorð tilskipunar ráðsins 92/25/EBE frá 31. mars 1992 
um heildsöludreifingu lyfja sem ætluð eru mönnun og 
samhljóða texti í 38. tölul. aðfararorða tilskipunar 
Evrópuþings og Evrópuráðs 2001/83/EB frá 6. nóvember 
2001 um bandalagsreglur um lyf sem ætluð eru mönnum eru 
eftirfarandi:

Tiltekin aðildarríki leggja ákveðnar kvaðir um opinbera 
þjónustu á heildsala, sem afgreiða lyf til lyfsala, og þá sem 
hafa heimild til að afgreiða lyf til neytenda. Þessi aðildarríki 
verða að geta haldið áfram að leggja kvaðirnar á heildsala 
sem hafa staðfestu á yfirráðasvæði þeirra. Þau verða einnig 
að geta lagt þær á heildsala í öðrum aðildarríkjum, að því 
tilskildu að þau leggi ekki strangari kvaðir á þá en sína



heildsala, rökstyðja megi kvaðirnar með skírskotun í verndun 
almannaheilbrigðis og þær séu í samræmi við markmiðið 
með þessari verndun.

A f umfjölluninni leiðir að ákvæði um skyldurnar geta náð bæði til íslenskra sem erlenda 
heildsöluleyfishafa sem kunna að selja ly f til íslenskra apóteka og heilbrigðisstofnana.

Að mati SVÞ er það er forsenda þess að hægt sé að tryggja afhendingaröryggi lyfja á Íslandi og 
einnig forsenda þess að öll apótek í öllum landshlutum fái sambærilega þjónustu að gerð verði 
breyting á ákvæðum 29. gr. Þannig þyrfti t.d. að vera kveðið á um að heildsöluleyfishafar veiti 
öllum apótekum og sjúkrahúsapótekum í öllum landshlutum sambærilega þjónustu. Í 
sambærilegri þjónustu gæti t.d. falist skylda til að afhenda pantanir innan 24 klukkustunda. 
Þetta mætti gera til að tryggja að öll ákvæði lyfjalaga geti átt við um bæði íslenska 
heildsöluleyfishafa og erlenda aðila sem kynnu að vilja selja íslenskum apótekum eða 
heilbrigðisstofnunum ly f í heildsölu.

Óskað er eftir að fá tækifæri til að gera nánar grein fyrir þeim sjónarmiðum sem hér hafa verið 
sett fram, á fundi með velferðarnefnd Alþingis.

Virðingarfyllst, 
f.h. SVÞ

Andrés Magnússon


