
Góðan dag,

Lyfjastofnun vísar til neðangreindrar beiðni um umsögn um tillögu til þingsályktunar CBD í almennri 
sölu, 285. mál 150. löggjafarþings, hér eftir nefnd þingsályktunartillagan. Með þingsályktunartillögunni 
fylgdi greinagerð, hér eftir nefnd greinagerðin.

Lyfjastofnun leggst gegn samþykkt þingsályktunartillögunnar í óbreyttri mynd og vill jafnframt 
leiðrétta eftirfarandi rangfærslur í greinagerðinni.

[...] Úr jurtinni er einnig hægt að vinna virku efnin THC og CBD en hið síðarnefnda 
hefur m.a. verið notað sem fæðubótarefni, í matvæli, snyrtivörur og sem lyf.

[...] Bæði efnin hafa læknisfræðilegt notagildi og má nota þau í ýmsum tilgangi, 
en vegna skilgreiningar á kannabisi og afleiðum þess sem ávana- og fíkniefnis, 
eða ávana- og fíknilyfs þegar um er að ræða tilbúin lyf, eru vörur sem innihalda 
THC eða CBD lyfseðilsskyld, eftirritunarskyld og Z-merkt. Slík lyf verða því aðeins 
fengin gegn ávísun læknis með sérfræðimenntun.

Í ljósi þess að CBD er ekki vímugjafi eru engin rök sem standa til þess að það skuli 
flokkað sem ávana- og fíkniefni eða lyf. Núverandi lagaleg staða CBD er óskýr þar 
sem það er ekki sérstaklega tilgreint í lögum um ávana- og fíkniefni, nr. 65/1974, 
né heldur í reglugerðum settum á grundvelli laganna. Hins vegar hefur CBD 
(cannabidiol) alla jafna verið skilgreint sem eitt af virkum efnum 
kannabisplöntunnar, sem flokkast sem ávana- og fíkniefni samkvæmt 
áðurgreindum lögum. Því má telja líklegt að um CBD skuli gilda sömu reglur og 
um önnur efni sem unnin eru úr kannabisi, þ.e. að einungis sé heimilað að flytja 
það inn að fengnu markaðsleyfi Lyfjastofnunar, það sé lyfseðilsskylt, 
eftirritunarskylt og Z-merkt. Skýtur þetta skökku við þegar um er að ræða efni 
með óumdeilanlegt notagildi og er hvorki ávanabindandi né vímugjafi.

[...] Mörg lönd hafa þegar heimilað sölu á vörum sem innihalda CBD sem 
annaðhvort lausasölulyf eða fæðubótarefni.

Lyfjastofnun vill fyrir það fyrsta benda á að lyf samkvæmt skilgreiningu lyfjalaga er óháð vímugefandi 
eiginleikum viðkomandi efnis eða efnasamsetningar, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 5. gr. lyfjalaga nr. 93/1994.

Þá vill Lyfjastofnun ítreka að lagaleg staða kannabídíóls (CBD) er skýr. CBD flokkast sem lyf út frá 
lyfjavirkni og fellur þar með undir lyfjalöggjöfina.

Lyfjastofnun hefur á síðastliðnu ári fengið til flokkunar tvær vörur sem innihalda CBD og ætlaðar voru 
til inntöku. Niðurstaða þessar mála var skilgreina báðar vörurnar sem lyf í skilningi lyfjalaga. 
Lyfjastofnun vill benda á að til grundvallar flokkunar á vörum sem innihalda CBD og ætlaðar eru til 
inntöku liggur fyrir fjöldi gagna sem rökstyður virkni CBD sem lyfs en í því samhengi má jafnframt 
benda á að lyfið Epidiolex (10% CBD lausn) hefur fengið markaðsleyfi sem lyf í Bandaríkjunum. Hér má 
finna upplýsingar um lyfið Epidiolex, þ. á m. tilvísanir í rannsóknir og lyfjavirkni. Væntanleg er útgáfa 
íslensk markaðsleyfis fyrir lyfið undir heitinu Epidyolex. Lyfjastofnun bendir jafnframt í þessu samhengi 
á að lyfið Sativex (sem inniheldur virku efnin THC og CBD) er fáanlegt hér á landi.

Ástæður á bakvið ávísunarskyldu lyfja, eftirritunarskyldu eða svonefndar Z-merkingar eru margvíslegar 
og þar sem að þessir þættir eru nefndir sérstaklega í greinagerðinni vill Lyfjastofnun koma því á
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framfæri að allir þessir þættir eiga það sameiginlegt að þeir eru settir til að auka öryggi sjúklinga eftir 
ítarlegt og hlutlægt mat hverju sinni.

Lyfjastofnun vill að lokum benda á að þann 18. desember 2009 voru samþykkt sem lög frumvarp 
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um breytingar á ýmsum lögum vegna endurskoðunar á 
undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn og innleiðingar á reglugerð Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 auk afleiddra gerða. Við samþykkt frumvarpsins voru 
gerðar veigamiklar breytingar á lögum er varða innflutning og framleiðslu matvæla, þ.m.t á lögum um 
matvæli, nr. 93/1995, með síðari breytingum. Breytingar á lögum um matvæli fólu m.a. í sér að 
gildissvið laganna var skilgreint upp á nýtt. Í 1. mgr. 11. gr. laga um matvæli, segir m.a.:

Óheimilt er að flytja til landsins eða markaðssetja matvæli, þ.m.t. 
fæðubótarefni, sem innihalda lyf samkvæmt skilgreiningu lyfjalaga. Leiki vafi á 
því hvort einstök efnasambönd teljist lyf sker Lyfjastofnun úr.

Lyfjastofnun fær því sekki séð á hvaða lagagrundvelli þau lönd - sem eru reyndar ótilgreind í 
greinagerðinni - hafa heimilað sölu á CBD sem fæðubótarefni. Lyfjastofnun er ekki kunnugt um neitt 
land sem heimilar CBD sem lausasölulyf.

Að öllu framansögðu leggst Lyfjastofnun gegn samþykkt þingsályktunartillögunar í óbreyttri mynd.

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