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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-12-20

Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore
samt justitierådet Anders Eka.

Vissa ändringar i läkemedelslagen

Enligt en lagrådsremiss den 30 november 2017 har regeringen
(Socialdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över
förslag till

1. lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315),
2. lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister,
3. lag om ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.,
4. lag om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel,
5. lag om ändring i lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet
Hans Hagelin, biträdd av departementssekreteraren Anna Weinholt.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:
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Förslaget till lag om ändring i läkemedelslagen

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Avsikten med förslaget i denna del är att åstadkomma en övergångsreglering som medger att tillståndsbeslut som regeringen har
meddelat före den 1 juli 2018 ska fortsätta att gälla under viss tid.
Regeringen behöver då enligt remissens förslag ha kvar de
beslutsbefogenheter som nu följer av 4 kap. 10 § första stycket.

Enligt Lagrådet är det tveksamt om det är tillräckligt att övergångsregleringen endast tar sikte på den bestämmelsen. Frågan är om inte
regleringen också förutsätter att vissa av de andra bestämmelser
som nu föreslås bli upphävda kan ha fortsatt verkan under
övergångstiden. Det gäller 5 kap. 1 § andra stycket om försäljning
av antroposofiska medel, 15 kap. 3 § andra meningen om årsavgift
och 16 kap. 1 § första stycket avseende hänvisningen till 5 kap. 1 §
andra stycket.

För att åstadkomma detta kan övergångsbestämmelsen formuleras
enligt följande.
I fråga om tillstånd till försäljning av antroposofiska medel som regeringen
har beslutat före ikraftträdandet gäller 4 kap. 10 §, 5 kap. 1 §, 15 kap. 3 §
och 16 kap. 1 § i den äldre lydelsen, med den begränsningen att tillstånd
enligt 4 kap. 10 § första stycket inte får förlängas.

Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

