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utfärdad den 6 april 2006.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 och 7 §§ lagen (1996:1152) om
handel med läkemedel m.m. skall ha följande lydelse.
4 § Detaljhandel med följande varor får, om inte annat följer av denna lag,
bedrivas endast av staten eller av juridisk person i vilken staten har ett bestämmande inflytande:
1. läkemedel eller varor som godkänts för försäljning eller omfattas av ett
erkännande av ett godkännande enligt 5 § första stycket läkemedelslagen
(1992:859),
2. läkemedel för vilka tillstånd till försäljning lämnats enligt 5 § tredje
stycket läkemedelslagen, och
3. läkemedel som godkänts för försäljning enligt Europaparlaments och
rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av
gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk
läkemedelsmyndighet2.
Regeringen bestämmer av vem och på vilka villkor sådan handel får bedrivas.
Detaljhandel med godkända naturläkemedel och läkemedel som är godkända som vissa utvärtes läkemedel får bedrivas även av annan. Vid tillämpning av första stycket skall ett läkemedel som registrerats enligt läkemedelslagen inte anses som godkänt för försäljning.
7 § Bestämmelser om information, marknadsföring, förordnande och utlämnande finns i läkemedelslagen (1992:859).
1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.
2. Växtbaserade läkemedel, som den 30 april 2006 är godkända som
naturläkemedel och som efter ansökan godkänts som läkemedel enligt läkemedelslagen (1992:859) skall, om det är fråga om läkemedel med samma
styrkor, doseringar och indikationer som avsågs i beslutet om godkännande
som naturläkemedel, utan hinder av bestämmelserna i 4 § få säljas av annan
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än staten eller en juridisk person i vilken staten äger ett bestämmande inflytande fram till och med den 30 april 2009.
På regeringens vägnar
YLVA JOHANSSON
Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)
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