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972/2018

Lag
om ändring av 13 och 14 § i lagen om fartygsapotek

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om fartygsapotek (584/2015) 13 och 14 § som följer:

13§

Undantag

Transport- och kommunikationsverket kan av särskilda skäl i enskilda fall på ansökan
bevilja undantag från de krav på fartygsapotekets innehåll som anges i 6 § 1 mom., förut-
satt att undantaget inte väsentligen försämrar fartygspersonalens möjlighet att få adekvat
första hjälpen och sjukvård ombord.

Omprövning av ett i 1 mom. avsett beslut som meddelats av Transport- och kommuni-
kationsverket får begäras hos Transport- och kommunikationsverket på det sätt som anges
i förvaltningslagen (434/2003). Ett beslut som har meddelats med anledning av begäran
om omprövning får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningspro-
cesslagen (586/1996). Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär endast
om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ändring i en avgift som Transport- och kommunikationsverket påfört för ett beslut som
avses i 1 mom. får sökas på det sätt som föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till
staten (150/1992).

14§

Tillsyn och skyldighet att lämna uppgifter

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av
den utövas av Transport- och kommunikationsverket, arbetarskyddsmyndigheterna och
tillsynsmyndigheterna för hälso- och sjukvården.

Transport- och kommunikationsverket och arbetarskyddsmyndigheterna är skyldiga att
trots sekretessbestämmelserna på begäran till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
hälsovården och regionförvaltningsverken lämna sådana uppgifter om användningen av
läkemedel och behandlingsutrustning samt om vidtagna vårdåtgärder som är nödvändiga
för utförandet av tillsynsuppgifter som föreskrivs för dem i övrig lagstiftning. Trots sekre-
tessbestämmelserna ska till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
lämnas de uppgifter om läkemedlen i ett fartygsapotek och deras mängder samt läkeme-
delsanskaffningar till fartygsapoteket som är nödvändiga för tillsynen över apotek enligt
läkemedelslagen (395/1987) eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Uppgif-
terna ska lämnas avgiftsfritt.

————
RP 61/2018
RP 104/2018
KoUB 21/2018
RSv 102/2018

1



972/2018  
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.
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