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Lag
om ändring i lagen (1992:860) om kontroll av
narkotika;

Utkom från trycket
den 19 maj 2009

utfärdad den 7 maj 2009.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 a, 5, och 14 §§ lagen (1992:860)
om kontroll av narkotika ska ha följande lydelse.
3 a §2 Den som har tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel enligt
2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel får utfärda sådana intyg som avses i artikel 75 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet
av den 14 juni 1985. Ett intyg får utfärdas att gälla för en period om högst
30 dagar.
5 §3 Handel med narkotika får bedrivas endast av
1. den som med tillstånd antingen har infört varan till riket eller har vidtagit sådan åtgärd med varan som innebär tillverkning,
2. den som enligt 2 kap. 1 § eller 4 kap. 1 § andra stycket lagen
(2009:366) om handel med läkemedel får bedriva detaljhandel med läkemedel, eller
3. någon annan som har tillstånd att handla med varan.
14 §4 Beslut i fråga om intyg enligt 3 a § får överklagas till Läkemedelsverket. Beslut som Läkemedelsverket eller Tullverket i ett enskilt fall meddelat enligt denna lag, enligt förordning (EG) nr 273/2004 eller förordning
(EG) nr 111/2005 eller enligt en föreskrift som meddelats med stöd av lagen
får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut som Läkemedelsverket, Tullverket, länsrätten eller kammarrätten i
ett enskilt fall meddelar ska gälla omedelbart, om inte annat anges i beslutet.
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