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Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1992:1554) om kontroll
av narkotika1
dels att nuvarande bilaga 1 till förordningen skall betecknas bilaga,
dels att 7–9 §§ och rubriken närmast före 7 § samt bilaga 2 skall uppgöra
att gälla,
dels att 2, 11, 12 och 14 §§ samt rubriken närmast före 11 § skall ha följande lydelse.
2 §2 De substanser som anges i bilaga till denna förordning skall anses som
narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64).

Bestämmelser om narkotika och narkotikaprekursorer3
11 §4 Läkemedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om narkotika
såvitt avser tillverkning, handel, förordnande, utlämnande, förande av anteckningar och, efter samråd med Tullverket, om import och export.
Läkemedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om narkotikaprekursorer när det gäller
1. särskilda tillstånd för apotek eller myndigheter att inneha eller släppa ut
narkotikaprekursorer på marknaden, och
2. särskild registrering för apotek eller myndigheter att släppa ut narkotikaprekursorer på marknaden.
12 §5 Avgift skall betalas
– för narkotika av den som ansöker om tillstånd eller har fått tillstånd
– för narkotikaprekursorer av den som ansöker om tillstånd eller registrerar sig enligt förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004 om nar1
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kotikaprekursorer6 eller rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer7.
Årsavgift för narkotika skall betalas från och med månaden efter den då
Läkemedelsverket meddelat tillstånd att importera, exportera, tillverka eller
driva handel till och med den månad då tillståndet upphör att gälla.
14 §8 Avgifter betalas med följande belopp.
Avgiften
avser

Avgift
i kronor

Narkotika
– tillstånd att importera
– tillstånd att exportera
årsavgift
avgift per import-/exporttillfälle
– tillstånd att tillverka
– tillstånd att driva handel
årsavgift

20 000
20 000
20 000
800
20 000
20 000
20 000

Narkotikaprekursorer
– tillstånd för:
import
export
handel
tillverkning
förvaring
transport

15 000
15 000
15 000
15 000
2 000
2 000

– registrering av:
import
export
handel
tillverkning
förvaring
transport

15 000
15 000
15 000
15 000
2 000
2 000

avgift per import-/exporttillfälle

1 000

Denna förordning träder i kraft den 18 augusti 2005. Äldre föreskrifter om
avgifter gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.
På regeringens vägnar
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Björn Reuterstrand
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