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LVFS 2010:1
Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter
(LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika;

Utkom från trycket
den 29 januari 2010

beslutade den 26 januari 2010.
Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1992:1554) om
kontroll av narkotika i fråga om verkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om
förteckningar över narkotika1 att förteckningarna ska ha följande lydelse.
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Senast ändrad genom LVFS 2009:22.
Cannabis, varmed förstås de ovanjordiska delarna av varje växt av släktet Cannabis
(med undantag av frön), från vilka hartset inte extraherats och oavsett under vilka
benämningar de förekommer. Cannabisharts, varmed förstås det från cannabisväxten
insamlade hartset antingen obehandlat eller renat. Med cannabis ska dock inte förstås
hampa som
1. är av sort som kan berättiga till stöd enligt rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av
den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för
direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa
stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG)
nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/
1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/
2001, rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av
gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den
gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr
378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 och rådets förordning (EG) nr 1673/2000 av den 27 juli 2000 om den gemensamma organisationen av
marknaderna för lin och hampa som odlas för fiberproduktion, och
2. odlas efter det att ansökan om direktstöd för sådan odling enligt rådets förordning
(EG) nr 1782/2003 eller rådets förordning (EG) nr 73/2009 givits in till behörig
myndighet.
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Denna författning träder i kraft den 1 februari 2010.
Läkemedelsverket
MATS LARSON
Joakim Brandberg
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