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Kommande författningsändringar till Import- och exportföreskrifter
Författningar som ska uppdateras, de är sorterade efter klammernummer (kronologisk ordning i dokumenten).

Inskriven Rubrik

[]

Författning

I kraft

2017-11-07

477 o.f.

SFS 2017:946

2018-01-01

4001 A o.f.

Förordning
660/2014

2018-01-01

4092 A

SFS 2017:979

2018-01-01

4173 E
4183

SFS 2017:955
SFS 2017:1050

2018-01-01
2018-01-01

4263 o.f.

Förordning
2017/852

2018-01-01

4271 o.f.

KIFS 2017:7

2018-01-01

4275 A o.f.

KIFS 2017:5

2018-01-01
och
2018-07-01

5542

SFS 2017:629

5542

SFS 2017:1293

Regeringen
bestämmer
2018-02-10

5543 A

SFS 2017:1277

2018-03-01

5550

SFS 2017:1263

2018-01-01

5581 o.f.

SFS 2017:1083

2018-01-01

5630

SFS 2017:1281

2018-03-01

6104

SFS 1998:1706

6108 A o.f.

SFS 2017:960

Regeringen
bestämmer
2018-01-01

6112 o.f.

SFS 2010:973

2014-06-27

2017-11-20
2017-11-20
2017-11-23
2017-05-24

2017-12-13

2017-11-22

2017-07-04
2017-12-28

2017-12-19
2017-12-19
2017-11-29
2017-12-19

2017-11-20

Förordning om ändring i förordningen
(1994:1716) om fisket, vattenbruket och
fiskerinäringen
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 660/2014 av den 15 maj 2014 om
ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 om
transport av avfall
Förordning om ändring i avfallsförordningen
(2011:927)
Lag om ändring i miljöbalken
Förordning om ändring i
miljötillsynsförordningen (2011:13)
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om
kvicksilver och om upphävande av
förordning (EG) nr 1102/2008
Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS
2017:7) om kemiska produkter och
biotekniska organismer
Föreskrifter om ändring i
Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS
2008:2) om kemiska produkter och
biotekniska organismer
Lag om ändring i kulturmiljölagen
(1988:950)
Förordning om ikraftträdande av lagen
(2017:629) om ändring i kulturmiljölagen
(1988:950)
Lag om ändring i kulturmiljölagen
(1988:950)
Lag om ändring i kulturmiljölagen
(1988:950)
Förordning om ändring i
kulturmiljöförordningen (1988:1188)
Lag om ändring i lagen (2016:319) om skydd
för geografisk information
Lag om ändring i lagen (1984:3) om
kärnteknisk verksamhet
Lag om ändring i lagen (1984:3) om
kärnteknisk verksamhet
Lag om ändring i lagen (1984:3) om
kärnteknisk verksamhet
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Regeringen
bestämmer

2

2017-06-29

2017-11-20
2017-04-06
2017-12-07
2017-07-06
2017-12-07
2017-07-06
2017-12-20

2017-12-13

2017-11-27

2017-07-06

2017-12-15

Lag om ändring i lagen (2010:973) om
ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet
Förordning om ändring i förordningen
(1984:14) om kärnteknisk verksamhet
Lag om ändring i strålskyddslagen
(1988:220)
Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)
Lag om ändring i lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor
Lag om ändring i lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor
Lag om ändring i lagen (2014:799) om
sprängämnesprekursorer
Livsmedelsverkets föreskrifter om ändring i
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS
2006:21) om avgifter för offentlig kontroll,
prövning och registrering
Kommissionens genomförandeförordning
(EU) 2017/2298 av den 12 december 2017
om ändring av förordning (EG) nr 669/2009
om tillämpning av Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det
gäller strängare offentlig kontroll av import
av visst foder och vissa livsmedel av ickeanimaliskt ursprung
Föreskrifter om ändring i Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94)
om skyddsåtgärder mot spridning av
växtskadegörare
Kommissionens delegerade förordning (EU)
2017/891 av den 13 mars 2017 om
komplettering av Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad
gäller sektorn för frukt och grönsaker och
sektorn för bearbetad frukt och bearbetade
grönsaker och komplettering av
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 1306/2013 vad gäller påföljder som
ska tillämpas på dessa sektorer och om
ändring av kommissionens
genomförandeförordning (EU) nr 543/2011
Kommissionens genomförandeförordning
(EU) 2017/2329 av den 14 december 2017
om ändring och rättelse av förordning (EG)
nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad
gäller ordningen för import av ekologiska
produkter från tredjeländer

6129

SFS 2017:576

Regeringen
bestämmer

6143 o.f.

SFS 2017:968

2018-01-01

6174 A o.f.

SFS 2017:227

2018-09-01

7357 o.f.
7514 A

SFS 2017:1139
SFS 2017:762

2018-01-01
2018-01-01

7516 o.f.

SFS 2017:1138

2018-01-01

7589

SFS 2017:769

2018-01-01

8795 o.f.

LIVSFS 2017:3

2018-01-01

8849 o.f.

Förordning
2017/2298

2018-01-01

9161 A o.f.

SJVFS 2017:31

2018-01-01

9201 A o.f.

Förordning
2017/891

2017-06-01

9504 o.f.

Förordning
2017/2329

2018-01-01

3

2017-07-06
2017-12-07

2017-06-12
2017-06-12
2017-10-17

2017-12-27

2017-08-31

2017-09-15

2017-10-17

2017-10-17

2017-10-17

2017-10-23

2017-11-20

2017-12-04

Lag om ändring i lagen (2013:363) om
kontroll av ekologisk produktion
Förordning om ändring i förordningen
(2013:1059) om kontroll av ekologisk
produktion
Lag om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
Förordning om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
Förordning om ändring i förordningen
(2017:429) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
Rådets förordning (EU) 2017/2415 av den 21
december 2017 om ändring av förordning
(EU) nr 356/2010 om införande av vissa
särskilda restriktiva åtgärder mot vissa
fysiska eller juridiska personer, enheter eller
organ mot bakgrund av situationen i Somalia
Rådets förordning (EU) 2017/1509 av den 30
augusti 2017 om restriktiva åtgärder mot
Demokratiska folkrepubliken Korea och om
upphävande av förordning (EG) nr 329/2007
Rådets förordning (EU) 2017/1548 av den 14
september 2017 om ändring av förordning
(EU) 2017/1509 om restriktiva åtgärder mot
Demokratiska folkrepubliken Korea
Rådets förordning (EU) 2017/1836 av den 10
oktober 2017 om ändring av förordning (EU)
2017/1509 om restriktiva åtgärder mot
Demokratiska folkrepubliken Korea
Rådets förordning (EU) 2017/1858 av den 16
oktober 2017 om ändring av förordning (EU)
2017/1509 om restriktiva åtgärder mot
Demokratiska folkrepubliken Korea
Rådets genomförandeförordning (EU)
2017/1859 av den 16 oktober 2017 om
genomförande av förordning (EU) 2017/1509
om restriktiva åtgärder mot Demokratiska
folkrepubliken Korea
Rådets genomförandeförordning (EU)
2017/1897 av den 18 oktober 2017 om
genomförande av förordning (EU) 2017/1509
om restriktiva åtgärder mot Demokratiska
folkrepubliken Korea
Rådets förordning (EU) 2017/2062 av den 13
november 2017 om ändring av förordning
(EU) 2017/1509 om restriktiva åtgärder mot
Demokratiska folkrepubliken Korea
Rådets förordning (EU) 2017/2212 av den 30
november 2017 om ändring av förordning

9512 A

SFS 2017:767

2018-01-01

9523

SFS 2017:1177

2018-01-01

Ej fastställt

SFS 2017:425

2017-07-01

Ej fastställt

SFS 2017:429

2017-07-01

Ej fastställt

SFS 2017:910

2017-11-15

10294

Förordning
2017/2415

2017-12-23

10541 o.f.

Förordning
2017/1509

2017-09-01

10541 o.f.

Förordning
2017/1548

2017-09-16

10541 o.f.

Förordning
2017/1836

2017-10-12

10541 o.f.

Förordning
2017/1858

2017-10-16

10541 o.f.

Förordning
2017/1859

2017-10-16

10541 o.f.

Förordning
2017/1897

2017-10-19

10541 o.f.

Förordning
2017/2062

2017-11-15

11004

Förordning
2017/2212

2017-12-02

4

2017-09-29

2017-11-20

(EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot
bakgrund av Rysslands åtgärder som
destabiliserar situationen i Ukraina
Rådets förordning (EU) 2017/1770 av den 28 Ej fastställt
september 2017 om restriktiva åtgärder med
hänsyn till situationen i Mali
Rådets förordning (EU) 2017/2063 av den 13 Ej fastställt
november 2017 om restriktiva åtgärder med
anledning av situationen i Venezuela

Förordning
2017/1770

2017-09-30

Förordning
2017/2063

2017-11-14

