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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

2018-01-11

1465 A o.f.

EUT L 6, 2018

-

2771 o.f.

Förordning
2018/604

2018-04-21

3551 o.f.

Förordning
2018/273

2018-03-03

4066

SFS 2018:514

2018-06-01

4184 o.f.

SFS 2018:56

2018-07-01

4186 G o.f.

SFS 2018:513

2018-06-01

4264 o.f.

SFS 2018:55

2018-07-01

2018-05-14

2018-03-06

2018-05-21
2018-02-14
2018-05-21
2018-02-14

Rättelse till Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17
december 2013 om upprättande av en samlad
marknadsordning för jordbruksprodukter och
om upphävande av rådets förordningar (EEG)
nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr
1037/2001 och (EG) nr 1234/2007
Kommissionens genomförandeförordning
(EU) 2018/604 av den 18 april 2018 om
ändring av genomförandeförordning (EU)
2015/2447 vad gäller reglerna om
förfaranden för att underlätta fastställandet i
unionen av förmånsberättigande ursprung för
varor, och om upphävande av förordningarna
(EEG) nr 3510/80 och (EG) nr 209/2005
Kommissionens delegerade förordning (EU)
2018/273 av den 11 december 2017 om
komplettering av Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad
gäller ordningen för tillstånd för plantering av
vinstockar, vinodlingsregistret,
följedokument och certifiering, register över
mottagna och avsända leveranser,
obligatoriska deklarationer, anmälningar och
offentliggörande av anmäld information,
komplettering av Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad
gäller relevanta kontroller och sanktioner,
ändring av kommissionens förordningar (EG)
nr 555/2008, (EG) nr 606/2009 och (EG) nr
607/2009 och om upphävande av
kommissionens förordning (EG) nr 436/2009
och kommissionens delegerade förordning
(EU) 2015/560
Förordning om ändring i avfallsförordningen
(2011:927)
Förordning om ändring i
miljötillsynsförordningen (2011:13)
Förordning om ändring i
miljötillsynsförordningen (2011:13)
Förordning om ändring i förordningen
(1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i

3716
3601 o.f.
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2

2017-12-13

2018-02-06

2018-05-21
2018-05-21
2018-05-09
2018-05-18

2018-05-18

2018-02-22

2018-05-07

2018-05-07

2017-06-29

2018-05-21

samband med hantering, införsel och utförsel
av kemiska produkter
Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS
2017:7) om kemiska produkter och
biotekniska organismer
Kommissionens delegerade förordning (EU)
2018/172 av den 28 november 2017 om
ändring av bilagorna I och V till
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 649/2012 om export och import av
farliga kemikalier
Lag om ändring i läkemedelslagen
(2015:315)
Förordning om ändring i
läkemedelsförordningen (2015:458)
Förordning om ändring i förordningen
(2013:413) om kosmetiska produkter
Kommissionens delegerade förordning (EU)
2018/729 av den 26 februari 2018 om ändring
av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 273/2004 och rådets förordning (EG)
nr 111/2005 vad gäller införande av vissa
narkotikaprekursorer i förteckningen över
förtecknade ämnen
Kommissionens delegerade förordning (EU)
2018/729 av den 26 februari 2018 om ändring
av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 273/2004 och rådets förordning (EG)
nr 111/2005 vad gäller införande av vissa
narkotikaprekursorer i förteckningen över
förtecknade ämnen
Förteckning över tullkontor med befogenhet
att handlägga ärenden om export av
kulturföremål, offentliggjord i enlighet med
artikel 5.2 i rådets förordning (EG) nr
116/2009
Lag om ändring i lagen (1984:3) om
kärnteknisk verksamhet
Lag om ändring i lagen (1998:1706) 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
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

4271 o.f.

KIFS 2017:7

2018-01-01

4532 o.f.

Förordning
2018/172

2018-04-01

4705 o.f.

SFS 2018:485

2018-07-01

4786

SFS 2018:494

2018-07-01

4901 o.f.

SFS 2018:469

2018-05-25

5039

Förordning
2018/729

2018-07-07

5060

Förordning
2018/729

2018-07-07

5505:1

EUT C 67, 2018

–

6104

SFS 1998:1706

6104

SFS 2018:398

Regeringen
bestämmer
Regeringen
bestämmer

6104 o.f.

SFS 2018:397

2018-06-01

6112 o.f.

SFS 2010:973

6129

SFS 2017:576

Regeringen
bestämmer
Regeringen
bestämmer

6142 o.f.

SFS 2018:507

2018-06-01

3

2018-05-07
2017-04-06
2018-05-21
2018-05-21
2017-11-27

2018-05-16

2017-07-06

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

Strålskyddslag
Lag om ändring i strålskyddslagen
(1988:220)
Strålskyddsförordning
Förordning om ändring i
strålskyddsförordningen (2018:506)
Föreskrifter om ändring i Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94)
om skyddsåtgärder mot spridning av
växtskadegörare
Föreskrifter om ändring i Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13)
om växtskyddsavgifter
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
Lag om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
Förordning om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
Förordning om ändring i förordningen
(2017:429) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare

6171 o.f.
6174 A o.f.

SFS 2018:396
SFS 2017:227

2018-06-01
2018-09-01

6211 o.f.
Ej fastställt

SFS 2018:506
SFS 2018:517

2018-06-01
2018-07-01

9161 A o.f.

SJVFS 2017:31

2018-01-01

9189 o.f.

SJVFS 2018:4

2018-06-13

9201 A o.f.

Förordning
2017/891

2017-06-01

Ej fastställt

SFS 2017:425

2017-07-01

Ej fastställt

SFS 2017:429

2017-07-01

Ej fastställt

SFS 2017:910

2017-11-15

