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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

2018-05-14

2771 o.f.

Förordning
2018/604

2018-04-21

3551 o.f.

Förordning
2018/273

2018-03-03

4061 o.f.

SFS 2018:1466

2019-01-01

4703 o.f.

SFS 2018:1272

4966 o.f.

SFS 2018:1112

Regeringen
bestämmer
2019-01-01

4994

SFS 2018:1586

2018-11-12

5016

HSLF-FS 2018:46

2018-11-12

5203 o.f.

SFS 2018:1113

2019-01-01

2018-03-06

2018-07-10
2018-06-29
2018-06-21
2018-10-09
2018-11-02

2018-06-21

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)
Lag om ändring i läkemedelslagen
(2015:315)
Lag om ändring i lagen (1992:860) om
kontroll av narkotika
Förordning om ändring i förordningen
(1992:1554) om kontroll av narkotika
Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets
föreskrifter (LVFS 2011:10) om
förteckningar över narkotika
Lag om ändring i lagen (1999:42) om förbud
mot vissa hälsofarliga varor

3716
3601 o.f.
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2018-10-09

2018-06-26

2018-05-07

2017-06-29

2018-07-05
2018-07-05
2018-10-16

2018-10-16

2018-06-07
2018-09-03

2017-07-06

2018-06-18

2018-10-17

Förordning om ändring i förordningen
(1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga
varor
Spellag
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 (2010:973) om
ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet
Lag om ändring i lagen (1984:3) om
kärnteknisk verksamhet
Lag om ändring i strålskyddslagen
(2018:396)
Föreskrifter om ändring i Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1998:70)
om införsel av nötkreatur och svin
Föreskrifter om ändring i Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:67)
om införsel av embryon och sperma från
nötkreatur samt sperma från gris
Lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804)
Föreskrifter om ändring i Statens
jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38)
om växtskadegörare som omfattas av
Europeiska kommissionens
genomförandebeslut (omtryck)
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
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om
ekologisk produktion och märkning av
ekologiska produkter och om upphävande av
rådets förordning (EG) nr 834/2007
Rättelse till 2018/848

5215

SFS 2018:1587

2018-11-12

5681 o.f.
6104

SFS 2018:1138
SFS 1998:1706

6104

SFS 2018:398

2019-01-01
Regeringen
bestämmer
Regeringen
bestämmer

6112 o.f.

SFS 2010:973

6129

SFS 2017:576

6145 B o.f.

SFS 2018:1415

2019-01-01

6181 C

SFS 2018:1424

2019-01-01

8231 o.f.

SJVFS 2018:29

2018-11-01

8361 o.f.

SJVFS 2018:30

2018-11-01

8657 o.f.
9172 E o.f.

SFS 2018:644
SJVFS 2018:21

2019-01-01
2018-10-01

9201 A o.f.

Förordning
2017/891

2017-06-01

9451 o.f.

Förordning
2018/848

2021-01-01

Regeringen
bestämmer
Regeringen
bestämmer
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Ej fastställt

Rättelse EUT L 260,
2018
Rättelse EUT L 262,
2018
Rättelse EUT L 270,
2018
SFS 2017:425
2017-07-01

Ej fastställt

SFS 2017:429

2017-07-01

Ej fastställt

SFS 2017:910

2017-11-15

Ej fastställt

SFS 2018:583

2018-07-01

Rättelse till L 260, 2018
Rättelse till 2018/848

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

2018-05-31

Lag om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
Förordning om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
Förordning om ändring i förordningen
(2017:429) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
Lag om ändring i lagen (2017:425) om
elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare

