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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

2019-07-11

598 o.f.

HVMFS 2019:11

2019-09-01

3551 o.f.

Förordning
2018/273

2018-03-03

2018-03-06

2019-05-24
2019-07-03
2019-06-12

2018-06-29
2019-06-03
2019-06-03
2019-06-03
2019-07-11

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter
om ändring i Fiskeverkets föreskrifter
(FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak,
Kattegatt och Östersjön
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
Lag om ändring i miljöbalken
Lag om ändring i miljöbalken
Föreskrifter om ändring i
Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS
2017:7) om kemiska produkter och
biotekniska organismer
Lag om ändring i läkemedelslagen
(2015:315)
Lag om ändring i lagen (2018:1272) om
ändring i läkemedelslagen (2015:315)
Lag om ändring i läkemedelslagen
(2015:315)
Förordning om ändring i
läkemedelsförordningen (2015:458)
Förordning om ändring i förordningen
(1992:1554) om kontroll av narkotika

3716
3601 o.f.

4172 G o.f.
SFS 2019:295
4177 A o.f.
SFS 2019:496
4275 I
KIFS 2019:2
4277 A (bil 3)
4277 B (bil 4)

2019-08-01
2019-08-01
2020-01-01
2019-07-22

4703 o.f.

SFS 2018:1272

4725 o.f.

SFS 2019:324

4705 o.f.

SFS 2019:322

Regeringen
bestämmer
Regeringen
bestämmer
2019-08-01

4786

SFS 2019:318

2019-08-01

4994

SFS 2019:553

2019-08-06
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2019-07-11

2019-06-26

2018-05-07

2017-06-29

2019-08-23

2019-07-11

2019-09-06

2019-08-12

2019-03-08

2019-04-12

Förordning om ändring i förordningen
(1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga
varor
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om
marknadskontroll och överensstämmelse
för produkter och om ändring av direktiv
2004/42/EG och förordningarna (EG) nr
765/2008 och (EU) nr 305/2011
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
Rättelse till rådets förordning (EG) nr
338/97 av den 9 december 1996 om
skyddet av arter av vilda djur och växter
genom kontroll av handeln med dem
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2019/1148 av den 20 juni 2019 om
saluföring och användning av
sprängämnesprekursorer, om ändring av
förordning (EG) nr 1907/2006 och om
upphävande av förordning (EU) nr 98/2013
Rättelse till förordning 2019/1148
Rättelse till förordning 2019/1148

5215

SFS 2019:554

2019-08-06

5801 o.f.

Förordning
2019/1020

2019-07-15

6104

SFS 1998:1706

6104

SFS 2018:398

Regeringen
bestämmer
Regeringen
bestämmer

6112 o.f.

SFS 2010:973

6129

SFS 2017:576

7102

EUT L 220, 2019

–

7581 o.f.

Förordning
2019/1148

2021-02-01

Kommissionens genomförandeförordning 8860
(EU) 2019/1249 av den 22 juli 2019 om
ändring av bilaga I till förordning (EG) nr
669/2009 om tillämpning av
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 882/2004 vad gäller strängare
offentlig kontroll av import av visst foder
och vissa livsmedel av icke-animaliskt
ursprung
Kommissionens genomförandeförordning 8877
(EU) 2019/370 av den 7 mars 2019 om
ändring av förordning (EG) nr 1635/2006
om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EEG) nr 737/90 med anledning
av Förenade konungariket Storbritannien
och Nordirlands utträde ur unionen
Kommissionens genomförandeförordning 8877
(EU) 2019/595 av den 11 april 2019 om

Regeringen
bestämmer
Regeringen
bestämmer

Rättelse, EUT L 191
Rättelse, EUT L 231
Förordning
2019/1249

2019-07-27

Förordning
2019/370

2019-03-09
Tillämpas den
dag då
unionsrätten
upphör att vara
tillämplig

Förordning
2019/595

2019-04-12

3

2017-07-06

2018-06-18

2018-10-17

ändring av förordning (EG) nr 1635/2006
om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EEG) nr 737/90 med anledning
av Förenade konungariket Storbritannien
och Nordirlands utträde ur unionen
Kommissionens delegerade förordning
9201 A o.f.
(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 9451 o.f.
(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
Rättelse till L 260, 2018
Rättelse till 2018/848

2019-07-12

2019-07-08

Kommissionens genomförandeförordning
(EU) 2019/1189 av den 8 juli 2019 om
ändring av rådets förordning (EG) nr
2368/2002 om genomförande av
Kimberleyprocessens certifieringssystem
för den internationella handeln med
rådiamanter
Kommissionens genomförandeförordning
(EU) 2019/1163 av den 5 juli 2019 om
ändring och fastställande av en samlad
förteckning för bilagorna med
kontaktuppgifter till medlemsstaternas
behöriga myndigheter och adress för
anmälningar till Europeiska kommissionen
till vissa förordningar om restriktiva
åtgärder

9780 o.f.
9782

Flera
förordningar
10051 o.f.

Förordning
2017/891

Förordning
2018/848

Tillämpas den
dag då
unionsrätten
upphör vara
tillämplig
2017-06-01

2021-01-01

Rättelse EUT L 260,
2018
Rättelse EUT L 262,
2018
Rättelse EUT L 270,
2018
Förordning
2019-07-13
2019/1189
och
2020-01-01

Förordning
2019/1163

2019-07-08

