Rättsakter som omfattar krav på marknadskontroll och CE-märkning
EU-rättsakt

Nr

Myndighet

Svensk lag

Svensk förordning

Svensk föreskrift

Europaparlamentets
och rådets direktiv om
harmonisering av
medlemsstaternas
lagstiftning om på
marknaden av
elektrisk utrustning

2014/35/EU

Elsäkerhetsverket

Ellag (1997:857)

Förordning (1993:1068)
om elektrisk materiel

ELSÄK-FS 2016:1
Elsäkerhetsverkets
föreskrifter om elektrisk
utrustning

Europaparlamentets
och rådets direktiv om
upprättande av en ram
för att fastställa krav
på ekodesign för
energianvändande
produkter

2009/125/EG

Energimyndigheten

Lag (2008:112) om
ekodesign

Förordning (2009:927)
om tillsyn över
energianvändande
produkter som omfattas
av bestämmelser i lagen
om ekodesign

Europaparlamentets
och rådets direktiv om
leksakers säkerhet

2009/48/EG

Konsumentverket/
Elsäkerhetsverket/
Kemikalieinspektionen

Lag (2011:579) om leksakers
säkerhet

Förordning (2011:703)
om leksakers säkerhet

KOVFS 2011:31
Konsumentverkets
föreskrifter om leksakers
säkerhet
ELSÄK FS 2011:1
Elsäkerhetsverkets
föreskrifter om elektriska
egenskaper för leksaker
KIFS 2008:2
Kemikalieinspektionens
föreskrifter om kemiska

1

produkter och biotekniska
organismer.
Europaparlamentets
och rådets direktiv om
harmonisering av
medlemsstaternas
lagstiftning om
elektromagnetisk
kompatibilitet

2014/30/EU

Elsäkerhetsverket

Lag (1992:1512) om
elektromagnetisk
kompatibilitet

Förordning (2016:363)
om elektromagnetisk
kompatibilitet

ELSÄK-FS 2016:3
Elsäkerhetsverkets
föreskrifter om
elektromagnetisk
kompatibilitet

Rådets direktiv om
tillnärmning av
medlemsstaternas
lagstiftning om
personlig
skyddsutrustning

89/686/EEG

Arbetsmiljöverket/
Konsumentverket

Arbetsmiljölag (1977:1160)

Arbetsmiljöförordning
(1977:1166)

AFS 1996:7
Arbetsmiljöverkets
föreskrifter om utförande
av personlig
skyddsutrustning, ändrad
genom AFS 2000:37 och
AFS 2009:8

Rådets direktiv om
medicintekniska
produkter

93/42/EEG,
Läkemedelsverket
samt
ändringar, om
klassificeringar
och
specifikationer
i 2000/70/EG
och
2001/104/EG
(derivat av
blod eller
plasma),
2003/12/EG
(bröstimplantat
), 2003/32/EG
(vävnader av
animaliskt

Lag (1992:1326) om
personlig skyddsutrustning
för privat bruk

Lag (1993:584) om
medicintekniska produkter

Förordning (1993:972)
om personlig
skyddsutrustning för
privat bruk

Förordning (1993:876)
om medicintekniska
produkter
Förordning (2009:392)
om Läkemedelsverkets
skyldigheter i fråga om
medicintekniska
produkter

LVFS 2003:11
Läkemedelsverkets
föreskrifter om
medicintekniska produkter
LVFS 2004:11 Föreskrifter
om ändring i
Läkemedelsverkets
föreskrifter
(LVFS 2003:11) om
medicintekniska produkter
LVFS 2001:8
Läkemedelsverkets
föreskrifter och allmänna
råd om tillverkares
skyldighet att rapportera
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ursprung), och
2005/50/EG
(höftleds-,
knäleds- och
axelproteser)
och
2007/47/EG
(ändring av
rådets direktiv
90/385/EEG,
93/42/EEG
och
98/8/EEG

Rådets direktiv om
tillnärmning av
medlemsstaternas
lagstiftning om aktiva
medicintekniska
produkter för
implantation

90/385/EEG
med ändringar
enligt
2007/47/EG
(ändring av
rådets direktiv
90/385 EEG,
93/42/EEG
och
98/8/EG)

olyckor och tillbud med
medicintekniska produkter

LVFS 2009:18
Föreskrifter om ändring i
Läkemedelsverkets
föreskrifter (LVFS
2003:11) om
medicintekniska produkter

Läkemedelsverket

Lag (1993:584) om
medicintekniska produkter

Förordning (1993:876)
om medicintekniska
produkter
Förordning (2009:392)
Om Läkemedelsverkets
Skyldigheter i fråga om
medicintekniska
produkter

LVFS 2001:5
Läkemedelsverkets
föreskrifter om aktiva
medicintekniska produkter
för implantation,
LVFS 2001:8
Läkemedelsverkets
föreskrifter och allmänna
råd om tillverkares
skyldighet att rapportera
olyckor och tillbud med
medicintekniska produkter
LVFS 2009:19
Föreskrifter om ändring i
Läkemedelsverkets
föreskrifter (LVFS 2001:5)
om aktiva medicintekniska
produkter för implantation

Europaparlamentets
och rådets direktiv om

98/79/EG,
samt

Läkemedelsverket

Lag (1993:584) om
medicintekniska produkter
3

medicintekniska
produkter för in
vitro-diagnostik

Kommissionen
s beslut om
gemensamma
tekniska
specifikationer
för
medicinteknisk
a produkter
avsedda för in
vitrodiagnostik
(2002/364/EG)

Rådets direktiv om
tillnärmning av
medlemsstaternas
lagstiftning om
anordningar för
förbränning av
gasformiga bränslen

90/396/EEG

Rådets direktiv om
effektivitetskrav för
nya värmepannor
som eldas med
flytande eller
gasformigt bränsle

Direktiv
92/42/EEG,
direktiv
2009/125/EG
(Ekodesigndire
ktivet) och
förordning
(EU) nr
813/2013)

Förordning (1993:876)
om medicintekniska
produkter
Förordning (2009:392)
Om Läkemedelsverkets
Skyldigheter i fråga om
medicintekniska
produkter

Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap/
Kemikalieinspektionen

Plan- och bygglag (1987:10)
Lag (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva
varor

Arbetsmiljöförordning
(1977:1166)
Förordning (2010:1075)
om brandfarliga och
explosiva varor

LVFS 2001:7
Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska
produkter för in vitro
diagnostik
LVFS 2001:8
Läkemedelsverkets
föreskrifter och allmänna
råd om tillverkares
skyldighet att rapportera
olyckor och tillbud med
medicintekniska produkter

KIFS 2008:2
Kemikalieinspektionens
föreskrifter om kemiska
produkter och biotekniska
organismer
SÄIFS 2000:6
Sprängämnesinspektionens
föreskrifter om
gasapparater

Boverket/
Energimyndigheten

Plan- och
byggförordning
(2011:338)

BFS 2011:11 - EVP 3
Boverkets föreskrifter och
allmänna råd om
effektivitetskrav för nya
värmepannor som eldas
med flytande eller
gasformigt bränsle, ändrad
genom BFS 2012:3 och
BFS 2015:5
4

Rådets direktiv om
harmonisering av
bestämmelserna om
utsläppande på
marknaden och
övervakning av
explosiva varor för
civilt bruk

93/15/EEG

Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap

Lag (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva
varor

Förordning (2010:1075)
om brandfarliga och
explosiva varor

SÄIFS 1986:2
Sprängämnesinpektionens
kungörelse med
föreskrifter om
godkännande av explosiva
varor
SÄIFS 1989:16
Sprängämnesinspektionens
föreskrifter med allmänna
bestämmelser om
godkännande av explosiva
varor samt bestämmelser
om godkännande av
elsprängkapslar

SÄIFS 1997:4
Sprängämnesinspektionens
föreskrifter om utsläppande
på marknaden och om
kontroll av explosiva varor
för civilt bruk
SÄIFS 1997:5
Sprängämnesinspektionens
föreskrifter om import och
om överföring av explosiva
varor
SRVFS 2005:1 Statens
räddningsverks föreskrifter
om identifiering och om
överföring av vissa
explosiva varor
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Europaparlamentets
och rådets direktiv om
harmonisering av
medlemsstaternas
lagstiftning om
utrustning och
skyddssystem som är
avsedda för
användning i
potentiellt explosiva
atmosfärer

2014/34/EU

Elsäkerhetsverket/
Arbetsmiljöverket

Ellag (1997:857)
Arbetsmiljölag (1977:1160)

Förordning (1993:1068)
om elektrisk materiel

Europaparlamentets
och rådets direktiv
2013/53/EU om
fritidsbåtar och
vattenskotrar

2013/53/EU

Transportstyrelsen

Lag(2016:96) om fritidsbåtar
och vattenskotrar

Förordning (2016:98)
om fritidsbåtar och
vattenskotrar

TSFS 2016:5
Transportstyrelsen
föreskrifter
om fritidsbåtar och
vattenskotrar

Europaparlamentets
och rådets direktiv om
harmonisering av
medlemsstaternas
lagstiftning om hissar
och säkerhetskomponenter till
hissar

2014/33/EU

Boverket

Plan- och bygglag (2010:900)

Plan- och
byggförordning
(2011:338)

BFS 2011:12
Boverkets föreskrifter och
allmänna råd om hissar och
vissa andra motordrivna
anordningar, ändrad genom
BFS 2012:4, BFS 2012:11,
BFS 2015:8, BFS 2016:2
samt BFS 2016:11.

Rådets direktiv om
harmonisering av
medlemsstaternas

2009/105/EG

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljölag (1977:1160)

Arbetsmiljöförordning
(1977:1166)

AFS 1993:41 (Omtryckt i
AFS 1994:53)

Arbetsmiljöförordning
(1977:1166)

ELSÄK-FS 2016:2
Elsäkerhetsverkets
föreskrifter om elektrisk
utrustning och elektriska
skyddssystem avsedda för
användning i potentiellt
explosiva atmosfärer
AFS 1995:5
Arbetarskyddsstyrelsens
kungörelse med
föreskrifter om
utrustningar för
explosionsfarlig miljö,
ändrad genom AFS
2000:23 och AFS 2000:40
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lagstiftning i fråga om
enkla tryckkärl

Arbetarskyddsstyrelsens
föreskrifter om enkla
tryckkärl

Europaparlamentets
och rådets direktiv om
tillnärmning av
medlemsstaternas
lagstiftning om
tryckbärande
anordningar

97/23/EG

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljölag (1977:1160)

Europaparlamentets
och rådets direktiv om
tillnärmning av
medlemsstaternas
lagstiftning om
maskiner

2006/42/EG

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljölag (1977:1160)

AFS 1999:4
Arbetarskyddsstyrelsens
föreskrifter om
tryckbärande anordningar,
ändrad genom AFS
2000:41 och AFS 2008:9

Arbetsmiljöförordning
(1977:1166)

AFS 1993:10 (omtryckt
efter ändringar i AFS
1994:48) samt ändring i
AFS 2000:38.
Arbetarskyddsstyrelsens
föreskrifter om maskiner
och vissa andra tekniska
anordningar (ovan nämnda
föreskrifter är upphävda
genom ny AFS, men
tillämpas i fråga om
produkter som satts på
marknaden eller tagits i
bruk före den 29 december
2009).
AFS 2008:3
Arbetsmiljöverkets
föreskrifter om maskiner,
ändrad genom AFS 2009:5

Europaparlamentets
och rådets direktiv om

2014/53/EU

Post- och telestyrelsen/
Elsäkerhetsverket

Radioutrustningslagen
(2016:392)

Radioutrustningsförordn
ing (2016:394)

PTSFS 2016:5
7

radioutrustning och
om upphävande av
direktiv 1999/5/EG

Post- och telestyrelsens
föreskrifter om krav m.m.
på radioutrustning

Europaparlamentets
och rådets direktiv om
linbaneanläggningar
för persontransport

2000/9/EG

Boverket

Plan- och bygglag
(2010:900)

Plan- och
byggförordning
(2011:338)

BFS 2011:12
Boverkets föreskrifter och
allmänna råd om hissar och
vissa andra motordrivna
anordningar, ändrad genom
BFS 2012:4, BFS 2012:11,
BFS 2015:8, BFS 2016:2
samt BFS 2016:11.

Kommissionens
direktiv om
harmonisering av
medlemsstaternas
lagstiftning rörande
icke-automatiska
vågar

2009/23/EG

Styrelsen för
ackreditering och
teknisk kontroll

Lag (1992:1514) om
måttenheter, mätningar och
mätdon

Förordning (1993:1066)
om måttenheter,
mätningar och mätdon

STAFS 2007:18 Styrelsens
för ackreditering och
teknisk kontroll föreskrifter
om icke-automatiska vågar

Europaparlamentets
och rådets direktiv om
mätinstrument

2004/22/EG

Styrelsen för
ackreditering och
teknisk kontroll

Lag (1992:1514) om
måttenheter, mätningar och
mätdon

Förordning (1993:1066)
om måttenheter,
mätningar och mätdon

Ellagen (1997:857)

Förordning (1994:99)
om vatten- och
värmemätare

STAFS 2006:4
Styrelsens för ackreditering
och teknisk kontroll
föreskrifter om
mätinstrument

Naturgaslagen (2005:403)
Yrkestrafiklagen (1998:490)
Lag (2001:1080) om
motorfordons avgasrening
och motorbränslen

Förordning (1999:716)
om mätning, beräkning
och rapportering av
överförd el

STAFS 2006:5
Styrelsens för ackreditering
och teknisk kontroll
föreskrifter och allmänna
råd om vattenmätare
STAFS 2006:6
8

Naturgasförordningen
(2000:673)
Yrkestrafikförordningen
(1998:779)
Förordning (2001:1085)
om motorfordons
avgasrening

Styrelsens för ackreditering
och teknisk kontroll
föreskrifter och allmänna
råd om gasmätare och
volymomvandlare
STAFS 2006:7
Styrelsens för ackreditering
och teknisk kontroll
föreskrifter och allmänna
råd om mätare för aktiv
elenergi
STAFS 2006:8
Styrelsens för ackreditering
och teknisk kontroll
föreskrifter och allmänna
råd om värmemätare
STAFS 2006:9
Styrelsens för ackreditering
och teknisk kontroll
föreskrifter och allmänna
råd om mätsystem för
kontinuerlig och dynamisk
mätning av mängder av
andra vätskor än vatten
STAFS 2006:10
Styrelsens för ackreditering
och teknisk kontroll
föreskrifter och allmänna
råd om automatiska vågar
STAFS 2006:11
Styrelsens för ackreditering
och teknisk kontroll
föreskrifter och allmänna
råd om taxametrar
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STAFS 2006:12
Styrelsens för ackreditering
och teknisk kontroll
föreskrifter och allmänna
råd om längdmått och
volymmått för utskänkning
STAFS 2006:13
Styrelsens för ackreditering
och teknisk kontroll
föreskrifter och allmänna
råd om
dimensionsmätinstrument
STAFS 2006:14
Styrelsens för ackreditering
och teknisk kontroll
föreskrifter och allmänna
råd om avgasmätare

Europaparlamentets
och rådets direktiv om
utsläppande på
marknaden av
pyrotekniska artiklar

2007/23/EG

Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap

Lag (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva
varor

Förordning (2010:1075)
om brandfarliga och
explosiva varor

Europaparlamentets
och rådets förordning
om fastställande av
harmoniserade villkor
för saluföring av
byggprodukter

Förordning
(EU) nr
305/2011

Boverket

Plan- och bygglag (2010:900)

Plan- och
byggförordning (2011:
338)

MSBFS 2010:2
Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskaps föreskrifter om
pyrotekniska artiklar
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Rättsakter som omfattar krav på marknadskontroll, men inte CE-märkning
EU-rättsakt

Nr

Myndighet

Svensk lag

Svensk förordning

Svensk föreskrift

Europaparlamentets
och rådets direktiv om
förpackningar och
förpackningsavfall

94/62/EG

Naturvårdsverket

Miljöbalken (1998:808)

Förordning (2006:1273)
om producentansvar för
förpackningar

Europaparlamentets
2008/57/EG
och rådets direktiv om
driftskompatibiliteten
hos järnvägssystemet
inom gemenskapen.

Transportstyrelsen

Järnvägslag (2004:519)

Järnvägsförordning
(2004:526)

JvSFS 2006:1
Järnvägsstyrelsens
föreskrifter om
godkännande av delsystem
inom järnväg m.m.

Europaparlamentets
och rådets direktiv om
marin utrustning

2014/90/EU

Transportstyrelsen
Sjö- och
Luftfartsavdelningen

Lag (2016:768) om marin
utrustning

Förordning (2016:770)
om marin utrustning

TSFS 2016:81
Transportstyrelsens
föreskrifter om marin
utrustning

Europaparlamentets
och rådets direktiv om
energieffektivitetskra
v för elektriska
kylskåp och frysar
(även i kombination)
för hushållsbruk

96/57/EG

Energimyndigheten

Lag (1997:867) om
energieffektivitetskrav för
elektriska kylskåp och frysar

Förordning (1998:110)
om
energieffektivitetskrav
för elektriska kylskåp
och frysar

STEMFS 2005:13
Statens energimyndighets
föreskrifter om information
om energieffektivitetskrav
för elektriska kylskåp och
frysar för hushållsbruk.

Europaparlamentets
och rådets direktiv om
transportabla

2010/35/EU

Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap

Lag (2006:263)
om transport av farligt gods

Förordning (2006:311)
om transport av farligt
gods

MSBFS 2011:3
Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskaps föreskrifter om
11

transportabla tryckbärande
anordningar

tryckbärande
anordningar

Europaparlamentets
och rådets direktiv om
tillnärmning av
medlemsstaternas
lagstiftning om buller
i miljön från
utrustning som är
avsedd att användas
utomhus

2000/14/EG

Transportstyrelsen
Vägtrafikavdelningen

Lag (1998:1707) om åtgärder
mot buller och avgaser från
mobila maskiner

Förordning (1998:899)
om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Rådets direktiv om
tillnärmning av
medlemsstaternas lagar
och andra författningar
om sömlösa
gasflaskor av stål

84/525/EEG

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljölag (1977:1160)

Arbetsmiljöförordning
(1977:1166)

AFS 1996:10
Arbetarskyddsstyrelsens
föreskrifter om sömlösa
gasflaskor av stål

Rådets direktiv om
tillnärmning av
medlemsstaternas lagar
och andra författningar
om sömlösa
gasflaskor av legerad
och olegerad
aluminium

84/526/EEG

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljölag (1977:1160)

Arbetsmiljöförordning
(1977:1166)

AFS 1996:11
Arbetarskyddsstyrelsens
föreskrifter om sömlösa
gasflaskor av legerad och
olegerad aluminium

Rådets direktiv om
tillnärmning av
medlemsstaternas lagar
och andra författningar
om svetsade,

84/527/EEG

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljölag (1977:1160)

Arbetsmiljöförordning
(1977:1166)

AFS 1996:12
Arbetarskyddsstyrelsens
föreskrifter om svetsade
gasflaskor av olegerat stål

Förordning 2001:1084
om buller från viss
utomhusutrustning
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olegerade gasflaskor
av stål

Rådets direktiv om
tillnärmningen av
medlemsstaternas
lagstiftning om
produkter som, på
grund av sina yttre
egenskaper, kan
förväxlas med andra
produkter och
härigenom utgöra en
risk för
konsumenternas hälsa
och säkerhet

87/357/EEG

Rådets direktiv om
tillnärmning av
medlemsstaternas
lagstiftning om
kosmetiska
produkter

76/768/EEG

Konsumentverket

Produktsäkerhetslag
(2004:451)
Lag (1992:1328) om farliga
livsmedelsimitationer

Läkemedelsverket

Lag (1985:426) om kemiska
produkter

Förordning (1993:1283)
om kosmetiska och
hygieniska produkter

LVFS 1993:15
Läkemedelverkets
föreskrifter om märkning
m.m. av kosmetiska och
hygieniska produkter,
LVFS 1993:2
Läkemedelsverkets
föreskrifter om förbud och
begränsningar för vissa
ämnen att ingå i
kosmetiska och hygieniska
produkter

Europaparlamentets
2002/22/EG
och rådets direktiv om
samhällsomfattande
tjänster och användares
rättigheter avseende

Myndigheten för radiooch tv

Lag (2003:389) om
elektronisk kommunikation

Förordning (2003:396)
om elektronisk
kommunikation

Lag (1998:31) om standarder
för sändning av TV-signaler
13

Förordning (1998:32)
om standarder för
sändning av radio- och
TV-signaler

elektroniska
kommunikationsnät
och kommunikations
tjänster (direktiv om
samhällsomfattande
tjänster)

Europaparlamentets
och rådets direktiv om
ett gemenskapsramverk för
elektroniska
signaturer

99/93/EG

Post- och telestyrelsen

Lag (2000:832) om
kvalificerade elektroniska
signaturer

Förordning (2000:833)
om kvalificerade
elektroniska signaturer

PTSFS 2004:1
Post- och telestyrelsens
föreskrifter om avgifter
enligt lagen (2003:389) om
elektronisk
kommunikation, lagen
(2000:121) om radio- och
teleterminalutrustning,
postlagen (1993:1684) och
lagen (2000:832) om
kvalificerade elektroniska
signaturer

Rådets direktiv om
tillnärmning av
medlemsstaternas lagar
och andra författningar
beträffande
aerosolbehållare

75/324/EEG

Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap

Lag (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva
varor

Förordning (2010:1075)
om brandfarliga och
explosiva varor

Miljöbalk (1998:808)

Förordning (2008:245)
om kemiska produkter
och biotekniska
organismer

MSBFS 2010:8
Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskaps föreskrifter om
aerosolbehållare

Rådets direktiv om
tillnärmning av
medlemsstaternas
lagstiftning om

94/55/EG

Lag (2006:263) om transport
av farligt gods

Förordning (2006:311)
om transport av farligt
gods

Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap

MSBFS 20011:1
Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskaps föreskrifter om
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transport av farligt gods på
väg och i terräng (ADR-S)

transport av farligt
gods på väg

Rådets direktiv om
tillnärmning av
medlemsstaternas
lagstiftning om
transport av farligt
gods på järnväg

96/49/EG

Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap

Lag (2006:263) om transport
av farligt gods

Förordning (2006:311)
om transport av farligt
gods

Europaparlamentets
och rådets direktiv om
kvaliteten på bensin
och dieselbränslen
och om ändring av
rådets direktiv
93/12/EEG

98/70/EG

Transportstyrelsen
Vägtrafikavdelningen

Miljöbalken (1998:808)

Förordning (1998:900)
om tillsyn enligt
miljöbalken

Lag (2001:1080) om
motorfordons avgasrening
och motorbränslen

MSBFS 20011:2
Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskaps föreskrifter om
transport av farligt gods på
järnväg (RID-S)

Förordning (1998:946)
om svavelhaltigt bränsle
Förordning (1985:838)
om motorbränslen

Europaparlamentets
och rådets direktiv om
fastställande av en ram
för godkännande av
motorfordon och
släpvagnar till dessa
fordon samt av system,
komponenter och
separata tekniska
enheter som är avsedda
för sådana fordon.

2007/46/EG

Europaparlamentets
och rådets direktiv om

2002/24/EG

Transportstyrelsen
Vägtrafikavdelningen

Fordonslag (2002:574)

Förordning (2001:650)
om vägtrafikregister
Fordonsförordning
(2009:211)

VVFS 2001:118
Vägverkets föreskrifter om
registrering av fordon m.m.
i vägtrafikregistret
VVFS 2003:22
Vägverkets föreskrifter om
bilar och släpvagnar som
dras av bilar

Transportstyrelsen
Vägtrafikavdelningen

Fordonslag (2002:574)

Fordonsförordning
(2009:211)

VVFS 2003:23
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typgodkännande av
två- och trehjuliga
motorfordon och om
upphävande av rådets
direktiv 92/61/EEG

Förordning (2001:650)
om vägtrafikregister

Vägverkets föreskrifter om
motorcyklar och
släpvagnar som dras av
motorcyklar
VVFS 2003:24
Vägverkets föreskrifter om
mopeder och släpvagnar
som dras av mopeder
VVFS 2001:118
Vägverkets föreskrifter om
registrering av fordon m.m.
i vägtrafikregistret

Europaparlamentets
2003/37/EG
och rådets direktiv om
typgodkännande av
jordbruks- eller
skogsbrukstraktorer,
av släpvagnar och
utbytbara dragna
maskiner till sådana
traktorer samt av
system, komponenter
och separata tekniska
enheter till dessa
fordon och om
upphävande av direktiv
74/150/EEG

Transportstyrelsen

Europaparlamentets
och rådets direktiv om
fastställande av
bestämmelser för
färdigförpackade

Styrelsen för
ackreditering och
teknisk kontroll

2007/45/EG

Fordonslag (2002:574)

Fordonsförordning
(2009:211)

VVFS 2001:118
Vägverkets föreskrifter om
registrering av fordon m.m.
i Vägtrafikregistret
VVFS 2003:26
Vägverkets föreskrifter om
traktorer

Lag (1992:1514) om
måttenheter, mätningar och
mätdon

Förordning (1993:1066)
om måttenheter,
mätningar och mätdon

STAFS 1993:18,
ändrad genom STAFS
2008:11 Styrelsens för
ackreditering och teknisk
kontroll föreskrifter om
EEG-märkning av
16

färdigförpackade varor

varors nominella
mängder

STAFS 2003:1, ändrad och
omtryckt i STAFS 2008:10
Styrelsens för ackreditering
och teknisk kontroll
föreskrifter om
färdigförpackning av varor
efter volym eller vikt

Rådets direktiv om
tillnärmning av
medlemsstaternas
lagstiftning
om färdigförpackning
av vissa varor
efter vikt eller
volym

76/211/EEG

Styrelsen för
ackreditering och
teknisk kontroll

Lag (1992:1514) om
måttenheter, mätningar och
mätdon

Europaparlamentets
och rådets förordning
om utsläppande av
växtskyddsmedel på
marknaden

1107/2009

Kemikalieinspektionen

Miljöbalken (1998:808)

Förordning (1993:1066)
om måttenheter,
mätningar och mätdon

STAFS 1993:18,
ändrad genom STAFS
2008:11 Styrelsens för
ackreditering och teknisk
kontroll föreskrifter om
EEG-märkning av
färdigförpackade varor

Förordning (1998:940)
om avgifter för prövning
och tillsyn enligt
miljöbalken

KIFS 2008:2
Kemikalieinspektionens
föreskrifter om kemiska
produkter och biotekniska
organismer

Förordning (1998:942)
om kemikalieavgifter
m.m.
Förordning (1998:947)
om bekämpningsmedel
Förordning (2006:1010)
om växtskyddsmedel

SLVFS 1998:31
Statens livsmedelsverks
kungörelse med
föreskrifter om
bekämpningsmedelsrester i
livsmedel
KIFS 2008:3
Kemikalieinspektionen
föreskrifter om
bekämpningsmedel
17

Europaparlamentets
och rådets förordning
om klassificering,
märkning och
förpackning av
ämnen och
blandningar

1272/2008

Kemikalieinspektionen
/Myndigheten för
samhällsskydd och
beredskap

Europaparlamentets
och rådets direktiv om
avsiktlig utsättning av
genetiskt modifierade
organismer i miljön

2001/18/EG

Kemikalieinspektionen

Miljöbalken (1998:808)

Förordning (2002:1086)
om utsättning av
genetiskt modifierade
organismer i miljön

KIFS 2008:2
Kemikalieinspektionens
föreskrifter om kemiska
produkter och biotekniska
organismer.

Kemikalieinspektionen

Miljöbalken (1998:808)

Förordning (2012:209)
om farliga ämnen i
elektrisk och elektronisk
utrustning

KIFS 2008:2
Kemikalieinspektionens
föreskrifter om kemiska
produkter och biotekniska
organismer.

Europaparlamentets
och rådets direktiv om
begränsning av
användningen av vissa
farliga ämnen i
elektrisk och
elektronisk
utrustning (RoHS)

2011/65/EG

Europaparlamentets
och rådets direktiv om
avfall som utgörs av
eller innehåller
elektriska eller
elektroniska
produkter (WEEE)

2002/96/EG,
samt ändring i
2003/96/EG

Naturvårdsverket

Förordning (EU) nr
649/2012 om export
och import av farliga
kemikalier

(EU) nr
649/2012

Kemikalieinspektionen

Förordning (2005:209)
om producentansvar för
elektriska och
elektroniska produkter
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Europaparlamentets
och rådets direktiv om
begränsning av utsläpp
av flyktiga organiska
föreningar
förorsakade av
användning av
organiska
lösningsmedel i vissa
färger och lacker samt
produkter för
fordonsreparationslack
ering och om ändring
av direktiv
1999/13/EG

2004/42/EG

Kemikalieinspektionen

Miljöbalken (1998:808)

Förordning (2008:245)
om kemiska produkter
och biotekniska
organismer

KIFS 2008:2
Kemikalieinspektionens
föreskrifter om kemiska
produkter och biotekniska
organismer.

Europaparlamentets
och rådets förordning
om tvätt- och
rengöringsmedel

648/2004/EG

Kemikalieinspektionen

Miljöbalken (1998:808)

Förordning (2008:245)
om kemiska produkter
och biotekniska
organismer

KIFS 2008:2
Kemikalieinspektionens
föreskrifter om kemiska
produkter och biotekniska
organismer

Europaparlamentets
och rådets direktiv om
batterier

2006/66/EG

Naturvårdsverket

Europaparlamentets
och rådets förordning
(EG) nr 850/2004 om
långlivade organiska
föroreningar (POPs)
Europaparlamentets
och rådets förordning
(EG) nr 1102/2008
om exportförbud för

(EG) nr
850/2004

Kemikalieinspektionen

Förordning (2008:835)
om producentansvar för
batterier

Kemikalieinspektionen
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metalliskt kvicksilver
och vissa
kvicksilverföreningar
och
kvicksilverblandningar
och säker förvaring av
metalliskt kvicksilver.
Europaparlamentets
och rådets direktiv
2001/18/EG
om avsiktlig utsättning
av genetiskt
modifierade
organismer i miljön
Europaparlamentets
och rådets förordning
(EU) nr 528/2012 om
tillhandahållande på
marknaden och
användning av
biocidprodukter

2001/18/EG

EU) nr
528/2012

Kemikalieinspektionen
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