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Remiss – Förslag till regler i ny struktur 
 

Parallelluppställning över genomförande av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG 
av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 
95/16/EG (omarbetning) (konsoliderad version) 
 
Direktivet har genomförts i  

• Produktregler för maskiner. Arbetsmiljöverkets föreskrifter beslutade 
den… (anges nedan enbart som paragrafnummer) 

• Arbetsmiljölag (1977:1160) 
• Lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll 
• Förvaltningslag (2017:900) 
• Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
• Lagen (2018:558) om företagshemligheter 
• Förordning (1994:2035) om vissa skyldigheter för myndigheter vid ett 

medlemskap i Europeiska unionen  
• Förordning (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan 

närliggande tillsyn 
• Förordning (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll  
• Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 

2011:5) föreskrifter och allmänna råd om anmälda organ  
• Boverkets föreskrifter (BFS 2011:12) och allmänna råd om hissar och 

vissa andra motordrivna anordningar  
• Förordning (2007:913) med instruktion för Arbetsmiljöverket 

  
 
EU-direktivet Svenska bestämmelser som 

genomför direktivet 
Kommentarer 

Artikel 1.1 1 §  

Artikel 1.2 2 §   

Artikel 2 4 §   

Artikel 3 5 §  

Artikel 4.1  Förordning (2014:1039) om 
marknadskontroll av varor och 
annan närliggande tillsyn 
AML. 4 kap. 1 §,  7 kap. 7 §  
och 11 § 
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EU-direktivet Svenska bestämmelser som 
genomför direktivet 

Kommentarer 

Artikel 4.2  Förordning (2014:1039) om 
marknadskontroll av varor och 
annan närliggande tillsyn 
AML 4 kap. 1 §, 7 kap. 7 § och 11 § 

 

Artikel 4.3 Förordning (1994:2035) om vissa 
skyldigheter för myndigheter vid ett 
medlemskap i Europeiska unionen  1 
§ samt bilagan.  

 

Artikel 4.4 Förordning (2007:913) med 
instruktion för Arbetsmiljöverket 1–2 
§§  

  

Artikel 5.1 6 § a)–f)   

Artikel 5.2 7 §  

Artikel 5.3  8 §  

Artikel 5.4 Föranleder inte lagstiftning eller 
annan reglering. 

Procedurregel 

Artikel 6 Föranleder inte lagstiftning eller 
annan reglering. 

Principen om fri 
rörlighet.  

Artikel 6.3 AML 3 kap. 8 § andra stycket  

Artikel 7.1  Föranleder inte lagstiftning eller 
annan reglering. 

Informations-
bestämmelse.  

Artikel 7.2 9 §  

Artikel 7.3 Föranleder inte lagstiftning eller 
annan reglering. 

Informations-
bestämmelse.   

Artikel 7.4 Föranleder inte lagstiftning eller 
annan reglering. 

Procedurregel.  

Artikel 8 Föranleder inte lagstiftning eller 
annan reglering. 

Riktar sig inte till 
MS.  

Artikel 9 Föranleder inte lagstiftning eller 
annan reglering. 

Riktar sig inte till 
MS.  
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EU-direktivet Svenska bestämmelser som 
genomför direktivet 

Kommentarer 

Artikel 10 Föranleder inte lagstiftning eller 
annan reglering. 

Procedurregel.  

Artikel 11.1 AML 3 och 7 kap.   

Artikel 11.2 Förordning (2014:1039) om 
marknadskontroll av varor och 
annan närliggande tillsyn 3–4 §§ 

 

Artikel 11.3 Föranleder inte lagstiftning eller 
annan reglering. 

Riktar sig inte till 
MS.  

Artikel 11.4 Föranleder inte lagstiftning eller 
annan reglering. 

Riktar sig inte till 
MS. 

Artikel 11.5 Förordning (2014:1039) om 
marknadskontroll av varor och 
annan närliggande tillsyn 3–4 §§ 

 

Artikel 11.6 Föranleder inte lagstiftning eller 
annan reglering. 

Riktar sig inte till 
MS. 

Artikel 12.1 10 §  

Artikel 12.2 11 §  

Artikel 12.3 12 §  

Artikel 12.4 13 §  

Artikel 13.1 14 §  

Artikel 13.2 15 § samt bilaga 7, A. 1. A), 8:e 
strecksatsen 

 

Artikel 14.1 Lagen (2011:791) om ackreditering 
och teknisk kontroll. 
Förordning (2011:811) om 
ackreditering och teknisk kontroll. 
Styrelsens för ackreditering och 
teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 
2011:5) föreskrifter och allmänna råd 
om anmälda organ. 
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EU-direktivet Svenska bestämmelser som 
genomför direktivet 

Kommentarer 

Artikel 14.2  Lagen (2011:791) om ackreditering 
och teknisk kontroll. 
Förordning (2011:811) om 
ackreditering och teknisk kontroll. 
Styrelsens för ackreditering och 
teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 
2011:5) föreskrifter och allmänna råd 
om anmälda organ. 

 

Artikel 14.3 Lagen (2011:791) om ackreditering 
och teknisk kontroll. 
Förordning (2011:811) om 
ackreditering och teknisk kontroll. 
Styrelsens för ackreditering och 
teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 
2011:5) föreskrifter och allmänna råd 
om anmälda organ. 

 

Artikel 14.4 Föranleder inte lagstiftning eller 
annan reglering. 

Riktar sig inte till 
MS.  

Artikel 14.5 Lagen (2011:791) om ackreditering 
och teknisk kontroll. 
Förordning (2011:811) om 
ackreditering och teknisk kontroll. 
Styrelsens för ackreditering och 
teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 
2011:5) föreskrifter och allmänna råd 
om anmälda organ. 

 

Artikel 14.6 AFS mxx. Bilaga 11  

Artikel 14.6, 
sista meningen  

Se införlivandet av ”alignment 
package”1 och beslut 768/2008, 
artikel 4.7 

  

                                                      
1 förordning 764/2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska 
regler på produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat, förordning 765/2008 
om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av 
produkter samt beslut 768/2008 om en gemensam ram för saluföring av produkter. 
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EU-direktivet Svenska bestämmelser som 
genomför direktivet 

Kommentarer 

Artikel 14.7 Föranleder inte lagstiftning eller 
annan reglering. 

Riktar sig inte till 
MS.  

Artikel 14.8 Lagen (2011:791) om ackreditering 
och teknisk kontroll. 
Förordning (2011:811) om 
ackreditering och teknisk kontroll. 
Styrelsens för ackreditering och 
teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 
2011:5) föreskrifter och allmänna råd 
om anmälda organ. 

 

Artikel 15  Föranleder inte lagstiftning eller 
annan reglering. 

Riktar sig inte till 
MS. 

Artikel 16.1  Lagen (2011:791) om ackreditering 
och teknisk kontroll. AFS mxx. Bilaga 
3 

 

Artikel 16.2 AFS mxx. Bilaga 3  

Artikel 16.3 AFS mxx. 17 §  

Artikel 17.1 16 §   

Artikel 17.2 Arbetsmiljölagen (1977:1160) 7 kap. 7 
och 11 §. 

 

Artikel 17.3 Föranleder inte lagstiftning eller 
annan reglering. 

Procedurregel. 

Artikel 18.1 Lagen (2011:791) om ackreditering 
och teknisk kontroll 
Offentlighets- och sekretesslag 
(2009:400) 
Lagen (2018:558) om 
företagshemligheter  
Arbetsmiljölagen (1977:1160)  7 kap. 
13 §. 

 

Artikel 18.2 Offentlighets- och sekretesslag 
(2009:400). 
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EU-direktivet Svenska bestämmelser som 
genomför direktivet 

Kommentarer 

Artikel 18.3 Föranleder inte lagstiftning eller 
annan reglering. 

Riktar sig till 
Kommissionen och 
medlemsstaterna. 
Överförs inte.  

Artikel 19.1   Förordning (1994:2035) om vissa 
skyldigheter för myndigheter vid ett 
medlemskap i Europeiska unionen 3 
§  

 

Artikel 19.2 Föranleder inte lagstiftning eller 
annan reglering. 

Riktar sig inte till 
MS. 

Artikel 20 Förvaltningslag (2017:900) 
Arbetsmiljölagen (1977:1160) 9 kap. 

 

Artikel 21, 21a 
och 22 

Föranleder inte lagstiftning eller 
annan reglering. 

Riktar sig inte till 
MS. 

Artikel 23 6 § 
Arbetsmiljölagen (1977:1160)  7 kap. 7 
och 11 §§ samt 8 kap. 5–10 §§ 

 

Artikel 25  Föranleder inte lagstiftning eller 
annan reglering. 

Riktar sig inte till 
MS. 

Artikel 26.1 Direktivet genomfördes i svensk rätt 
17 juni 2008.  

 

Artikel 26.2  Föranleder inte lagstiftning eller 
annan reglering. 

Procedurregel.  

Artikel 27 Föranleder inte lagstiftning eller 
annan reglering. 

Informationsbestä
mmelse. 

Artikel 28 Föranleder inte lagstiftning eller 
annan reglering. 

Informations-
bestämmelse.   

Artikel 29  Föranleder inte lagstiftning eller 
annan reglering. 

Informations-
bestämmelse. 
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Bilagor 
 

EU-direktivet Svenska bestämmelser som 
genomför direktivet 

Kommentarer 

Bilaga I-X Bilaga 1-10  
Bilaga XI Lagen (2011:791) om ackreditering 

och teknisk kontroll 
Förordning (2011:811) om 
ackreditering och teknisk kontroll  
Styrelsens för ackreditering och 
teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 
2011:5)  

 

Bilaga XII Föranleder inte lagstiftning eller 
annan reglering. 

Information. 
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