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(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af 
medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr
(COM(2012)0584 – C7-0333/2012 – 2012/0283(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2012)0584),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget til Parlamentet 
(C7-0333/2012),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 13. 
februar 20131,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
(A7-0316/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit 
forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Udstyr, som tilsigtet udsender 
radiobølger for at tjene sit formål, gør 
systematisk brug af radiofrekvenser. For at 

(6) Udstyr, som tilsigtet udsender eller 
modtager radiobølger for at tjene sit 
formål, gør systematisk brug af 

                                               
1 EUT C 133, 9.5.2013, s. 58.
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sikre en effektiv udnyttelse af 
radiofrekvenser og således undgå skadelig 
interferens bør alt sådant udstyr være 
omfattet af anvendelsesområdet for dette 
direktiv, uanset om udstyret kan 
kommunikere eller ej.

radiofrekvenser. Selv om visse produkter 
tilsigtet anvender magnetiske eller 
elektriske felter for at tjene deres formål, 
er der ingen kommunikation fra 
senderen, og sådanne felter forplanter sig 
derfor ikke som radiobølger. Sådant
udstyr bør derfor undtages fra
anvendelsesområdet for dette direktiv.

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 2, stk. 1, punkt 1, i det foreslåede 
direktiv.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Erfaringen har vist, at det i nogle 
tilfælde er vanskeligt at fastslå, om et 
produkt er omfattet af direktiv 1999/5/EF. 
Navnlig er det nødvendigt i forbindelse 
med produkter, der opstår som følge af 
teknologiske fremskridt og er vanskelige 
at kategorisere, at identificere kategorier 
af produkter, der falder ind under eller 
ikke falder ind under definitionen af 
radioudstyr. For at udbygge eller ændre 
visse ikke-væsentlige elementer i dette 
direktiv, bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde uddelegeres til 
Kommissionen for så vidt angår 
ændringer af bilag II, for at tilpasse dette 
til den tekniske udvikling.

udgår

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 2, stk. 3, i det foreslåede direktiv.
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Dette direktiv bør finde anvendelse 
på alle former for levering, herunder 
fjernsalg.

Begrundelse

Ordlyden er bragt i overensstemmelse med pakken vedrørende tilpasning til de nye retlige 
rammer.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Selv om modtagere ikke i sig selv 
skaber skadelig interferens, er 
modtagefaciliteter stadig vigtigere, når det 
handler om at sikre effektiv anvendelse af 
frekvenser ved at gøre modtagerne mere 
modstandsdygtige over for interferens og 
uønskede signaler i overensstemmelse med 
de væsentlige krav i direktiv 2004/108/EF.

(11) Selv om modtagere ikke i sig selv 
skaber skadelig interferens, er 
modtagefaciliteter stadig vigtigere, når det 
handler om at sikre effektiv anvendelse af 
frekvenser ved at gøre modtagerne mere 
modstandsdygtige over for interferens og 
uønskede signaler i overensstemmelse med 
de relevante væsentlige krav i Unionens 
harmoniseringslovgivning.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Modtagerkapaciteten for udstyr, der 
udelukkende kan modtage, er omfattet af 

udgår
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de væsentlige krav i direktiv 2004/108/EF, 
navnlig for så vidt angår uønskede 
signaler som følge af en effektiv 
anvendelse af fælles bånd eller 
nabofrekvensbånd, og det er derfor ikke 
nødvendigt at medtage sådant udstyr i 
dette direktivs anvendelsesområde.

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 2, stk. 1, punkt 1, i det foreslåede 
direktiv.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) I visse tilfælde kan det være
nødvendigt, at udstyret kan fungere 
sammen med andet radioapparatur via 
netværk og kan forbindes med de relevante 
typer grænseflader i hele EU. 
Interoperabilitet mellem radioudstyr og 
tilbehør, såsom opladere, kan forenkle
anvendelsen af radioudstyr og mindske
omfanget af unødvendigt affald.

(13) I visse tilfælde er det nødvendigt, at 
udstyret kan fungere sammen med andet 
radioapparatur via netværk og kan 
forbindes med de relevante typer 
grænseflader i hele EU. Interoperabilitet 
mellem radioudstyr og tilbehør, såsom 
opladere, forenkler anvendelsen af 
radioudstyr og mindsker omfanget af 
unødvendigt affald samt omkostninger.
Der forventes derfor en fornyet indsats 
med henblik på at udvikle en 
universaloplader til bestemte kategorier af 
radioudstyr, idet det vil være yderst 
fordelagtigt for navnlig forbrugere og 
andre slutbrugere. Især mobiltelefoner, 
som bringes i omsætning eller stilles til 
rådighed på markedet, bør gøres 
kompatible med en universaloplader, der 
muliggør interoperabilitet.

Begrundelse

Inkompatibilitet mellem opladere til mobiltelefoner, smartphones, tablet-pc'er, 
digitalkameraer, musikafspillere og lignende enheder udgør en stor ulempe for forbrugere og 
andre slutbrugere samt et betydeligt miljøproblem. En universaloplader vil derfor medføre 
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betydelige fordele, navnlig for forbrugerne.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Et krav om, at radioudstyr, der skal 
markedsføres, skal registreres i en central 
database, kan forbedre 
markedsovervågningen og således bidrage 
til at sikre et højt overholdelsesniveau af 
direktivet. Et sådant krav vil medføre en 
ekstra byrde for erhvervsdrivende og bør 
derfor kun indføres for kategorier af 
radioudstyr, hvor der ikke er nået et højt 
overholdelsesniveau. For at supplere eller 
ændre visse ikke-væsentlige elementer af
direktivet bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde uddelegeres til 
Kommissionen, således at denne definerer 
de radioudstyrskategorier, der skal 
registreres i en central database på 
baggrund af 
overensstemmelsesoplysninger, som 
leveres af medlemsstaterne, og 
specificerer, hvilke oplysninger der skal 
registreres, de gældende regler om 
registrering og anbringelse af 
registreringsnummeret. 

udgår

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 5 i det foreslåede direktiv.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 27 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) Med henblik på at lette 
kommunikationen mellem de 
erhvervsdrivende, 
markedsovervågningsmyndighederne og 
forbrugerne bør medlemsstaterne 
opfordre de erhvervsdrivende til at oplyse 
en webstedsadresse som supplement til 
postadressen. 

Begrundelse

Med henblik på at lette og strømline kontakten mellem de erhvervsdrivende, forbrugerne, og 
markedsovervågningsmyndighederne er det vigtigt at tilvejebringe alternativer til 
postadressen. Ordlyden er ligeledes bragt i overensstemmelse med pakken vedrørende 
tilpasning til de nye retlige rammer.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35a) I forbindelse med opbevaringen af 
de i dette direktiv krævede oplysninger til 
identifikation af andre erhvervsdrivende 
bør de erhvervsdrivende ikke være 
forpligtet til at ajourføre sådanne 
oplysninger for så vidt angår andre 
erhvervsdrivende, som enten har leveret 
dem radioudstyr, eller som de har leveret 
radioudstyr til.

Begrundelse

Ordlyden er bragt i overensstemmelse med pakken vedrørende tilpasning til de nye retlige 
rammer.

Ændringsforslag 10
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Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Dette direktiv bør være begrænset til 
at fastlægge de væsentlige krav. For at lette 
overensstemmelsesvurderingen efter disse 
krav er det nødvendigt at fastsætte 
bestemmelser om formodning om 
overensstemmelse for radioudstyr, som er i 
overensstemmelse med harmoniserede 
standarder, der er vedtaget i 
overensstemmelse med forordning (EU) nr. 
[.../...] [om europæisk standardisering], 
når der skal fastsættes detaljerede tekniske 
specifikationer.

(37) Dette direktiv bør være begrænset til 
at fastlægge de væsentlige krav. For at lette 
overensstemmelsesvurderingen efter disse 
krav er det nødvendigt at fastsætte 
bestemmelser om formodning om 
overensstemmelse for radioudstyr, som er i 
overensstemmelse med harmoniserede 
standarder, der er vedtaget i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1025/20121, når der skal fastsættes 
detaljerede tekniske specifikationer.

_____________
1 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. 
oktober 2012 om europæisk 
standardisering (EUT L 316 af 
14.11.2012, s. 12).

Begrundelse

Eftersom forordningen om europæisk standardisering er blevet offentliggjort i Den
Europæiske Unions Tidende, er det nødvendigt at afspejle denne ændring.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Forordning (EU) nr. [../..] [om 
europæisk standardisering] indeholder 
bestemmelser om en procedure for 
indsigelser over for harmoniserede 
standarder i tilfælde, hvor disse ikke 
opfylder kravene i nærværende direktiv 
fuldt ud. 

(38) Forordning (EU) nr. 1025/2012
indeholder bestemmelser om en procedure 
for indsigelser over for harmoniserede 
standarder i tilfælde, hvor disse ikke 
opfylder kravene i nærværende direktiv 
fuldt ud. 
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Begrundelse

Eftersom forordningen om europæisk standardisering er blevet offentliggjort i Den 
Europæiske Unions Tidende, er det nødvendigt at afspejle denne ændring.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 40 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40a) For at sikre effektiv adgang til 
information i 
markedsovervågningsøjemed bør de 
oplysninger, der er nødvendige for at 
identificere alle de EU-retsakter, som 
finder anvendelse, være tilgængelige i en 
enkelt EU-overensstemmelseserklæring. 
Med henblik på at mindske de 
administrative byrder for de 
erhvervsdrivende kan en sådan enkelt 
EU-overensstemmelseserklæring tage 
form af et dossier bestående af relevante 
individuelle 
overensstemmelseserklæringer.

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 18, stk. 3, i det foreslåede direktiv. Ordlyden er endvidere 
bragt i overensstemmelse med pakken vedrørende tilpasning til de nye retlige rammer.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) Direktiv 1999/5/EF indeholder 
bestemmelser om en 
beskyttelsesprocedure, som kun finder 
anvendelse i tilfælde af uenighed mellem 
medlemsstaterne om en foranstaltning 

(55) Direktiv 1999/5/EF indeholder 
bestemmelser om en 
beskyttelsesprocedure, som kun finder 
anvendelse i tilfælde af uenighed mellem 
medlemsstaterne om en foranstaltning 
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truffet af en medlemsstat. For at øge 
gennemsigtigheden og begrænse 
sagsbehandlingstiden er det nødvendigt at 
forbedre den eksisterende 
beskyttelsesklausulprocedure med henblik 
på at gøre den mere effektiv og drage 
fordel af den sagkundskab, der findes i 
medlemsstaterne.

truffet af en medlemsstat. For at øge 
gennemsigtigheden og begrænse
sagsbehandlingstiden er det nødvendigt at 
forbedre den eksisterende 
beskyttelsesprocedure med henblik på at 
gøre den mere effektiv og drage fordel af 
den sagkundskab, der findes i 
medlemsstaterne.

Begrundelse

Ordlyden er bragt i overensstemmelse med pakken vedrørende tilpasning til de nye retlige 
rammer.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(60) Medlemsstaterne bør indføre 
sanktioner for overtrædelse af de nationale 
bestemmelser, der er vedtaget i medfør af 
dette direktiv, og sikre, at de 
implementeres. Sådanne sanktioner bør 
være effektive, stå i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende
virkning.

(60) Medlemsstaterne bør indføre 
sanktioner for overtrædelse af de nationale 
bestemmelser, der er vedtaget i medfør af 
dette direktiv, og sikre, at de pågældende 
regler gennemføres. Sådanne sanktioner 
bør være effektive, stå i et rimeligt forhold 
til overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning.

Begrundelse

Den formulering, der anvendes, bør være i overensstemmelse med den anvendte formulering i 
artikel 46 i det foreslåede direktiv. Ordlyden er endvidere bragt i overensstemmelse med 
pakken vedrørende tilpasning til de nye retlige rammer.

Ændringsforslag 15
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Radioudstyr, der er omfattet af 
direktivets anvendelsesområde, er ikke 

4. Radioudstyr, der er omfattet af 
direktivets anvendelsesområde, er ikke 
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omfattet af direktiv 2006/95/EF, med 
undtagelse af det i artikel 3, stk. 1, litra a), i 
nærværende direktiv angivne.

omfattet af direktiv 2004/108/EF og 
direktiv 2006/95/EF, med undtagelse af det 
i artikel 3, stk. 1, litra a) og b), i 
nærværende direktiv angivne.

Begrundelse

Eftersom betragtning 9 i det foreslåede direktiv fastsætter, at direktiv 2004/108/EF med 
henblik på at undgå overlapning ud over de væsentlige krav ikke bør finde anvendelse på 
radioudstyr, bør dette afspejles i den pågældende artikel.

Ændringsforslag 16
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "radioudstyr": et produkt, som tilsigtet 
udsender radiobølger for at tjene sit 
formål, eller et produkt, som skal suppleres 
med ekstraudstyr, f.eks. en antenne, med 
henblik på at udsende radiobølger for at 
tjene sit formål

1) "radioudstyr": et produkt, som tilsigtet 
udsender eller modtager radiobølger til 
kommunikation, eller et produkt, som skal 
suppleres med ekstraudstyr, f.eks. en 
antenne, med henblik på at udsende eller 
modtage radiobølger til kommunikation

Begrundelse

Der findes allerede en række produkter på markedet, som indebærer meget begrænset brug af 
elektromagnetiske bølger til andre formål end kommunikation, uden at der er konstateret 
systematiske problemer, og som reguleres tilstrækkeligt af f.eks. lavspændingsdirektivet og 
direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet, hvorfor det ikke er rimeligt at udvide det 
foreslåede direktivs anvendelsesområde til at omfatte sådant udstyr. I betragtning af, at 
radiofrekvenser er en begrænset ressource, er det desuden vigtigt at sikre, at de udnyttes 
effektivt, hvorfor udstyr, der er i stand til at modtage radiobølger, bør være omfattet af det 
foreslåede direktivs anvendelsesområde.

Ændringsforslag 17
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5) "skadelig interferens": skadelig 
interferens som defineret i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 

5) "skadelig interferens": skadelig 
interferens som defineret i artikel 2 i
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
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2002/21/EF 2002/21/EF

Begrundelse

Der er tilføjet en udtrykkelig henvisning med henblik på at sikre juridisk klarhed.

Ændringsforslag 18
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) "ibrugtagning": slutbrugerens første 
anvendelse af radioudstyr i Unionen. Hvis 
produktet tages i brug på arbejdspladsen, 
skal arbejdsgiveren betragtes som 
slutbruger.

Begrundelse

Eftersom termen "ibrugtagning" anvendes i hele teksten (f.eks. artikel 1, stk. 1, artikel 7 og 
artikel 48 i det foreslåede direktiv), er det hensigtsmæssigt at give en definition herpå.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

14) "harmoniseret standard": en 
harmoniseret standard som defineret i 
artikel 2, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 
nr. [../..] [om europæisk standardisering]

14) "harmoniseret standard": en 
harmoniseret standard som defineret i 
artikel 2, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 
nr. 1025/2012

Begrundelse

Eftersom forordningen om europæisk standardisering er blevet offentliggjort i Den 
Europæiske Unions Tidende, er det nødvendigt at afspejle denne ændring.

Ændringsforslag 20
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15) "akkreditering": akkreditering som 
defineret i forordning (EF) nr. 765/2008

15) "akkreditering": akkreditering som 
defineret i artikel 2 i forordning (EF) nr. 
765/2008

Begrundelse

Der er tilføjet en udtrykkelig henvisning med henblik på at sikre juridisk klarhed.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16) "nationalt akkrediteringsorgan": 
nationalt akkrediteringsorgan som defineret 
i forordning (EF) nr. 765/2008

16) "nationalt akkrediteringsorgan": 
nationalt akkrediteringsorgan som defineret 
i artikel 2 i forordning (EF) nr. 765/2008

Begrundelse

Der er tilføjet en udtrykkelig henvisning for at sikre juridisk klarhed.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17) "overensstemmelsesvurdering": en 
proces til påvisning af, om radioudstyr 
opfylder de væsentlige krav, der gælder for 
dem

17) "overensstemmelsesvurdering": en 
proces til påvisning af, om radioudstyr 
opfylder de i dette direktiv væsentlige krav, 
der gælder for dem

Begrundelse

Med henblik på at sikre juridisk klarhed er det nødvendigt at præcisere de nøjagtige 
væsentlige krav. Ordlyden er endvidere bragt i overensstemmelse med pakken vedrørende 
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tilpasning til de nye retlige rammer.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19) "tilbagekaldelse": enhver 
foranstaltning, der har til formål at opnå, at 
radioudstyr, der allerede er gjort 
tilgængelig for slutbrugeren, returneres

(vedrører ikke den danske tekst).

Begrundelse

(vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag 24
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For så vidt angår denne artikels stk. 1, 
punkt 1, skal produkter, som er opført i 
punkt 1 i bilag II anses for at være 
radioudstyr, og produkter opført i punkt 2 
i bilag II skal ikke anses for at være 
radioudstyr. 

udgår

Begrundelse

Eftersom ændringsforslaget til artikel 2, stk. 1, punkt 1, i det foreslåede direktiv medfører en 
ændring, der vedrører begrænsningen af definitionen af radioudstyr til udstyr, der kan 
kommunikere, udgår derfor bilag II til det foreslåede direktiv. Som følge heraf udgår artikel 
2, stk. 2.

Ændringsforslag 25
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 45 med 
henblik på at tilpasse dem til den tekniske 
udvikling.

udgår

Begrundelse

Eftersom ændringsforslaget til artikel 2, stk. 1, punkt 1, i det foreslåede direktiv medfører en 
ændring vedrørende definitionen af radioudstyr til udstyr, der kan kommunikere, udgår derfor 
bilag II til det foreslåede direktiv. Som følge heraf udgår artikel 2, stk. 3.

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) beskyttelse af elektromagnetisk 
kompatibilitet som fastsat i direktiv 
2004/108/EF, herunder især 
immunitetsniveauer, der forbedrer den 
effektive anvendelse af fælles eller 
nabofrekvensbånd.

b) beskyttelse af elektromagnetisk 
kompatibilitet som fastsat i direktiv 
2004/108/EF, herunder især 
immunitetsniveauer, der muliggør den 
effektive tilsigtede anvendelse af fælles 
eller nabofrekvensbånd i alle tilfælde.

Begrundelse

Præcisering af ordlyden for at klarlægge hensigten med artiklen. Elektromagnetisk immunitet 
gør det muligt at anvende udstyret som tilsigtet, uanset hvorvidt udstyret tidligere har været 
anvendt på en utilsigtet måde.

Ændringsforslag 27
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Radioudstyr skal konstrueres således, at 2. Radioudstyr skal desuden konstrueres 
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dets udsendte signaler effektivt udnytter 
det frekvensbånd, der er allokeret til jord-
/rumbaseret radiokommunikation og 
satellitressourcer, således at skadelig 
interferens undgås. Kun radioudstyr, der 
kan drives i mindst én medlemsstat uden at 
de gældende krav vedrørende 
frekvensanvendelse overtrædes, kan 
opfylde dette krav.

således, at det effektivt udnytter det 
frekvensbånd, der er allokeret til jord-
/rumbaseret radiokommunikation og 
satellitressourcer, således at skadelig 
interferens undgås. Kun radioudstyr, der 
kan drives i mindst én medlemsstat uden at 
de gældende krav vedrørende 
frekvensanvendelse overtrædes, kan 
opfylde dette krav.

Begrundelse

Eftersom ændringsforslaget til artikel 2, stk. 1, punkt 1, i det foreslåede direktiv medfører en 
ændring, der udvider definitionen af radioudstyr til at omfatte udstyr, der kan modtage 
radiobølger, er en hensigtsmæssig ændring af artikel 3, stk. 2, derfor nødvendig.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Radioudstyret fungerer med tilbehør 
og/eller via netværk sammen med andet 
radioudstyr, og/eller det kan tilsluttes 
grænseflader af passende type i hele EU.

a) Radioudstyret fungerer med tilbehør, 
navnlig opladere, og/eller via netværk 
sammen med andet radioudstyr, og/eller 
det kan tilsluttes grænseflader af passende 
type i hele EU.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) radioudstyr og navnlig mobiltelefoner 
gøres kompatible med en 
universaloplader. 
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Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis der er tale om radioudstyr, og de 
væsentlige krav, der er fastsat i denne 
artikel, helt eller delvis er specificeret 
nærmere i en anden EU-retsakt, finder 
dette direktiv ikke anvendelse på kravene i 
det pågældende radioudstyr eller ophører 
med at finde anvendelse fra datoen for 
anvendelse af den pågældende EU-
retsakt.

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 45, som 
specificerer, hvilke radioudstyrskategorier 
eller -klasser der er omfattet af kravet i stk. 
1, de påkrævede oplysninger og de 
operationelle bestemmelser til sikring af, at 
overensstemmelsesoplysningerne er til 
rådighed.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 45, som 
specificerer, hvilke radioudstyrskategorier 
eller -klasser der er omfattet af det i denne 
artikels stk. 1 fastsatte krav, de påkrævede 
oplysninger om overholdelse og de 
operationelle bestemmelser til sikring af, at 
overensstemmelsesoplysningerne er til 
rådighed.

Begrundelse

Det bør klart specificeres i retsakten, hvilke oplysninger der skal tilvejebringes, idet dette kan 
medføre en betydelig byrde for de erhvervsdrivende.
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Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 udgår 
Registrering af radioudstyr i visse 

kategorier
1. Fra [dato - fire år efter datoen for 
direktivets ikrafttræden] skal 
producenterne registrere 
radioudstyrstyper i udstyrskategorier, som 
har en lav grad af overensstemmelse med 
de væsentlige krav i artikel 3, i et centralt 
system, som omhandlet i stk. 3, før 
radioudstyr i disse kategorier bringes i 
omsætning. Kommissionen tildeler hver 
registrerede type et registreringsnummer, 
som fabrikanten anbringer på 
radioudstyr, der markedsføres.
2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 45, som 
specificerer, hvilke radioudstyrskategorier 
der er omfattet af kravet i stk. 1, idet den 
tager højde for de oplysninger om 
udstyrets overensstemmelse, som 
medlemsstaterne leverer i henhold til 
artikel 47, stk. 1, de oplysninger, der skal 
registreres, de driftsmæssige 
bestemmelser for registrering og de 
driftsmæssige bestemmelser om 
registreringsnummerets anbringelse på 
radioudstyret. 
3. Kommissionen stiller et centralt system 
til rådighed, som giver producenterne 
mulighed for at registrere de krævede 
oplysninger. 

Begrundelse

Forpligtelsen til at registrere radioudstyr vil medføre en uforholdsmæssig stor byrde for 
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legitime erhvervsdrivende, navnlig små og mellemstore virksomheder, mens fordelene ved et 
sådant registreringssystem ikke er blevet påvist i tilstrækkelig grad. Et sådant system rejser 
desuden muligvis fortrolighedsmæssige spørgsmål. De respektive bestemmelser om 
sporbarhed som fastsat i det foreslåede direktiv synes endvidere at være et tilstrækkeligt 
instrument til at sikre effektiv markedsovervågning.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Markedsføring Tilgængeliggørelse på markedet

Begrundelse

Med henblik på tilstrækkeligt at afspejle indholdet af artikel 6 i det foreslåede direktiv.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne tillader ibrugtagning og 
anvendelse af radioudstyret til det tiltænkte 
formål, hvis det overholder 
bestemmelserne i dette direktiv. Uden at 
det berører medlemsstaternes forpligtelser i 
henhold til beslutning 676/2002/EF, og de 
vilkår, der knyttes til tilladelser til brug af 
frekvenser i overensstemmelse med EU-
retten, særlig i henhold til artikel 9, stk. 3, 
og artikel 9, stk. 4, i direktiv 2002/21/EF 
må medlemsstaterne kun indføre yderligere 
krav til ibrugtagning og/eller anvendelse af 
radioudstyr af grunde, der vedrører den 
effektive udnyttelse af frekvensbåndet, 
forebyggelse af skadelig interferens og 
hensynet til folkesundheden.

Medlemsstaterne tillader ibrugtagning og 
anvendelse af radioudstyret til det tiltænkte 
formål, hvis det overholder 
bestemmelserne i dette direktiv. Uden at 
det berører medlemsstaternes forpligtelser i 
henhold til beslutning 676/2002/EF, og de 
vilkår, der knyttes til tilladelser til brug af 
frekvenser i overensstemmelse med EU-
retten, særlig i henhold til artikel 9, stk. 3, 
og artikel 9, stk. 4, i direktiv 2002/21/EF 
må medlemsstaterne kun indføre yderligere 
krav til ibrugtagning og/eller anvendelse af 
radioudstyr af grunde, der vedrører den 
effektive udnyttelse af frekvensbåndet, 
forebyggelse af skadelig interferens samt 
elektromagnetiske forstyrrelser og 
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hensynet til folkesundheden.

Begrundelse

Medlemsstaterne bør ligeledes kunne stille yderligere krav vedrørende elektromagnetiske 
forstyrrelser.

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstater kan ikke af grunde, der 
vedrører de af direktivet omfattede 
elementer, forbyde, begrænse eller 
forhindre markedsføring på deres område 
af radioudstyr, som opfylder dette direktivs 
bestemmelser. 

1. Medlemsstater kan ikke af grunde, der 
vedrører de af direktivet omfattede 
elementer, forbyde, begrænse eller 
forhindre tilgængeliggørelse på deres 
område af radioudstyr, som opfylder de i
dette direktiv fastsatte krav. 

Begrundelse

Med henblik på at sikre juridisk klarhed.

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne må ikke hindre, at der 
på messer og udstillinger eller ved 
demonstrationer mv. præsenteres 
radioudstyr, som ikke er i 
overensstemmelse med dette direktiv, 
såfremt det ved synlig skiltning klart er 
anført, at det pågældende radioudstyr 
hverken kan markedsføres eller tages i 
brug, før en sådan overensstemmelse 
foreligger.

2. Medlemsstaterne må ikke hindre, at der 
på messer og udstillinger eller ved 
demonstrationer mv. præsenteres og 
demonstreres radioudstyr, som ikke er i 
overensstemmelse med de i dette direktiv 
fastsatte krav, såfremt det ved synlig 
skiltning klart er anført, at det pågældende 
radioudstyr ikke kan gøres tilgængeligt på 
markedet, tages i brug eller anvendes, før 
det er bragt i overensstemmelse med dette 
direktiv. Sådanne præsentationer og 
demonstrationer kan kun finde sted, 
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forudsat at der er blevet truffet passende 
foranstaltninger for at undgå skadelig 
interferens og elektromagnetiske 
forstyrrelser for så vidt angår 
radiospektrumsfrekvenserne.

Begrundelse

Ordlyden er bragt i overensstemmelse med pakken vedrørende tilpasning til de nye retlige 
rammer.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fabrikanten skal sikre, at der findes 
procedurer til sikring af produktionsseriers 
fortsatte overensstemmelse. Der skal i 
fornødent omfang tages hensyn til 
ændringer i radioudstyrets konstruktion 
eller kendetegn og til ændringer i de 
harmoniserede standarder eller tekniske 
specifikationer, der er henvist til, for at 
dokumentere udstyrets overensstemmelse 
med de gældende krav.

Fabrikanten skal sikre, at der findes 
procedurer til sikring af produktionsseriers 
fortsatte overensstemmelse med dette 
direktiv. Der skal i fornødent omfang tages 
hensyn til ændringer i radioudstyrets 
konstruktion eller kendetegn og til 
ændringer i de harmoniserede standarder 
eller andre tekniske specifikationer, der er 
henvist til, for at dokumentere 
radioudstyrets overensstemmelse med de 
gældende krav.

Begrundelse

Ordlyden er bragt i overensstemmelse med pakken vedrørende tilpasning til de nye retlige 
rammer.

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når det anses for hensigtsmæssigt som 
følge af de med radioudstyret forbundne 

Når det anses for hensigtsmæssigt som 
følge af de med radioudstyret forbundne 
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risici, skal fabrikanten for at beskytte 
forbrugernes sikkerhed foretage 
stikprøvekontrol af markedsført 
radioudstyr, undersøge og om nødvendigt 
føre register over klager vedrørende 
radioudstyr, der ikke opfylder kravene eller 
er tilbagekaldt, og holde distributørerne 
orienteret om enhver sådan overvågning.

risici, skal fabrikanten for at beskytte
forbrugernes sundhed samt sikkerhed og 
efter behørigt begrundet anmodning fra 
de kompetente myndigheder foretage 
stikprøvekontrol af markedsført 
radioudstyr, undersøge og om nødvendigt 
føre register over klager vedrørende 
radioudstyr, der ikke opfylder kravene eller 
er tilbagekaldt, og holde distributørerne 
orienteret om enhver sådan overvågning.

Begrundelse

Med henblik på at undgå unødvendige byrder for fabrikanterne, navnlig de små og 
mellemstore virksomheder, bør stikprøvekontrollen kun udføres efter behørigt begrundet 
anmodning fra de kompetente myndigheder. Ordlyden er endvidere bragt i overensstemmelse 
med pakken vedrørende tilpasning til de nye retlige rammer.

Ændringsforslag 39
Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Fabrikantens navn, registrerede 
firmanavn eller registrerede varemærke og
kontaktadresse skal fremgå af 
radioudstyret, eller hvis dette på grund af 
udstyrets størrelse eller art ikke er muligt, 
af emballagen eller af et dokument, der 
ledsager radioudstyret. Adressen skal 
angive ét enkelt sted, hvor fabrikanten kan 
kontaktes.

6. Fabrikantens navn, registrerede 
firmanavn eller registrerede varemærke og
postadresse skal fremgå af radioudstyret, 
eller hvis dette ikke er muligt, af 
emballagen eller af et dokument, der 
ledsager radioudstyret. Adressen skal 
angive ét enkelt sted, hvor fabrikanten kan 
kontaktes. Kontaktoplysningerne skal 
angives på et for slutbrugerne og 
markedsovervågningsmyndighederne 
letforståeligt sprog. Hvis radioudstyret er 
udstyret med en indbygget skærm, kan 
kravene i dette stykke ligeledes overholdes 
i kraft af en funktion, der giver 
slutbrugeren mulighed for at vælge, at de 
krævede oplysninger vises på den 
indbyggede skærm.

Begrundelse

Specifikationen af radioudstyr er blevet erstattet af den mere generelle angivelse "hvis dette 
ikke er muligt" med henblik på at sikre, at begrænsninger, der ikke vedrører udstyrets 
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størrelse eller art, ligeledes kan tages i betragtning. Der er desuden indført et 
hensigtsmæssigt sprogkrav med henblik på at sikre effektiv brug af de tilvejebragte 
oplysninger. Ordlyden er endvidere bragt i overensstemmelse med pakken vedrørende 
tilpasning til de nye retlige rammer. Dette ændringsforslag foreslår ydermere, at der 
fastsættes bestemmelser for anvendelse af elektronisk mærkning, hvilket fører udkastet til 
R&TTE-direktivet ind i den digitale tidsalder.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fabrikanten skal sikre, at radioudstyret 
ledsages af en brugsanvisning og 
sikkerhedsinformation på et for forbrugere 
og andre brugere letforståeligt sprog 
fastsat af den pågældende medlemsstat. 
Brugsanvisningen skal indeholde de 
oplysninger, der kræves til brug af 
radioudstyr i overensstemmelse med dets 
tilsigtede anvendelse. Sådanne oplysninger 
skal, hvis det er relevant, indbefatte en 
beskrivelse af tilbehør og/eller 
komponenter, herunder software, der 
sikrer, at radioudstyret fungerer efter 
hensigten. 

Fabrikanten skal sikre, at radioudstyret 
ledsages af en brugsanvisning og 
sikkerhedsinformation på et for forbrugere 
og andre slutbrugere letforståeligt sprog 
fastsat af den pågældende medlemsstat. 
Brugsanvisningen skal indeholde de 
oplysninger, der kræves til brug af 
radioudstyr i overensstemmelse med dets 
tilsigtede anvendelse. Sådanne oplysninger 
skal, hvis det er relevant, indbefatte en 
beskrivelse af tilbehør og/eller 
komponenter, herunder software, der 
sikrer, at radioudstyret fungerer efter 
hensigten. En sådan brugsanvisning og 
sikkerhedsinformation samt en eventuel 
mærkning skal være klar og forståelig 
samt tage den påtænkte slutbruger i 
betragtning.

Begrundelse

Med henblik på at sikre overensstemmelse med de udtryk, der anvendes i hele teksten. 
Ordlyden er bragt i overensstemmelse med pakken vedrørende tilpasning til de nye retlige 
rammer.
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Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Hvert enkelt radioudstyr skal ledsages 
af en kopi af den fulde EU-
overensstemmelseserklæring. Dette krav 
kan også opfyldes ved at medsende en 
forenklet EU-
overensstemmelseserklæring. Såfremt der 
kun medsendes en forenklet EU-
overensstemmelseserklæring, skal denne 
umiddelbart efterfølges af den nøjagtige 
internetadresse eller e-mailadresse, hvor 
den fulde EU-
overensstemmelseserklæring kan fås.

udgår

Begrundelse

Kommissionens forslag kræver i alle tilfælde geografiske oplysninger, hvilket er 
uforholdsmæssigt. Det nuværende R&TTE-direktiv indeholder krav om geografiske 
oplysninger for at advare brugerne om potentielle begrænsninger for anvendelse af 
radioudstyr i visse medlemsstater, men kun i tilfælde hvor der foreligger faktiske 
begrænsninger. Dette ændringsforslag sikrer, at fabrikanterne tilføjer geografiske 
oplysninger og på pakken advarer brugeren om potentielle begrænsninger for anvendelse, 
men kun i tilfælde hvor der foreligger sådanne begrænsninger. Fabrikanterne vil slippe for en 
yderligere unødvendig administrativ byrde.

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Oplysninger på emballagen skal gøre det 
muligt at identificere de medlemsstater 
eller det geografiske område i en 
medlemsstat, hvor radioudstyret kan tages 
i brug, og skal advare brugeren om 
eventuelle begrænsninger eller krav om 

9. Oplysninger på emballagen skal i 
tilfælde, hvor der foreligger 
begrænsninger for ibrugtagning af 
radioudstyr i mindst én medlemsstat, gøre 
det muligt at identificere de medlemsstater 
eller det geografiske område i en 
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godkendelse i forbindelse med anvendelsen 
i visse medlemsstater. Sådanne oplysninger 
skal uddybes i den brugsanvisning, der 
ledsager radioudstyret. Kommissionen kan 
vedtage gennemførelsesretsakter om, 
hvorledes disse oplysninger skal angives.
Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages 
efter den rådgivningsprocedure, der 
henvises til i artikel 44, stk. 2.

medlemsstat, hvor det pågældende 
radioudstyr kan tages i brug. De 
pågældende oplysninger skal ligeledes 
informere brugeren om detaljer 
vedrørende eventuelle begrænsninger eller 
krav om godkendelse i forbindelse med 
anvendelsen i visse medlemsstater.
Sådanne oplysninger skal uddybes i den 
brugsanvisning, der ledsager radioudstyret.
Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter om, hvorledes 
disse oplysninger skal angives. Sådanne 
gennemførelsesretsakter vedtages efter den 
rådgivningsprocedure, der henvises til i 
artikel 44, stk. 2.

Begrundelse

Kommissionens forslag kræver i alle tilfælde geografiske oplysninger, hvilket er 
uforholdsmæssigt. Det nuværende R&TTE-direktiv indeholder krav om geografiske 
oplysninger for at advare brugerne om potentielle begrænsninger for anvendelse af 
radioudstyr i visse medlemsstater, men kun i de tilfælde hvor der foreligger faktiske 
begrænsninger. Dette ændringsforslag sikrer, at fabrikanterne tilføjer geografiske 
oplysninger og på pakken advarer brugeren om potentielle begrænsninger for anvendelse, 
men kun i de tilfælde hvor der foreligger sådanne begrænsninger.

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Hvis en fabrikant finder eller har grund 
til at tro, at radioudstyr, han har bragt i 
omsætning, ikke er i overensstemmelse 
med dette direktiv, skal han straks træffe 
de nødvendige foranstaltninger for at 
bringe det pågældende radioudstyr i 
overensstemmelse med direktivet eller om 
nødvendigt trække det tilbage fra markedet 
eller tilbagekalde det. Endvidere skal 
fabrikanten, hvis radioudstyret udgør en 
risiko, straks orientere de kompetente 
nationale myndigheder i de medlemsstater, 
hvor han har gjort radioudstyret 

10. Hvis en fabrikant finder eller har grund 
til at tro, at radioudstyr, han har bragt i 
omsætning, ikke er i overensstemmelse 
med dette direktiv, skal han straks træffe 
de foranstaltninger, der er nødvendige, for 
at bringe det pågældende radioudstyr i 
overensstemmelse med direktivet eller om 
nødvendigt trække det tilbage fra markedet 
eller tilbagekalde det. Endvidere skal 
fabrikanten, hvis radioudstyret udgør en 
risiko, straks orientere de kompetente 
nationale myndigheder i de medlemsstater, 
hvor han har gjort radioudstyret 
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tilgængeligt, herom og give nærmere 
oplysninger om særligt den manglende 
overensstemmelse med lovgivningen og de 
trufne foranstaltninger.

tilgængeligt på markedet, herom og give 
nærmere oplysninger om særligt den 
manglende overensstemmelse med 
lovgivningen og de trufne foranstaltninger.

Begrundelse

Ordlyden er bragt i overensstemmelse med pakken vedrørende tilpasning til de nye retlige 
rammer.

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Fabrikanten skal på grundlag af en 
kompetent national myndigheds 
begrundede anmodning give den al den 
information og dokumentation, der er 
nødvendig for at konstatere radioudstyrets 
overensstemmelse med lovgivningen, på et 
for denne myndighed let forståeligt sprog. 
Han skal, hvis denne myndighed anmoder 
herom, samarbejde med den om 
foranstaltninger, der træffes for at undgå 
risici, som det radioudstyr, han har bragt i 
omsætning, udgør.

11. Fabrikanten skal på grundlag af en 
kompetent national myndigheds 
begrundede anmodning give den al den 
information og dokumentation i papirform 
eller elektronisk form, der er nødvendig 
for at konstatere radioudstyrets 
overensstemmelse med dette direktiv, på et 
for denne myndighed letforståeligt sprog. 
Han skal, hvis denne myndighed anmoder 
herom, samarbejde med den om 
foranstaltninger, der træffes for at undgå 
risici, som det radioudstyr, han har bragt i 
omsætning, udgør.

Begrundelse

Det er nødvendigt at strømline processen i forbindelse med indgivelse af dokumentation. 
Ordlyden er endvidere bragt i overensstemmelse med pakken vedrørende tilpasning til de nye 
retlige rammer.

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Importørens navn, registrerede 
firmanavn eller registrerede varemærke og 
kontaktadresse skal fremgå af 
radioudstyret eller, hvis dette ikke er 
muligt, af emballagen eller af et dokument, 
der ledsager radioudstyret. Dette omfatter 
tilfælde, hvor størrelsen af radioudstyret 
ikke tillader det, eller hvor importøren 
ville være nødt til at åbne emballagen for 
at anføre sit navn og sin adresse på 
radioudstyret.

3. Importørens navn, registrerede 
firmanavn eller registrerede varemærke og 
postadresse skal fremgå af radioudstyret 
eller, hvis dette ikke er muligt, af 
emballagen eller af et dokument, der 
ledsager radioudstyret. 
Kontaktoplysningerne skal angives på et 
for slutbrugerne og 
markedsovervågningsmyndighederne 
letforståeligt sprog.

Begrundelse

Angivelsen af tilfælde er overflødig, da den allerede er omfattet af den mere generelle 
angivelse "hvis dette ikke er muligt". Der er desuden indført et hensigtsmæssigt sprogkrav 
med henblik på at sikre effektiv brug af de tilvejebragte oplysninger. Ordlyden er endvidere 
bragt i overensstemmelse med pakken vedrørende tilpasning til de nye retlige rammer.

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Importøren skal sikre, at radioudstyret 
ledsages af en brugsanvisning og 
sikkerhedsinformation på et for forbrugere 
og andre brugere letforståeligt sprog 
fastsat af den pågældende medlemsstat.

4. Importøren skal sikre, at radioudstyret 
ledsages af en brugsanvisning og 
sikkerhedsinformation på et for forbrugere 
og andre slutbrugere letforståeligt sprog 
fastsat af den pågældende medlemsstat. En 
sådan brugsanvisning og 
sikkerhedsinformation samt en eventuel 
mærkning skal være klar og forståelig.

Begrundelse

Med henblik på at sikre overensstemmelse med de udtryk, der anvendes i hele teksten, samt 
overensstemmelse med de forpligtelser, der er fastlagt i ændringsforslaget til artikel 10, stk. 
7, første afsnit, i det foreslåede direktiv.
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Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. I alle tilfælde, hvor det anses for 
hensigtsmæssigt af hensyn til beskyttelsen 
af forbrugernes sundhed og sikkerhed, skal 
importøren foretage stikprøvekontrol af 
radioudstyr, der er gjort tilgængeligt på 
markedet, undersøge og om nødvendigt 
føre register over klager, radioudstyr, der 
ikke opfylder kravene, og tilbagekaldelser 
af radioudstyr og holde distributørerne 
orienteret om denne overvågning.

6. I alle tilfælde, hvor det anses for 
hensigtsmæssigt af hensyn til beskyttelsen 
af forbrugernes sundhed og sikkerhed og 
efter behørigt begrundet anmodning fra 
de kompetente myndigheder, skal 
importøren foretage stikprøvekontrol af 
radioudstyr, der er gjort tilgængeligt på 
markedet, undersøge og om nødvendigt 
føre register over klager, radioudstyr, der 
ikke opfylder kravene, og tilbagekaldelser 
af radioudstyr og holde distributørerne 
orienteret om denne overvågning.

Begrundelse

Med henblik på at undgå unødvendige byrder for fabrikanterne, navnlig små og mellemstore 
virksomheder, bør stikprøvekontrollen kun udføres efter behørigt begrundet anmodning fra de 
kompetente myndigheder. Ordlyden er endvidere bragt i overensstemmelse med pakken 
vedrørende tilpasning til de nye retlige rammer.

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis en importør finder eller har grund 
til at tro, at radioudstyr, han har bragt i 
omsætning, ikke er i overensstemmelse 
med dette direktiv, skal han straks træffe 
de nødvendige foranstaltninger for at 
bringe sådant radioudstyr i 
overensstemmelse med direktivet eller om 
nødvendigt trække det tilbage fra markedet 
eller kalde det tilbage. Endvidere skal 
importøren, hvis radioudstyret udgør en 
risiko, straks orientere de kompetente 
nationale myndigheder i de medlemsstater, 

7. Hvis en importør finder eller har grund 
til at tro, at radioudstyr, han har bragt i 
omsætning, ikke er i overensstemmelse 
med dette direktiv, skal han straks træffe 
de nødvendige foranstaltninger for at 
bringe sådant radioudstyr i 
overensstemmelse med direktivet eller om 
nødvendigt trække det tilbage fra markedet 
eller kalde det tilbage. Endvidere skal 
importøren, hvis radioudstyret udgør en 
risiko, straks orientere de kompetente 
nationale myndigheder i de medlemsstater, 
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hvor han har gjort radioudstyret 
tilgængeligt, herom og give nærmere 
oplysninger om særligt den manglende 
overensstemmelse med lovgivningen og de 
trufne foranstaltninger.

hvor han har gjort radioudstyret 
tilgængeligt på markedet, herom og give 
nærmere oplysninger om særligt den 
manglende overensstemmelse med 
lovgivningen og de trufne foranstaltninger.

Begrundelse

Ordlyden er bragt i overensstemmelse med pakken vedrørende tilpasning til de nye retlige 
rammer.

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Importøren skal på grundlag af en 
kompetent national myndigheds 
begrundede anmodning give den al den 
information og dokumentation, der er 
nødvendig for at konstatere radioudstyrets 
overensstemmelse med lovgivningen, på et 
for denne myndighed let forståeligt sprog. 
Han skal, hvis denne myndighed anmoder 
herom, samarbejde med den om 
foranstaltninger, der træffes for at undgå 
risici, som det radioudstyr, han har bragt i 
omsætning, udgør.

9. Importøren skal på grundlag af en 
kompetent national myndigheds 
begrundede anmodning give den al den 
information og dokumentation i papirform 
eller elektronisk form, der er nødvendig 
for at konstatere radioudstyrets 
overensstemmelse, på et for denne 
myndighed letforståeligt sprog. Han skal, 
hvis denne myndighed anmoder herom, 
samarbejde med den om foranstaltninger, 
der træffes for at undgå risici, som det 
radioudstyr, han har bragt i omsætning, 
udgør.

Begrundelse

Det er nødvendigt at strømline processen i forbindelse med indgivelse af dokumentation. 
Ordlyden er endvidere bragt i overensstemmelse med pakken vedrørende tilpasning til de nye 
retlige rammer.

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Distributøren skal, før han gør radioudstyr 
tilgængeligt på markedet, kontrollere, at 
radioudstyret er forsynet med CE-
mærkningen og er ledsaget af 
sikkerhedsinformation på et sprog, der er 
let forståeligt for forbrugere og andre 
slutbrugere i den medlemsstat, hvor 
radioudstyret gøres tilgængeligt på 
markedet, og at fabrikanten og importøren 
har opfyldt kravene i artikel 10, stk. 5-9, og 
artikel 12, stk. 3.

Distributøren skal, før han gør radioudstyr 
tilgængeligt på markedet, kontrollere, at 
radioudstyret er forsynet med CE-
mærkningen og er ledsaget af 
sikkerhedsinformation på et sprog, der er 
letforståeligt for forbrugere og andre 
slutbrugere i den medlemsstat, hvor 
radioudstyret gøres tilgængeligt på 
markedet, og at fabrikanten og importøren 
har opfyldt kravene i henholdsvis artikel 
10, stk. 5-9, og artikel 12, stk. 3 og 4.

Begrundelse

Med henblik på at sikre overensstemmelse med de udtryk, der anvendes i hele teksten.

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en distributør finder eller har grund 
til at tro, at radioudstyr, han har gjort 
tilgængeligt på markedet, ikke er i 
overensstemmelse med dette direktiv, skal 
han sikre sig, at der træffes de nødvendige 
foranstaltninger for at bringe radioudstyret 
i overensstemmelse med lovgivningen eller 
om nødvendigt trække det tilbage fra 
markedet eller kalde det tilbage. Endvidere 
skal distributøren, hvis radioudstyret udgør 
en risiko, straks orientere de kompetente 
nationale myndigheder i de medlemsstater, 
hvor han har gjort radioudstyret 
tilgængeligt, herom og give nærmere 
oplysninger om særlig den manglende 
overensstemmelse med lovgivningen og de 
trufne foranstaltninger.

4. Hvis en distributør finder eller har grund 
til at tro, at radioudstyr, han har gjort 
tilgængeligt på markedet, ikke er i 
overensstemmelse med dette direktiv, skal 
han sikre sig, at der træffes de nødvendige 
foranstaltninger for at bringe radioudstyret 
i overensstemmelse med lovgivningen eller 
om nødvendigt trække det tilbage fra 
markedet eller kalde det tilbage. Endvidere 
skal distributøren, hvis radioudstyret udgør 
en risiko, straks orientere de kompetente 
nationale myndigheder i de medlemsstater, 
hvor han har gjort radioudstyret 
tilgængeligt på markedet, herom og give 
nærmere oplysninger om særlig den 
manglende overensstemmelse med 
lovgivningen og de trufne foranstaltninger.
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Begrundelse

Ordlyden er bragt i overensstemmelse med pakken vedrørende tilpasning til de nye retlige 
rammer.

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Distributøren skal på grundlag af en 
kompetent national myndigheds 
begrundede anmodning straks give den al 
den information og dokumentation, der er 
nødvendig for at konstatere radioudstyrets 
overensstemmelse med lovgivningen. Han 
skal, hvis denne myndighed anmoder 
herom, samarbejde med den om 
foranstaltninger, der træffes for at undgå 
risici, som radioudstyr, han har gjort 
tilgængeligt på markedet, udgør.

5. Distributøren skal på grundlag af en 
kompetent national myndigheds 
begrundede anmodning straks give den alle 
de oplysninger og al den dokumentation i 
papirform eller elektronisk form, der er 
nødvendig for at påvise det elektriske 
materiels overensstemmelse med 
lovgivningen. Han skal, hvis denne 
myndighed anmoder herom, samarbejde 
med den om foranstaltninger, der træffes 
for at undgå risici, som radioudstyr, han 
har gjort tilgængeligt på markedet, udgør.

Begrundelse

Det er nødvendigt at strømline processen for indgivelse af dokumentation og fastsætte 
relevante sprogkrav. Ordlyden er endvidere bragt i overensstemmelse med pakken vedrørende 
tilpasning til de nye retlige rammer.

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en harmoniseret standard opfylder 
de krav, som den vedrører, og som er 
fastsat i artikel 3 eller artikel 27, 
offentliggør Kommissionen 
henvisningerne til disse standarder i Den 
Europæiske Unions Tidende.

udgår
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Begrundelse

Omfattet af standardiseringsforordningen.

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fabrikanten kan påvise, at radioudstyr er i 
overensstemmelse med de væsentlige krav 
i artikel 3, stk. 1, litra a) og b), ved hjælp 
af en af følgende 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer:

Fabrikanten skal påvise, at radioudstyr er i 
overensstemmelse med de væsentlige krav 
i artikel 3, stk. 1, ved hjælp af en af 
følgende 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer:

Begrundelse

Fabrikanterne bør være forpligtet til at påvise overensstemmelse med alle de relevante 
væsentlige krav ved hjælp af en af overensstemmelsesvurderingsprocedurerne.

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) EU-typeafprøvning efterfulgt af 
typeoverensstemmelsesproceduren som 
angivet i bilag IV

b) EU-typeafprøvning efterfulgt af 
typeoverensstemmelsesproceduren på 
grundlag af intern produktionskontrol
som angivet i bilag IV

Begrundelse

Med henblik på at sikre juridisk klarhed er det nødvendigt at bringe ordlyden i artikel 17, stk. 
1, litra b), i det foreslåede direktiv i overensstemmelse med ordlyden i bilag IV i det 
foreslåede direktiv.

Ændringsforslag 56
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Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis fabrikanten ved vurdering af, om 
radioudstyr er i overensstemmelse med de 
væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 og 3, har 
benyttet harmoniserede standarder, hvis 
referencenumre er blevet offentliggjort i 
Den Europæiske Unions Tidende, kan
vedkommende anvende en af følgende 
procedurer:

Hvis fabrikanten ved vurdering af, om 
radioudstyr er i overensstemmelse med de 
væsentlige krav i artikel 3, stk. 2 og 3, har 
benyttet harmoniserede standarder, hvis 
referencenumre er blevet offentliggjort i 
Den Europæiske Unions Tidende, skal
vedkommende anvende en af følgende 
procedurer:

Begrundelse

Fabrikanterne bør være forpligtet til at påvise overensstemmelse med alle de relevante 
væsentlige krav ved hjælp af en af overensstemmelsesvurderingsprocedurerne.

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) EU-typeafprøvning efterfulgt af 
typeoverensstemmelsesproceduren som 
angivet i bilag IV

b) EU-typeafprøvning efterfulgt af 
typeoverensstemmelsesproceduren på 
grundlag af intern produktionskontrol
som angivet i bilag IV

Begrundelse

Med henblik på at sikre juridisk klarhed er det nødvendigt at bringe ordlyden i artikel 17, stk. 
2, litra b), i det foreslåede direktiv i overensstemmelse med ordlyden i bilag IV i det 
foreslåede direktiv.

Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) EU-typeafprøvning efterfulgt af 
typeoverensstemmelsesproceduren som 
angivet i bilag IV

a) EU-typeafprøvning efterfulgt af 
typeoverensstemmelsesproceduren på 
grundlag af intern produktionskontrol
som angivet i bilag IV

Begrundelse

Med henblik på at sikre juridisk klarhed er det nødvendigt at bringe ordlyden i artikel 17, stk. 
3, litra a), i det foreslåede direktiv i overensstemmelse med ordlyden i bilag IV i det 
foreslåede direktiv.

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EU-overensstemmelseserklæringen følger 
den model og indeholder de elementer, der 
er anført i bilag VII, og ajourføres løbende. 
Den skal oversættes til det eller de 
officielle sprog, der kræves af den 
medlemsstat, hvor radioudstyret bringes i 
omsætning eller gøres tilgængeligt. 

EU-overensstemmelseserklæringen følger 
den model, der er anført i bilag VII,
indeholder de elementer, der er anført i det 
pågældende bilag, og ajourføres løbende. 
Den skal oversættes til det eller de 
officielle sprog, der kræves af den 
medlemsstat, hvor radioudstyret bringes i 
omsætning eller gøres tilgængeligt på 
markedet.

Begrundelse

Ordlyden er bragt i overensstemmelse med pakken vedrørende tilpasning til de nye retlige 
rammer.

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ved at udarbejde EU- 4. Ved at udarbejde EU-
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overensstemmelseserklæringen står 
fabrikanten inde for, at radioudstyret 
opfylder de gældende krav.

overensstemmelseserklæringen står 
fabrikanten inde for, at radioudstyret 
opfylder de i dette direktiv fastsatte krav.

Begrundelse

Ordlyden er bragt i overensstemmelse med pakken vedrørende tilpasning til de nye retlige 
rammer.

Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv
Artikel 20 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Regler og betingelser for anbringelse af 
CE-mærkningen

Regler og betingelser for anbringelse af 
CE-mærkningen og 
identifikationsnummeret på det 
bemyndigede organ

Begrundelse

Med henblik på fuldt ud at kunne afspejle indholdet af artikel 20 i det foreslåede direktiv er 
det nødvendigt at udvide overskriften.

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. CE-mærkningen anbringes på 
radioudstyret eller på mærkepladen, så den 
er synlig, letlæselig og ikke kan slettes, 
medmindre denne placering ikke er mulig 
eller tilrådelig på grund af radioudstyrets 
art. CE-mærkningen anbringes også synligt 
og letlæseligt på emballagen.

1. CE-mærkningen anbringes på 
radioudstyret eller på mærkepladen, så den 
er synlig, letlæselig og ikke kan slettes, 
medmindre denne placering ikke er mulig 
eller tilrådelig på grund af radioudstyrets 
art. CE-mærkningen anbringes også synligt 
og letlæseligt på emballagen. Hvis 
radioudstyret er udstyret med en 
indbygget skærm, kan de fastsatte krav i 
dette stykke ligeledes overholdes ved hjælp 
af en funktion, der giver brugeren 
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mulighed for at vælge, at de krævede 
oplysninger vises på den indbyggede 
skærm, hvilket er i overensstemmelse med 
de generelle principper i artikel 19.

Begrundelse

Dette ændringsforslag foreslår, at der fastsættes bestemmelser for anvendelse af elektronisk 
mærkning, hvilket fører udkastet til R&TTE-direktivet ind i den digitale tidsalder.

Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne skal benytte sig af 
eksisterende mekanismer til at sikre, at 
reglerne for anvendelse af CE-
mærkningen gennemføres korrekt, og 
træffer passende foranstaltninger i 
tilfælde af uretmæssig anvendelse af 
mærkningen.

Begrundelse

Ordlyden er bragt i overensstemmelse med pakken vedrørende tilpasning til de nye retlige 
rammer.

Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den tekniske dokumentation skal 
indeholde alle relevante data eller 
oplysninger om de midler, fabrikanten 
anvender for at sikre, at radioudstyr 
opfylder kravene i artikel 3. Den skal som 
minimum indeholde de i bilag VI nævnte 
dokumenter. 

1. Den tekniske dokumentation skal 
indeholde alle relevante data eller 
oplysninger om de midler, fabrikanten 
anvender for at sikre, at radioudstyr 
opfylder de væsentlige krav i artikel 3. 
Den skal som minimum indeholde de i 
bilag VI nævnte elementer. 
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Begrundelse

Med henblik på at sikre juridisk klarhed er det nødvendigt at bringe ordlyden i artikel 21, stk. 
1, i det foreslåede direktiv i overensstemmelse med ordlyden i bilag VI i det foreslåede 
direktiv.

Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Efter begrundet anmodning fra 
markedsovervågningsmyndigheden i en 
medlemsstat fremskaffer fabrikanten en 
oversættelse af de relevante dele af den 
tekniske dokumentation til den 
pågældende medlemsstats officielle sprog.

udgår

Hvis en markedsovervågningsmyndighed 
anmoder om teknisk dokumentation fra 
fabrikanten, skal den straks sendes. Hvis 
en markedsovervågningsmyndighed 
anmoder fabrikanten om den tekniske 
dokumentation eller en oversættelse af 
dele heraf, kan den fastsætte en frist på 30 
dage for modtagelse af oversættelsen, 
medmindre en kortere frist er begrundet 
på grund af en alvorlig eller umiddelbar 
risiko.

Begrundelse

Det er vanskeligt at forene dette stykke med de facto-internationaliseringen af 
forsyningskæden, hvor dokumenter og rapporter under alle omstændigheder allerede er 
udarbejdet på sprog, der er nemme at forstå, med brug af internationalt anvendt teknisk 
terminologi.

Ændringsforslag 66

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 7 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Det personale, som skal udføre 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne
, skal have:

7. Det personale, der skal udføre 
overensstemmelsesvurderingerne, skal 
have:

Begrundelse

Med henblik på at sikre overensstemmelse med de udtryk, der anvendes i artikel 26 i det 
foreslåede direktiv. Ordlyden er endvidere bragt i overensstemmelse med pakken vedrørende 
tilpasning til de nye retlige rammer.

Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det skal sikres, at 
overensstemmelsesvurderingsorganet, dets 
øverste ledelse og vurderingspersonalet
arbejder uvildigt.

Det skal sikres, at 
overensstemmelsesvurderingsorganet, dets 
øverste ledelse og det personale, der har 
ansvaret for at udføre 
overensstemmelsesvurderingerne, arbejder 
uvildigt.

Begrundelse

Med henblik på at sikre overensstemmelse med de udtryk, der anvendes i artikel 26 i det 
foreslåede direktiv.

Ændringsforslag 68

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aflønningen af den øverste ledelse og 
vurderingspersonalet må ikke være 
afhængig af antallet af foretagne 
vurderinger eller af resultatet af disse 

Aflønningen af den øverste ledelse og det 
personale, der har ansvaret for at udføre 
overensstemmelsesvurderingerne, må ikke 
være afhængig af antallet af foretagne 
vurderinger eller af resultatet af disse 



PE510.528v01-00 42/61 RR\1005028DA.doc

DA

vurderinger. vurderinger.

Begrundelse

Med henblik på at sikre overensstemmelse med de termer, der anvendes i artikel 26 i det 
foreslåede direktiv.

Ændringsforslag 69

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Overensstemmelsesvurderingsorganet 
skal deltage i eller sikre, at dets 
vurderingspersonale er orienteret om de 
relevante standardiseringsaktiviteter, de 
lovgivningsmæssige aktiviteter vedrørende 
radioudstyr og frekvensplanlægning og 
aktiviteterne i den koordineringsgruppe af 
bemyndigede organer, der er nedsat i 
henhold til EU's relevante 
harmoniseringslovgivning, og som 
generelle retningslinjer anvende de 
administrative afgørelser og dokumenter, 
som er resultatet af den nævnte gruppes 
arbejde.

11. Overensstemmelsesvurderingsorganet 
skal deltage i eller sikre, at dets personale, 
der har ansvaret for at udføre 
overensstemmelsesvurderinger, er 
orienteret om de relevante 
standardiseringsaktiviteter, de 
lovgivningsmæssige aktiviteter vedrørende 
radioudstyr og frekvensplanlægning og 
aktiviteterne i den koordineringsgruppe af 
bemyndigede organer, der er nedsat i 
henhold til EU's relevante 
harmoniseringslovgivning, og som 
generelle retningslinjer anvende de 
administrative afgørelser og dokumenter, 
som er resultatet af den nævnte gruppes 
arbejde.

Begrundelse

Med henblik på at sikre overensstemmelse med de termer, der anvendes i artikel 26 i det 
foreslåede direktiv.

Ændringsforslag 70

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ansøgningen skal ledsages af en 
beskrivelse af de 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
det eller de 
overensstemmelsesvurderingsmoduler og 
det radioudstyr, som organet hævder at 
være kompetent til, samt af et eventuelt 
akkrediteringscertifikat udstedt af et 
nationalt akkrediteringsorgan, hvori det 
godtgøres, at 
overensstemmelsesvurderingsorganet 
opfylder kravene i artikel 26.

2. Ansøgningen om notifikation skal 
ledsages af en beskrivelse af de 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
det eller de 
overensstemmelsesvurderingsmoduler og 
det radioudstyr, som organet hævder at 
være kompetent til, samt af et eventuelt 
akkrediteringscertifikat udstedt af et 
nationalt akkrediteringsorgan, hvori det 
godtgøres, at 
overensstemmelsesvurderingsorganet 
opfylder kravene i artikel 26.

Begrundelse

Ordlyden er bragt i overensstemmelse med pakken vedrørende tilpasning til de nye retlige 
rammer.

Ændringsforslag 71

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen offentliggør listen over 
organer, der er bemyndiget i henhold til 
dette direktiv, herunder de 
identifikationsnumre, de er blevet tildelt, 
og de aktiviteter, til hvilke de er 
bemyndiget.

(vedrører ikke den danske version).

Begrundelse

(vedrører ikke den danske version).

Ændringsforslag 72

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen holder listen ajourført. (vedrører ikke den danske tekst).

Begrundelse

(vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag 73

Forslag til direktiv
Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den bemyndigende medlemsstat skal 
efter anmodning forelægge Kommissionen 
alle oplysninger om grundlaget for 
notifikationen eller det bemyndigede 
organs fortsatte kompetence.

(vedrører ikke den danske tekst).

Begrundelse

(vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag 74

Forslag til direktiv
Artikel 39 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Overvågning af EU-markedet og kontrol af 
produkter, der indføres på EU-markedet

Overvågning af EU-markedet og kontrol af 
radioudstyr, der indføres på EU-markedet

Begrundelse

Det er nødvendigt at bringe artiklens overskrift i overensstemmelse med dens indhold.

Ændringsforslag 75
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Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis markedsovervågningsmyndighederne 
i en af medlemsstaterne har truffet 
foranstaltninger i henhold til artikel 20 i 
forordning (EF) nr. 765/2008, eller hvis 
de har tilstrækkelig grund til at antage, at 
radioudstyr, der er omfattet af dette 
direktiv, udgør en risiko for menneskers 
sundhed eller sikkerhed eller for andre 
samfundsinteresser, der er omfattet af dette 
direktiv, foretager de en evaluering af det 
pågældende radioudstyr omfattende alle de 
krav, der er fastlagt i dette direktiv. De 
berørte erhvervsdrivende skal samarbejde 
med markedsovervågningsmyndighederne 
på enhver nødvendig måde.

Hvis markedsovervågningsmyndighederne 
i en af medlemsstaterne har tilstrækkelige 
grunde til at antage, at radioudstyr, der er 
omfattet af dette direktiv, udgør en risiko 
for menneskers sundhed eller sikkerhed 
eller for andre samfundsinteresser, der er 
omfattet af dette direktiv, foretager de en 
evaluering af det pågældende radioudstyr 
omfattende alle de relevante krav, der er 
fastlagt i dette direktiv. De berørte 
erhvervsdrivende skal med henblik herpå
samarbejde med 
markedsovervågningsmyndighederne på 
enhver nødvendig måde.

Begrundelse

Ordlyden er bragt i overensstemmelse med pakken vedrørende tilpasning til de nye retlige 
rammer.

Ændringsforslag 76

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis markedsovervågningsmyndighederne 
i forbindelse med denne evaluering 
konstaterer, at radioudstyret ikke opfylder 
kravene i dette direktiv, skal de straks 
anmode den pågældende erhvervsdrivende 
om at træffe alle fornødne foranstaltninger 
for at bringe radioudstyret i 
overensstemmelse med disse krav, trække 
det tilbage fra markedet eller kalde det 
tilbage inden for en rimelig tidsfrist, som 
de fastsætter i forhold til risikoens art.

Hvis markedsovervågningsmyndighederne 
i forbindelse med den i første afsnit 
omhandlede evaluering konstaterer, at 
radioudstyret ikke opfylder kravene i dette 
direktiv, skal de straks anmode den 
pågældende erhvervsdrivende om at træffe 
alle fornødne foranstaltninger for at bringe 
radioudstyret i overensstemmelse med 
disse krav, trække det tilbage fra markedet 
eller kalde det tilbage inden for en rimelig 
tidsfrist, som de fastsætter i forhold til 
risikoens art.



PE510.528v01-00 46/61 RR\1005028DA.doc

DA

Begrundelse

Ordlyden er bragt i overensstemmelse med pakken vedrørende tilpasning til de nye retlige 
rammer.

Ændringsforslag 77

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 
finder anvendelse på de i andet afsnit 
omhandlede foranstaltninger.

Artikel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 
finder anvendelse på de i andet afsnit i 
dette stykke omhandlede foranstaltninger.

Begrundelse

Ordlyden er bragt i overensstemmelse med pakken vedrørende tilpasning til de nye retlige 
rammer.

Ændringsforslag 78

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De i stk. 4 omhandlede oplysninger skal 
indeholde alle tilgængelige oplysninger, 
særligt hvad angår de nødvendige data til 
identifikation af radioudstyret, der ikke 
opfylder kravene, radioudstyrets 
oprindelse, arten af den påståede 
manglende opfyldelse af kravene og af den 
pågældende risiko, arten og varigheden af 
de trufne nationale foranstaltninger samt de 
synspunkter, som den relevante 
erhvervsdrivende har fremsat. 
Markedsovervågningsmyndighederne skal 
navnlig oplyse, om den manglende 
overensstemmelse med kravene skyldes:

De i stk. 4, andet afsnit, omhandlede 
oplysninger skal indeholde alle 
tilgængelige oplysninger, særligt hvad 
angår de nødvendige data til identifikation 
af radioudstyret, der ikke opfylder kravene, 
radioudstyrets oprindelse, arten af den 
påståede manglende opfyldelse af kravene 
og af den pågældende risiko, arten og 
varigheden af de trufne nationale 
foranstaltninger samt de synspunkter, som 
den relevante erhvervsdrivende har 
fremsat. 
Markedsovervågningsmyndighederne skal 
navnlig oplyse, om den manglende 
overensstemmelse med kravene skyldes:
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Begrundelse

Ordlyden er bragt i overensstemmelse med pakken vedrørende tilpasning til de nye retlige 
rammer.

Ændringsforslag 79

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De øvrige medlemsstater ud over den 
medlemsstat, der har indledt proceduren, 
skal straks underrette Kommissionen og de 
øvrige medlemsstater om de trufne 
foranstaltninger og om yderligere 
oplysninger, som de måtte råde over, om 
det pågældende radioudstyrs manglende 
overensstemmelse med kravene, og om 
deres indsigelser, hvis de ikke er 
indforstået med den meddelte nationale 
foranstaltning.

6. De øvrige medlemsstater ud over den 
medlemsstat, der har indledt proceduren i 
henhold til denne artikel, skal straks 
underrette Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater om de trufne 
foranstaltninger og om yderligere 
oplysninger, som de måtte råde over, om 
det pågældende radioudstyrs manglende 
overensstemmelse med kravene, og om 
deres indsigelser, hvis de ikke er 
indforstået med den vedtagne nationale 
foranstaltning.

Begrundelse

Ordlyden er bragt i overensstemmelse med pakken vedrørende tilpasning til de nye retlige 
rammer.

Ændringsforslag 80

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis der ikke inden for 8 uger efter 
modtagelsen af de i stk. 4 omhandlede 
oplysninger er blevet gjort indsigelse af en 
medlemsstat eller Kommissionen mod en 
foreløbig foranstaltning truffet af en 
medlemsstat, anses foranstaltningen for at 
være berettiget.

7. Hvis der ikke inden for tre måneder
efter modtagelsen af de i stk. 4, andet 
afsnit, omhandlede oplysninger er blevet 
gjort indsigelse af en medlemsstat eller 
Kommissionen mod en foreløbig 
foranstaltning truffet af en medlemsstat, 
anses foranstaltningen for at være 
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berettiget.

Begrundelse

Ordlyden er bragt i overensstemmelse med pakken vedrørende tilpasning til de nye retlige 
rammer.

Ændringsforslag 81

Forslag til direktiv
Artikel 40 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Medlemsstaterne skal sikre, at der straks 
træffes de fornødne restriktive 
foranstaltninger med hensyn til det 
pågældende radioudstyr.

8. Medlemsstaterne skal sikre, at der straks 
træffes de fornødne restriktive 
foranstaltninger, som f.eks. 
tilbagetrækning af radioudstyret fra 
markedet, med hensyn til det pågældende 
radioudstyr.

Begrundelse

Ordlyden er bragt i overensstemmelse med pakken vedrørende tilpasning til de nye retlige 
rammer.

Ændringsforslag 82

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den nationale foranstaltning anses 
for at være berettiget, skal samtlige 
medlemsstater træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at radioudstyr, 
der ikke er i overensstemmelse med 
kravene, tilbagekaldes fra deres marked, og 
underrette Kommissionen herom. Hvis den 
nationale foranstaltning anses for ikke at 
være berettiget, skal den pågældende 
medlemsstat trække foranstaltningen

2. Hvis den nationale foranstaltning anses 
for at være berettiget, skal samtlige 
medlemsstater træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at radioudstyr, 
der ikke er i overensstemmelse med 
kravene, tilbagekaldes fra deres marked, og 
underrette Kommissionen herom. Hvis den 
nationale foranstaltning anses for ikke at 
være berettiget, skal den pågældende 
medlemsstat trække den pågældende 
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tilbage. foranstaltning tilbage.

Begrundelse

Ordlyden er bragt i overensstemmelse med pakken vedrørende tilpasning til de nye retlige 
rammer.

Ændringsforslag 83

Forslag til direktiv
Artikel 41 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis den nationale foranstaltning anses 
for at være berettiget, og hvis 
radioudstyrets manglende 
overensstemmelse med kravene tilskrives 
mangler ved de harmoniserede standarder 
som omhandlet i dette direktivs artikel 16, 
skal Kommissionen anvende den ved 
artikel [8] i forordning (EU), nr. [../..] [om 
europæisk standardisering] fastsatte 
procedure.

3. Hvis den nationale foranstaltning anses 
for at være berettiget, og hvis 
radioudstyrets manglende 
overensstemmelse med kravene tilskrives 
mangler ved de harmoniserede standarder 
som omhandlet i dette direktivs artikel 40, 
stk. 5, litra b), skal Kommissionen anvende 
den ved artikel 11 i forordning (EU) nr. 
1025/2012 fastsatte procedure.

Begrundelse

Eftersom forordningen om europæisk standardisering er blevet offentliggjort i Den 
Europæiske Unions Tidende, er det nødvendigt at afspejle denne ændring.

Ændringsforslag 84

Forslag til direktiv
Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en medlemsstat efter at have 
foretaget en vurdering i henhold til artikel 
40, stk. 1, finder, at radioudstyr, selv om 
det opfylder kravene i dette direktiv, udgør 
en risiko for menneskers sundhed eller 
sikkerhed eller for andre 
samfundsinteresser som fastlagt i dette 

(vedrører ikke danske version).
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direktiv, pålægger den den pågældende 
erhvervsdrivende at træffe alle nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at det 
pågældende radioudstyr, når det bringes i 
omsætning, ikke længere udgør en risiko, 
eller for at trække det tilbage fra markedet 
eller kalde det tilbage inden for en rimelig 
tidsfrist, som den fastsætter i forhold til 
risikoens art.

Begrundelse

(vedrører ikke den danske version).

Ændringsforslag 85

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) identifikationsnummeret på det 
bemyndigede organ, hvis den i bilag V 
fastlagte procedure for 
overensstemmelsesvurdering finder 
anvendelse, er anbragt i modstrid med 
artikel 20, eller er ikke anbragt

Begrundelse

Ordlyden er bragt i overensstemmelse med pakken vedrørende tilpasning til de nye retlige 
rammer.

Ændringsforslag 86

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) produktet er i ikke i overensstemmelse 
med kravene i artikel 10, stk. 5 og 6, og
artikel 12, stk. 3

f) de i artikel 10, stk. 5 eller 6, eller artikel 
12, stk. 3, omhandlede oplysninger 
mangler, er ukorrekte eller ufuldstændige
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Begrundelse

Med henblik på at sikre juridisk klarhed. 

Ændringsforslag 87

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) radioudstyret er ikke ledsaget af 
oplysninger om den påtænkte anvendelse 
af radioudstyr, EU-
overensstemmelseserklæring og
brugsrestriktioner, jf. artikel 10, stk. 7-9

g) radioudstyret er ikke ledsaget af 
oplysninger om den påtænkte anvendelse 
af radioudstyr, EU-
overensstemmelseserklæring eller
brugsrestriktioner, jf. artikel 10, stk. 7-9

Begrundelse

Med henblik på at sikre juridisk klarhed er det nødvendigt at præcisere, at manglende 
overholdelse af et af kravene gør det muligt for medlemsstaten at kræve, at den pågældende 
erhvervsdrivende bringer den manglende uoverensstemmelse til ophør.

Ændringsforslag 88

Forslag til direktiv
Artikel 43 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) manglende overholdelse af artikel 5. udgår

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 5 i det foreslåede direktiv.
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Ændringsforslag 89

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Delegationen af beføjelser i artikel 2, 
stk. 3, artikel 3, stk. 3, artikel 4, stk. 2, og 
artikel 5, stk. 2, sker for en ubestemt 
periode fra [dette direktivs 
ikrafttrædelsesdato].

2. Beføjelser til at vedtage de delegerede 
retsakter i artikel 3, stk. 3, andet afsnit, og
artikel 4, stk. 2, sker for en ubegrænset 
periode fra ...*.

_____________

* EUT: Indsæt venligst datoen for dette 
direktivs ikrafttræden.

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 2, stk. 3, og artikel 5 i det foreslåede 
direktiv.

Ændringsforslag 90

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den i artikel 2, stk. 3, artikel 3, stk. 3, 
artikel 4, stk. 2, og artikel 5, stk. 2,
omhandlede delegation af beføjelser kan til 
enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller af Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer den delegation af 
beføjelser, der er angivet i afgørelsen, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i trådt 
kraft. 

3. Den i artikel 3, stk. 3, andet afsnit, og 
artikel 4, stk. 2, omhandlede delegation af 
beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes 
af Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer den 
delegation af beføjelser, der er angivet i 
afgørelsen, til ophør. Den får virkning 
dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen 
i Den Europæiske Unions Tidende eller på 
et senere tidspunkt, der angives i 
afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden 
af delegerede retsakter, der allerede er i 
trådt kraft. 
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Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 2, stk. 3, og artikel 5 i det foreslåede 
direktiv samt med henblik på at sikre juridisk klarhed.

Ændringsforslag 91

Forslag til direktiv
Artikel 45 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 2, stk. 3, artikel 3, stk. 3, artikel 
4, stk. 2, og artikel 5, stk. 2, træder kun i 
kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet 
eller Rådet har gjort indsigelse inden for en 
frist på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 3, stk. 3, andet afsnit, og artikel 
4, stk. 2, træder kun i kraft, hvis hverken 
Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse inden for en frist på to måneder 
fra meddelelsen af den pågældende retsakt 
til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 2, stk. 3, og artikel 5 i det foreslåede 
direktiv.

Ændringsforslag 92

Forslag til direktiv
Artikel 46 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter regler om 
sanktioner for overtrædelse af de nationale
bestemmelser, der er vedtaget i medfør af 
dette direktiv, og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen 
heraf. 

Medlemsstaterne fastsætter regler om 
sanktioner for erhvervsdrivendes
overtrædelse af de bestemmelser i national 
lovgivning, der er vedtaget i medfør af 
dette direktiv, og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre gennemførelsen 
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heraf. Sådanne regler kan omfatte 
strafferetlige sanktioner i forbindelse med 
alvorlige overtrædelser.

Begrundelse

Ordlyden er bragt i overensstemmelse med pakken vedrørende tilpasning til de nye retlige 
rammer.

Ændringsforslag 93

Forslag til direktiv
Artikel 47 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) at nå et højere 
forbrugerbeskyttelsesniveau.

Begrundelse

Kommissionens revision af direktivets gennemførelse bør ligeledes omfatte et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau.

Ændringsforslag 94

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Radioudstyr, der anvendes af 
radioamatører i henhold til artikel 1, 
definition nr. 56, i Den Internationale 
Telekommunikationsunions 
radioreglement, medmindre udstyret 
handles frit.

1. Radioudstyr, der ikke findes i handlen 
og anvendes af radioamatører i henhold til 
artikel 1, definition 56, i Den Internationale 
Telekommunikationsunions 
radioreglement:

Samlesæt til radioamatører samt 
kommercielt udstyr, der er ændret af og 

i) samlesæt med radioudstyr og beregnet 
til radioamatører
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beregnet til radioamatører, betragtes ikke 
som udstyr, der handles frit.

ii) radioudstyr, som findes i handlen, og 
som er ændret af og beregnet til 
radioamatører
iii) udstyr, der samles af individuelle 
radioamatører til eksperimentelle og 
videnskabelige formål i forbindelse med 
amatørradio.

Begrundelse

Den eksisterende tekst har tidligere gentagne gange ført til fortolkningsvanskeligheder. Den 
reviderede ordlyd er en præcisering og ændrer ikke meningen.

Ændringsforslag 95

Forslag til direktiv
Bilag I – nr. 5 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Specialkonstruerede 
vurderingssamlesæt beregnet til 
professionelle, der udelukkende skal 
anvendes til forskning og 
udviklingsfaciliteter med henblik herpå.

Begrundelse

Udstyr til forskning og udvikling er en vigtig produktgruppe, som sikrer innovation og 
konkurrencedygtighed i EU. De seneste reformer af RoHS-direktivet og WEEE-direktivet 
fritager sådant udstyr fra direktivernes anvendelsesområde. Med henblik på at undgå en 
betydelig grad af usikkerhed blandt importørerne og distributørerne med hensyn til, hvilke 
elektriske produkter der er omfattet af et specifikt produktdirektiv, bør direktivernes 
anvendelsesområder bringes i overensstemmelse.

Ændringsforslag 96

Forslag til direktiv
Bilag II
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG II udgår
PRODUKTER, DER FALDER IND 
UNDER DEFINITIONEN AF 
RADIOUDSTYR
1. I dette direktiv anses følgende 
produkter for at være radioudstyr:
a) aktive antenner

b) støjsendere.

2. I dette direktiv anses følgende 
produkter ikke for at være radioudstyr:
a) passive antenner

b) øresneglsimplantater

c) mikrobølgeovne.

Begrundelse

Eftersom ændringsforslaget til artikel 2, stk. 1, punkt 1, i det foreslåede direktiv medfører en 
ændring vedrørende begrænsningen af definitionen af radioudstyr til udstyr, der kan 
kommunikere, udgår bilag II til det foreslåede direktiv.

Ændringsforslag 97

Forslag til direktiv
Bilag VII – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Nr. ... (entydig identifikation af 
radioudstyret):

1. Produkt (produkt-, parti-, type- eller 
serienummer):

Begrundelse

Ordlyden er bragt i overensstemmelse med pakken vedrørende tilpasning til de nye retlige 
rammer.
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Ændringsforslag 98

Forslag til direktiv
Bilag VII – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Attestens genstand (identifikation af 
radioudstyret, så det kan spores. Foto kan 
eventuelt vedlægges):

4. Attestens genstand (identifikation af 
radioudstyret, så det kan spores.
Farvebillede, der er tilstrækkeligt klart,
kan vedlægges, hvis det er nødvendigt for 
identifikationen af radioudstyret):

Begrundelse

Ordlyden er bragt i overensstemmelse med pakken vedrørende tilpasning til de nye retlige 
rammer.
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BEGRUNDELSE

Baggrund

Denne betænkning medfører ændringer af Kommissionens forslag om at revidere Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teleterminaludstyr 
samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse1 (R&TTU-direktivet). Forslaget er 
tæt forbundet med gennemførelsen af de nye retlige rammer, der blev vedtaget i 2008 under 
betegnelsen "varepakken". 

R&TTU-direktivet fastlægger rammerne for markedsføring, fri bevægelighed og ibrugtagning 
af radio- og teleterminaludstyr i EU. Direktivet trådte i kraft i 1999 og har været afgørende for 
gennemførelsen af det indre marked på dette område. Direktivet indeholder væsentlige krav 
vedrørende beskyttelsen af sundhed og sikkerhed, elektromagnetisk kompatibilitet og 
undgåelse af skadelig interferens. Disse krav omsættes til tekniske krav inden for ikke-
obligatoriske harmoniserede standarder ligesom i anden lovgivning efter "den nye metode". 

Antallet af mobile enheder og trådløse applikationer er steget markant i de seneste år. Dette 
skaber risiko for interferens mellem de forskellige produkter. En effektiv udnyttelse af 
radiospektrumsfrekvenserne er derfor særdeles vigtig. 

Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører

R&TTU-direktivet omfatter fuld harmonisering for markedsføringen af produkter på EU-
markedet, som falder inden for anvendelsesområdet. Kun udstyr, der opfylder direktivets 
krav, kan bringes i omsætning, og medlemsstaterne kan ikke indføre yderligere restriktioner 
på nationalt niveau vedrørende samme krav. Ibrugtagning og anvendelse af radioudstyr er 
underlagt national lovgivning. Når medlemsstaterne udøver denne kompetence, skal de 
overholde gældende EU-lovgivning, herunder:

 de generelle rammer for frekvenspolitikken, der er fastsat i 
radiofrekvenspolitikprogrammet

 de generelle kriterier, der er fastsat i direktiv 2002/21/EF (rammedirektivet) inden for 
regelsættet for elektronisk kommunikation

 de betingelser for tilladelse til brug af frekvenser, der er fastsat i direktiv 2002/20/EF 
(tilladelsesdirektivet) inden for regelsættet for elektronisk kommunikation

 gennemførelsesbestemmelser i henhold til beslutning 676/2002/EF 
(frekvenspolitikbeslutningen), som harmoniserer de tekniske betingelser for 
anvendelse af visse frekvensbånd i EU, og som er bindende for alle medlemsstater. 
Eksempler på bånd, der er harmoniseret på EU-plan, omfatter båndene til GSM- og 
UMTS- samt kortdistanceudstyr;

 overensstemmelse med EU's andre politikker og mål.

                                               
1 EFT L 91 af 7.4.1999, s. 10.
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Ordførerens holdning

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag. Hun foreslår dog at indføre en række 
horisontale og vertikale ændringer for at undgå unødige administrative byrder, som navnlig 
vil påvirke små og mellemstore virksomheder, og samtidig sikre et meget højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau, den mest effektive anvendelse af radiofrekvenserne, forbedret 
markedsovervågning, bedre overensstemmelse med de nye retlige rammer og fjerne 
eventuelle uoverensstemmelser i teksten, der ellers ville kunne medføre juridisk usikkerhed. 

Horisontale spørgsmål

Ordføreren har konstateret flere uoverensstemmelser med "varepakken", som allerede er 
blevet drøftet på europæisk plan. Med henblik på at sikre overensstemmelse med disse 
resultater og skabe en sammenhængende lovgivningsmæssig ramme foreslår ordføreren, at 
ordlyden forbedres.

Vertikale spørgsmål

Ordføreren er enig i forslagets generelle udformning. Der er ikke desto mindre en række 
spørgsmål, som specielt vedrører direktivet, hvor der er behov for ændringer med henblik på 
at finde en passende balance mellem effektiv markedsovervågning og undgåelse af 
unødvendige administrative byrder, navnlig for små og mellemstore virksomheder. 

a) Der findes allerede en række produkter på markedet, som indebærer meget begrænset 
anvendelse af elektromagnetiske bølger til andre formål end kommunikation uden 
større rapporterede problemer, og som reguleres tilstrækkeligt af f.eks. 
lavspændingsdirektivet og direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet, hvorfor det 
derfor ikke er forholdsmæssigt at udvide den foreslåede forordnings 
anvendelsesområde til at omfatte sådant udstyr.

b) I betragtning af, at radiofrekvenser er en begrænset ressource, er det desuden vigtigt 
at sikre, at de udnyttes effektivt, hvorfor udstyr, der er i stand til at modtage 
radiobølger, bør være omfattet af det foreslåede direktivs anvendelsesområde.

Ordføreren mener derfor, at det er vigtigt at ændre definitionen af "radioudstyr" i 
overensstemmelse hermed.

c) Forpligtelsen til at registrere visse former for radioudstyr i et centralt system vil 
medføre en uforholdsmæssig stor byrde for legitime erhvervsdrivende, navnlig små 
og mellemstore virksomheder, idet fordelene ved et sådant registreringssystem ikke 
er blevet påvist i tilstrækkelig grad. Et sådant system rejser desuden muligvis 
fortrolighedsmæssige spørgsmål. Ydermere er de respektive bestemmelser om 
sporbarhed som fastsat i det foreslåede direktiv et tilstrækkeligt instrument til at sikre 
effektiv markedsovervågning.

d) Medlemsstaterne bør opfordre de erhvervsdrivende til at oplyse ikke blot en 
postadresse, men ligeledes en webstedsadresse med henblik på at lette 
kommunikationen mellem de erhvervsdrivende, 
markedsovervågningsmyndighederne og forbrugerne. 
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Ordføreren glæder sig over, at forslaget fremhæver fordelene ved interoperabilitet mellem 
radioudstyr og tilbehør, som f.eks. opladere. Der er imidlertid behov for en fornyet indsats for 
at indføre en fælles oplader. Dette vil forenkle anvendelsen af radioudstyr, f.eks. 
mobiltelefoner, samt reducere affald og omkostninger og dermed være til stor gavn for 
forbrugerne.
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