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* Kuulemismenettely
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***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi radiolaitteiden 
asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 
yhdenmukaistamisesta
(COM(2012)0584 – C7-0333/2012 – 2012/0283(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2012)0584),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0333/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 13. helmikuuta 2013 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön (A7-0316/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Laitteet, jotka tarkoituksella lähettävät 
radioaaltoja käyttötarkoituksensa vuoksi, 
käyttävät järjestelmällisesti radiospektriä.

(6) Laitteet, jotka tarkoituksella lähettävät
tai vastaanottavat radioaaltoja 
käyttötarkoituksensa vuoksi, käyttävät 

                                               
1 EUVL C 133, 9.5.2013.
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Jotta voidaan varmistaa spektrin tehokas 
käyttö ja välttää haitallinen häirintä, 
kaikkien tällaisten laitteiden olisi 
kuuluttava tämän direktiivin
soveltamisalaan riippumatta siitä, pystyykö 
laite viestimään.

järjestelmällisesti radiospektriä.
Huolimatta siitä, että jotkut tuotteet 
tarkoituksella käyttävät magneetti- tai 
sähkökenttiä käyttötarkoituksensa 
täyttämiseksi, lähettimestä ei tapahdu 
viestintää, joten kentät eivät etene 
radioaaltoina. Tällaisten laitteiden ei siksi 
pitäisi sisältyä tämän asetuksen
soveltamisalaan.

Perustelu

Direktiiviehdotuksen 2 artiklan 1 kohdan 1 alakohtaan esitetyn tarkistuksen mukaisesti.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Kokemus on osoittanut, että on vaikea 
määritellä, kuuluvatko eräät tuotteet 
direktiivin 1999/5/EY soveltamisalaan. 
Erityisesti sellaisten tuotteiden osalta, 
jotka perustuvat tekniikan kehitykseen ja
joiden luokittelu on vaikeaa, on tarpeen 
vahvistaa tuoteluokat, jotka kuuluvat tai 
eivät kuulu radiolaitteiden määritelmän 
piiriin. Tiettyjen tämän direktiivin muiden 
kuin keskeisten osien täydentämiseksi tai 
muuttamiseksi olisi komissiolle siirrettävä 
valta hyväksyä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan liitettä II sen 
mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.

Poistetaan.

Perustelu

Direktiiviehdotuksen 2 artiklan 3 kohtaa koskevan tarkistuksen mukaisesti.

Tarkistus 3
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Tätä direktiiviä olisi sovellettava 
kaikkiin tavaran luovutuksen muotoihin, 
mukaan lukien etämyynti.

Perustelu

Yhdenmukaistetaan sanamuotoa uuden sääntelypuitepaketin mukaiseksi.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Vaikka vastaanottimet eivät itse 
aiheuta haitallisia häiriöitä, 
vastaanottokyky on yhä tärkeämpi tekijä 
varmistettaessa radiospektrin tehokas 
käyttö siten, että vastaanottimet sietävät 
paremmin häiriöitä ja muita kuin toivottuja 
signaaleja direktiivin 2004/108/EY
olennaisten vaatimusten perusteella.

(11) Vaikka vastaanottimet eivät itse 
aiheuta haitallisia häiriöitä, 
vastaanottokyky on yhä tärkeämpi tekijä 
varmistettaessa radiospektrin tehokas 
käyttö siten, että vastaanottimet sietävät 
paremmin häiriöitä ja muita kuin toivottuja 
signaaleja unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön asiaa 
koskevien olennaisten vaatimusten 
perusteella.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Pelkästään vastaanottavien laitteiden 
vastaanottokykyyn sovelletaan direktiivin 
2004/108/EY olennaisia vaatimuksia 
etenkin sellaisten muiden kuin toivottujen 
signaalien osalta, jotka johtuvat jaettujen 
tai rinnakkaistaajuusalueiden 

Poistetaan.
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tehokkaasta käytöstä, eikä näitä laitteita 
sen vuoksi tarvitse sisällyttää tämän 
direktiivin soveltamisalaan.

Perustelu

Direktiiviehdotuksen 2 artiklan 1 kohdan 1 alakohtaan esitetyn tarkistuksen mukaisesti.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Joissain tapauksissa yhteentoimivuus 
verkkojen välityksellä muiden 
radiolaitteistojen kanssa ja liittäminen 
asianmukaisen tyyppisiin rajapintoihin 
koko unionin alueella saattaa olla tarpeen.
Radiolaitteiden ja lisälaitteiden, kuten 
laturien, yhteentoimivuus voi 
yksinkertaistaa radiolaitteiden käyttöä ja 
vähentää tarpeetonta jätettä.

(13) Yhteentoimivuus verkkojen 
välityksellä muiden radiolaitteiden kanssa 
ja liittäminen asianmukaisen tyyppisiin 
rajapintoihin koko unionin alueella on 
joissain tapauksissa tarpeen.
Radiolaitteiden ja lisälaitteiden, kuten 
laturien, yhteentoimivuus voi 
yksinkertaistaa radiolaitteiden käyttöä ja 
vähentää tarpeetonta jätettä ja 
kustannuksia. Siksi odotetaan uusia 
ponnisteluja yleislaturin kehittämiseksi
eri radiolaiteluokkia varten, koska se olisi 
erittäin hyödyllistä etenkin kuluttajien ja 
muiden loppukäyttäjien kannalta. 
Erityisesti markkinoille saatettavien tai 
markkinoilla saataville asetettujen 
matkapuhelinten olisi oltava 
yhteensopivia yhteentoimivuuden 
mahdollistavan yleislaturin kanssa.

Perustelu

Matkapuhelinten, älypuhelinten, tablettien, digikameroiden, musiikkisoitinten ja vastaavien 
laitteiden latureiden yhteensopimattomuus on kuluttajille ja muille loppukäyttäjille merkittävä 
haitta sekä huomattava ympäristöongelma. Yleislaturi toisi siis mukanaan merkittäviä etuja –
varsinkin kuluttajille.

Tarkistus 7
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Vaatimuksella, jonka mukaan 
markkinoille saatettavaksi aiottava 
radiolaite on rekisteröitävä 
keskustietokantaan, saatetaan parantaa 
markkinavalvonnan toimivuutta ja 
tehokkuutta ja siten auttaa varmistamaan 
direktiivin noudattamisen hyvä taso. 
Tällainen vaatimus aiheuttaa lisärasitusta 
talouden toimijoille, joten se olisi otettava 
käyttöön vain niiden radiolaiteluokkien 
osalta, joissa ei ole päästy korkeatasoiseen 
vaatimustenmukaisuuteen. Tiettyjen 
tämän direktiivin muiden kuin keskeisten 
osien täydentämiseksi tai muuttamiseksi 
olisi komissiolle siirrettävä valta hyväksyä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, joilla määritellään 
sellaiset radiolaiteluokat, joihin kuuluvat 
laitteet on rekisteröitävä 
keskustietokantaan jäsenvaltioiden 
toimittamien 
vaatimustenmukaisuustietojen 
perusteella, ja joissa täsmennetään ne 
tiedot, jotka on rekisteröitävä, samoin 
kuin rekisteröintiä ja rekisterinumeron 
kiinnittämistä koskevat säännöt. 

Poistetaan.

Perustelu

Direktiiviehdotuksen 5 artiklaa koskevan tarkistuksen mukaisesti.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Talouden toimijoiden, 
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markkinavalvontaviranomaisten ja 
kuluttajien välisen yhteydenpidon 
helpottamiseksi jäsenvaltioiden olisi 
kannustettava talouden toimijoita 
ilmoittamaan postiosoitteen lisäksi 
verkkosivustonsa osoite. 

Perustelu

Talouden toimijoiden, markkinavalvontaviranomaisten ja kuluttajien välisen yhteydenpidon 
helpottamiseksi ja virtaviivaistamiseksi on tärkeää tarjota vaihtoehtoja postiosoitteen lisäksi. 
Yhdenmukaistetaan sanamuotoa myös uuden sääntelypuitepaketin mukaiseksi.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(35 a) Kun talouden toimijat säilyttävät 
tämän direktiivin nojalla vaadittuja 
muiden talouden toimijoiden 
tunnistetietoja, niiltä ei saisi edellyttää 
tällaisten tietojen päivittämistä muiden 
talouden toimijoiden osalta, jotka ovat 
joko toimittaneet niille radiolaitteen tai 
joille ne ovat toimittaneet radiolaitteen.

Perustelu

Yhdenmukaistetaan sanamuotoa uuden sääntelypuitepaketin mukaiseksi.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

(37) Tässä direktiivissä olisi rajoituttava 
olennaisten vaatimusten ilmaisemiseen.
Jotta kyseisten vaatimusten mukaisuutta 
olisi helpompi arvioida, on tarpeen säätää 

(37) Tässä direktiivissä olisi rajoituttava 
olennaisten vaatimusten ilmaisemiseen.
Jotta kyseisten vaatimusten mukaisuutta 
olisi helpompi arvioida, on tarpeen säätää 
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vaatimustenmukaisuusolettamasta 
sellaisten radiolaitteiden osalta, jotka ovat 
sellaisten yhdenmukaistettujen standardien 
mukaisia, jotka on vahvistettu
[eurooppalaisesta standardoinnista] 
annetun asetuksen (EU) N:o [../..]
mukaisesti kyseisiä vaatimuksia vastaavien 
yksityiskohtaisten teknisten eritelmien 
ilmaisemista varten.

vaatimustenmukaisuusolettamasta 
sellaisten radiolaitteiden osalta, jotka ovat 
sellaisten yhdenmukaistettujen standardien 
mukaisia, jotka on vahvistettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 1025/20121 mukaisesti kyseisiä 
vaatimuksia vastaavien yksityiskohtaisten 
teknisten eritelmien ilmaisemista varten.

_____________
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 
25 päivänä lokakuuta 2012, 
eurooppalaisesta standardoinnista (EUVL 
L 316, 14.11.2012, s. 12)

Perustelu

Koska asetus eurooppalaisesta standardoinnista on julkaistu virallisessa lehdessä, on syytä 
tuoda esiin tämä muutos.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) [Eurooppalaisesta standardoinnista] 
annetussa asetuksessa (EU) N:o [../..]
säädetään yhdenmukaistetuista 
standardeista esitettäviä vastalauseita 
koskevasta menettelystä tapauksissa, joissa 
kyseiset standardit eivät kokonaan täytä 
tämän direktiivin vaatimuksia.

(38) Asetuksessa (EU) N:o 1025/2012
säädetään yhdenmukaistetuista 
standardeista esitettäviä vastalauseita 
koskevasta menettelystä tapauksissa, joissa 
kyseiset standardit eivät kokonaan täytä 
tämän direktiivin vaatimuksia.

Perustelu

Koska asetus eurooppalaisesta standardoinnista on julkaistu virallisessa lehdessä, on syytä 
tuoda esiin tämä muutos.

Tarkistus 12
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(40 a) Jotta varmistetaan tosiasiallinen 
mahdollisuus saada tietoa 
markkinavalvontaa varten, kaikkien 
sovellettavien unionin säädösten 
yksilöimiseksi vaadittavien tietojen olisi 
oltava saatavilla yhdessä ainoassa EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. 
Talouden toimijoiden hallinnollisen 
taakan vähentämiseksi tällainen yksi 
ainoa EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus voi olla 
asiakirja, joka koostuu tuotetta koskevista 
yksittäisistä 
vaatimustenmukaisuusvakuutuksista.

Perustelu

Vastaa direktiiviehdotuksen 18 artiklan 3 kohtaa. Yhdenmukaistetaan lisäksi sanamuotoa 
uuden sääntelypuitepaketin mukaiseksi.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

(55) Direktiivissä 1999/5/EY säädetään 
suojamenettelystä, jota sovelletaan 
ainoastaan siinä tapauksessa, että 
jäsenvaltioiden välillä on erimielisyyttä 
jonkin jäsenvaltion toteuttamista 
toimenpiteistä. Avoimuuden lisäämiseksi 
ja käsittelyyn kuluvan ajan lyhentämiseksi 
on tarpeen parantaa nykyistä
suojalausekemenettelyä siten, että pyritään 
tehostamaan sitä ja hyödyntämään 
jäsenvaltioissa saatavilla olevaa 
asiantuntemusta.

(55) Direktiivissä 1999/5/EY säädetään 
suojamenettelystä, jota sovelletaan 
ainoastaan siinä tapauksessa, että 
jäsenvaltioiden välillä on erimielisyyttä 
jonkin jäsenvaltion toteuttamista 
toimenpiteistä. Avoimuuden lisäämiseksi 
ja käsittelyyn kuluvan ajan lyhentämiseksi 
on tarpeen parantaa nykyistä
suojamenettelyä siten, että pyritään 
tehostamaan sitä ja hyödyntämään 
jäsenvaltioissa saatavilla olevaa 
asiantuntemusta.
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Perustelu

Yhdenmukaistetaan sanamuotoa uuden sääntelypuitepaketin mukaiseksi.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 60 kappale

Komission teksti Tarkistus

(60) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä 
seuraamuksista, joita sovelletaan tämän 
direktiivin nojalla annettujen kansallisten 
säännösten rikkomiseen, ja varmistettava
näiden seuraamusten täytäntöönpano.
Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, 
oikeasuhtaisia ja varoittavia.

(60) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä 
seuraamuksista, joita sovelletaan tämän 
direktiivin nojalla annettujen kansallisten 
säännösten rikkomiseen, ja varmistettava
säännösten täytäntöönpano. Seuraamusten 
olisi oltava tehokkaita, oikeasuhtaisia ja 
varoittavia.

Perustelu

Käytetyn termin on vastattava direktiiviehdotuksen 46 artiklassa käytettyä termiä. 
Yhdenmukaistetaan sanamuotoa myös uuden sääntelypuitepaketin mukaiseksi.

Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluviin radiolaitteisiin ei sovelleta 
direktiiviä 2006/95/EY lukuun ottamatta 
tämän direktiivin 3 artiklan 1 kohdan 
a alakohdassa säädettyjä tapauksia.

4. Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluviin radiolaitteisiin ei sovelleta 
direktiiviä 2004/108/EY eikä direktiiviä
2006/95/EY lukuun ottamatta tämän 
direktiivin 3 artiklan 1 kohdan a ja 
b alakohdassa säädettyjä tapauksia.

Perustelu

Koska direktiiviehdotuksen johdanto-osan 9 kappaleen mukaan on vältettävä päällekkäisiä 
säännöksiä olennaisia vaatimuksia lukuun ottamatta, direktiiviä 2004/108/EY ei pitäisi 
soveltaa radiolaitteisiin, ja se on esitettävä tässä artiklassa.
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Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1) ’radiolaitteella’ tuotetta, joka 
tarkoituksella lähettää radioaaltoja
käyttötarkoituksensa täyttämiseksi tai joka 
tarvitsee täydennyksekseen lisälaitteen, 
kuten antennin, voidakseen lähettää 
radioaaltoja käyttötarkoituksensa 
täyttämiseksi

1) ’radiolaitteella’ tuotetta, joka 
tarkoituksella lähettää tai vastaanottaa
radioaaltoja viestintää varten tai joka 
tarvitsee täydennyksekseen lisälaitteen, 
kuten antennin, voidakseen lähettää tai 
vastaanottaa radioaaltoja viestintää 
varten;

Perustelu

Markkinoilla on jo useita tuotteita, joihin liittyy sähkömagneettisten aaltojen hyvin rajallinen 
käyttö muuta kuin viestintätarkoitusta varten, eikä niiden osalta ole havaittu mitään 
järjestelmällisiä ongelmia, ja niitä säännellään riittävällä tavalla esim. 
pienjännitedirektiivillä ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevalla direktiivillä, joten 
direktiiviehdotusta ei pidä laajentaa kattamaan näitä laitteita. Koska radiospektri on lisäksi 
hyvin rajallinen resurssi, on tärkeää taata sen tehokas käyttö, joten radioaaltoja 
vastaanottavien laitteiden on kuuluttava direktiiviehdotuksen soveltamisalaan.

Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5) ’haitallisella häiriöllä’ Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä
2002/21/EY määriteltyä haitallista häiriötä

5) ’haitallisella häiriöllä’ Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin
2002/21/EY 2 artiklassa määriteltyä 
haitallista häiriötä

Perustelu

Lisätään selkeä viittaus oikeudellisen selvyyden varmistamiseksi.

Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

7 a) ’käyttöönotolla’ radiolaitteen 
ensimmäistä käyttökertaa unionissa 
loppukäyttäjän toimesta. Kun laitteen 
käyttöönotto tapahtuu työpaikalla, 
loppukäyttäjäksi katsotaan työnantaja.

Perustelu

Koska termiä ”käyttöönotto” käytetään kaikkialla tekstissä (esim. direktiiviehdotuksen 
1 artiklan 1 kohdassa, 7 artiklassa ja 48 artiklassa), on asianmukaista esittää sen määritelmä.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Komission teksti Tarkistus

14) ’yhdenmukaistetulla standardilla’
[Eurooppalaisesta standardoinnista] 
annetun asetuksen (EU) N:o [../..] 
2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa 
määriteltyä yhdenmukaistettua standardia;

14) ’yhdenmukaistetulla standardilla’
asetuksen (EU) N:o 1025/2012 2 artiklan 
1 kohdan c alakohdassa määriteltyä 
yhdenmukaistettua standardia

Perustelu

Koska asetus eurooppalaisesta standardoinnista on julkaistu virallisessa lehdessä, on syytä 
tuoda esiin tämä muutos.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti Tarkistus

15) ’akkreditoinnilla’ asetuksessa (EY) 
N:o 765/2008 määriteltyä akkreditointia

15) ’akkreditoinnilla’ asetuksen (EY) N:o
765/2008 2 artiklassa määriteltyä 
akkreditointia
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Perustelu

Lisätään selkeä viittaus oikeudellisen selvyyden varmistamiseksi.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Komission teksti Tarkistus

16) ’kansallisella akkreditointielimellä’
asetuksessa (EY) N:o 765/2008 
määriteltyä kansallista akkreditointielintä

16) ’kansallisella akkreditointielimellä’
asetuksen (EY) N:o 765/2008 2 artiklassa
määriteltyä kansallista akkreditointielintä

Perustelu

Lisätään selkeä viittaus oikeudellisen selvyyden varmistamiseksi.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 17 alakohta

Komission teksti Tarkistus

17) ’vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla’ 
prosessia sen arvioimiseksi, täyttyvätkö 
radiolaitteelle määritellyt olennaiset 
vaatimukset

17) ’vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla’ 
prosessia sen arvioimiseksi, täyttyvätkö
tämän direktiivin radiolaitteelle määritellyt 
olennaiset vaatimukset

Perustelu

Oikeudellisen selkeyden vuoksi on täsmennettävä olennaiset vaatimukset. Yhdenmukaistetaan 
sanamuotoa myös uuden sääntelypuitepaketin mukaiseksi.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 19 alakohta



RR\1005028FI.doc 17/60 PE510.528v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

19) ’palautusmenettelyllä’ kaikkia 
toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on 
saada loppukäyttäjien saataville jo asetetut 
radiolaitteet takaisin

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 24
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tämän artiklan 1 kohdan 1 alakohtaa 
sovellettaessa katsotaan liitteessä II 
olevassa 1 kohdassa lueteltujen tuotteiden 
olevan radiolaitteita, kun taas liitteessä II 
olevassa 2 kohdassa lueteltujen tuotteiden 
ei katsota olevan radiolaitteita. 

Poistetaan.

Perustelu

Koska direktiiviehdotuksen 2 artiklan 1 kohdan 1 alakohtaan esitetyllä tarkistuksella 
rajoitetaan radiolaitteiden määritelmä ainoastaan viestintään kelpaaviin laitteisiin, 
direktiiviehdotuksen liite II on tarpeeton. Tämän vuoksi myös 2 artiklan 2 kohta on tarpeeton.

Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio valtuutetaan antamaan 
45 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla mukautetaan liite II 
tekniikan kehitykseen.

Poistetaan.



PE510.528v02-00 18/60 RR\1005028FI.doc

FI

Perustelu

Koska direktiiviehdotuksen 2 artiklan 1 kohdan 1 alakohtaan esitetyllä tarkistuksella 
rajoitetaan radiolaitteiden määritelmä ainoastaan viestintään kelpaaviin laitteisiin, 
direktiiviehdotuksen liite II on tarpeeton. Tämän vuoksi myös 2 artiklan 3 kohta on tarpeeton.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) sähkömagneettisen yhteensopivuuden 
suojaus direktiivin 2004/108/EY 
mukaisesti, mukaan luettuina erityisesti 
häiriönsiedon tasot, jotka parantavat 
jaettujen tai rinnakkaistaajuusalueiden
tehokasta käyttöä.

b) sähkömagneettisen yhteensopivuuden 
suojaus direktiivin 2004/108/EY 
mukaisesti, mukaan luettuina erityisesti 
häiriönsiedon tasot, jotka mahdollistavat 
jaettujen taajuusalueiden tai 
rinnakkaistaajuusalueiden tehokkaan 
käyttötarkoituksen mukaisen käytön 
kaikkina aikoina.

Perustelu

Sanamuodon tarkentaminen artiklan tarkoitus huomioon ottaen. Häiriönsieto sallii käytön 
käyttötarkoitukseen riippumatta siitä, onko laitetta mahdollisesti aikaisemmin käytetty 
tavalla, johon sitä ei ole tarkoitettu.

Tarkistus 27
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Radiolaitteet on rakennettava siten, että
niiden lähettämät signaalit käyttävät 
tehokkaasti maanpäälliseen tai avaruudessa 
tapahtuvaan radioviestintään varattua 
spektriä ja rataresursseja haitallisten 
häiriöiden välttämiseksi. Vaatimus voi 
täyttyä vain sellaisten radiolaitteiden 
osalta, joita voidaan käyttää vähintään 
yhdessä jäsenvaltiossa spektrin käyttöä 
koskevia soveltuvia vaatimuksia 

2. Radiolaitteet on rakennettava siten, että
ne käyttävät tehokkaasti maanpäälliseen tai 
avaruudessa tapahtuvaan radioviestintään 
varattua spektriä ja rataresursseja 
haitallisten häiriöiden välttämiseksi.
Vaatimus voi täyttyä vain sellaisten 
radiolaitteiden osalta, joita voidaan käyttää 
vähintään yhdessä jäsenvaltiossa spektrin 
käyttöä koskevia soveltuvia vaatimuksia 
rikkomatta.
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rikkomatta.

Perustelu

Koska direktiiviehdotuksen 2 artiklan 1 kohdan 1 alakohtaan esitetyllä tarkistuksella 
rajoitetaan radiolaitteiden määritelmä ainoastaan viestintään kelpaaviin laitteisiin, 3 artiklan 
2 kohtaa on muutettava aiheellisella tavalla.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) radiolaitteet toimivat yhteen 
lisälaitteiden kanssa ja/tai verkkojen 
välityksellä muiden radiolaitteiden kanssa, 
ja/tai ne voidaan liittää asianmukaisen 
tyyppisiin rajapintoihin koko unionin 
alueella

a) radiolaitteet toimivat yhteen 
lisälaitteiden ja erityisesti latureiden 
kanssa ja/tai verkkojen välityksellä muiden 
radiolaitteiden kanssa, ja/tai ne voidaan 
liittää asianmukaisen tyyppisiin 
rajapintoihin koko unionin alueella

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) radiolaitteet ja erityisesti 
matkapuhelimet on tehtävä 
yhteensopiviksi yleislaturin kanssa; 

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos tässä artiklassa esitetyt olennaiset 
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vaatimukset esitetään radiolaitteen osalta 
kokonaan tai osittain 
yksityiskohtaisemmin toisessa unionin 
säädöksessä, tätä direktiiviä ei sovelleta 
tai sitä lakataan soveltamasta 
radiolaitteeseen näiden vaatimusten 
osalta kyseisen unionin säädöksen 
soveltamispäivästä lukien.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio valtuutetaan antamaan 
45 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään, mitä 
radiolaiteluokkia 1 kohdassa vahvistettu 
vaatimus koskee, vaaditut tiedot sekä 
toimintasäännöt, joiden mukaan 
vaatimustenmukaisuustiedot asetetaan 
saataville.

2. Komissio valtuutetaan antamaan 
45 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään, mitä 
radiolaiteluokkia tämän artiklan
1 kohdassa vahvistettu vaatimus koskee, 
vaaditut vaatimustenmukaisuustiedot sekä 
toimintasäännöt, joiden mukaan 
vaatimustenmukaisuustiedot asetetaan 
saataville.

Perustelu

Säädöksessä on määritettävä selkeästi, mitä tietoja on toimitettava, koska tästä saattaa 
seurata taloudellisille toimijoille merkittävä taakka.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

5 artikla Poistetaan. 
Eräisiin luokkiin kuuluvien 
radiolaitteiden rekisteröinti
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1. Valmistajien on [päivämäärä – neljän 
vuoden kuluttua direktiivin 
voimaantulosta] rekisteröitävä sellaisiin 
laiteluokkiin kuuluvat radiolaitetyypit, 
joiden osalta 3 artiklassa vahvistettujen 
olennaisten vaatimusten täyttyminen on 
heikkoa, 3 kohdassa tarkoitettuun 
keskusjärjestelmään, ennen kuin kyseisiin 
luokkiin kuuluvat radiolaitteet saatetaan 
markkinoille. Komissio antaa kullekin 
rekisteröidylle tyypille rekisterinumeron, 
joka valmistajien on kiinnitettävä 
markkinoille saatettuun radiolaitteeseen.
2. Komissio valtuutetaan antamaan 
45 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa täsmennetään, mitä 
radiolaiteluokkia 1 kohdassa vahvistettu 
vaatimus koskee ottaen huomioon 
jäsenvaltioiden 47 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti toimittamat tiedot laitteiden 
vaatimustenmukaisuudesta, 
rekisteröitävät tiedot sekä 
toimintasäännöt, joiden mukaan 
rekisteröinti tapahtuu ja rekisterinumero 
kiinnitetään radiolaitteeseen. 
3. Komissio tarjoaa käyttöön 
keskusjärjestelmän, jonka kautta 
valmistajat voivat rekisteröidä vaaditut 
tiedot. 

Perustelu

Radiolaitteiden rekisteröintivelvoite rasittaisi kohtuuttomasti legitiimejä talouden toimijoita 
ja etenkin pk-yrityksiä eikä tällaisen rekisteröintijärjestelmän etuja ei ole riittävästi osoitettu. 
Lisäksi tällainen järjestelmä voi aiheuttaa luottamuksellisuusongelmia. Lisäksi 
direktiiviehdotuksessa esitetyt jäljitettävyyttä koskevat säännökset vaikuttavat 
asianmukaiselta välineeltä tehokkaan markkinavalvonnan takaamiseksi.

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

Markkinoille saattaminen Markkinoilla saataville asettaminen 

Perustelu

Direktiiviehdotuksen 6 artiklan sisällön mukaisesti.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on sallittava radiolaitteen 
käyttöönotto ja käyttö 
käyttötarkoitukseensa, jos laite on tämän 
direktiivin mukainen. Jäsenvaltiot saavat 
ottaa käyttöön radiolaitteiden käyttöönottoa 
ja/tai käyttöä koskevia lisävaatimuksia 
ainoastaan radiospektrin tehokkaaseen 
käyttöön, haitallisten häiriöiden 
välttämiseen taikka kansanterveydellisiin 
seikkoihin liittyvistä syistä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioille 
päätöksestä N:o 676/2002/EY johtuvien 
velvollisuuksien ja unionin oikeuden 
mukaiselle taajuuksien käytölle etenkin 
direktiivin 2002/21/EY 9 artiklan 3 ja 
4 kohdan nojalla asetettujen lupaehtojen 
soveltamista.

Jäsenvaltioiden on sallittava radiolaitteen 
käyttöönotto ja käyttö 
käyttötarkoitukseensa, jos laite on tämän 
direktiivin mukainen. Jäsenvaltiot saavat 
ottaa käyttöön radiolaitteiden käyttöönottoa 
ja/tai käyttöä koskevia lisävaatimuksia 
ainoastaan radiospektrin tehokkaaseen 
käyttöön, haitallisten häiriöiden 
välttämiseen, sähkömagneettisten 
häiriöiden välttämiseen taikka 
kansanterveydellisiin seikkoihin liittyvistä 
syistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
jäsenvaltioille päätöksestä N:o 
676/2002/EY johtuvien velvollisuuksien ja 
unionin oikeuden mukaiselle taajuuksien 
käytölle etenkin direktiivin 2002/21/EY 
9 artiklan 3 ja 4 kohdan nojalla asetettujen 
lupaehtojen soveltamista.

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava asettaa myös sähkömagneettisia häiriöt koskevia 
lisävaatimuksia.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiot eivät saa tämän direktiivin 
piiriin kuuluvia seikkoja koskevista syistä 
kieltää, rajoittaa tai estää tämän direktiivin 
vaatimukset täyttävien radiolaitteiden
saattamista markkinoille alueellaan.

1. Jäsenvaltiot eivät saa tämän direktiivin 
piiriin kuuluvia seikkoja koskevista syistä 
kieltää, rajoittaa tai estää tämän direktiivin 
vaatimukset täyttävien radiolaitteiden
asettamista saataville markkinoilla
alueellaan.

Perustelu

Oikeusvarmuuden takaamiseksi.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot eivät saa estää asettamasta 
messuilla, näyttelyissä, esittelyissä ja 
vastaavissa tilaisuuksissa näytteille 
radiolaitteita, jotka eivät ole tämän 
direktiivin säännösten mukaisia, kunhan 
näkyvässä kilvessä selvästi ilmoitetaan, 
ettei näitä radiolaitteita saa saattaa 
markkinoille eikä ottaa käyttöön, ennen 
kuin ne on saatettu vaatimusten
mukaisiksi.

2. Jäsenvaltiot eivät saa estää asettamasta 
messuilla, näyttelyissä, esittelyissä ja 
vastaavissa tilaisuuksissa näytteille tai 
esittelemästä radiolaitteita, jotka eivät ole
tässä direktiivissä esitettyjen vaatimusten
mukaisia, kunhan näkyvässä kilvessä 
selvästi ilmoitetaan, ettei näitä radiolaitteita 
saa asettaa markkinoilla saataville eikä 
ottaa käyttöön, ennen kuin ne on saatettu
tämän direktiivin mukaisiksi. Näytteille 
asettaminen ja esittely voidaan toteuttaa 
vain, kun on toteutettu riittävät 
toimenpiteet haitallisten häiriöiden ja 
sähkömagneettisten häiriöiden 
välttämiseksi radiospektrin osalta.

Perustelu

Yhdenmukaistetaan sanamuotoa uuden sääntelypuitepaketin mukaiseksi.

Tarkistus 37
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Valmistajien on varmistettava, että 
käytössä on menettelyt, joilla varmistetaan
sarjatuotannon jatkuva 
vaatimustenmukaisuus. Muutokset 
radiolaitteen suunnittelussa tai 
ominaisuuksissa ja muutokset 
yhdenmukaistetuissa standardeissa tai 
teknisissä eritelmissä, joihin nähden
laitteen vaatimustenmukaisuus ilmoitetaan, 
on otettava asianmukaisesti huomioon.

Valmistajien on varmistettava, että 
käytössä on menettelyt, joilla varmistetaan, 
että sarjatuotannossa noudatetaan tämän 
direktiivin vaatimuksia. Muutokset 
radiolaitteen suunnittelussa tai 
ominaisuuksissa ja muutokset 
yhdenmukaistetuissa standardeissa tai
muissa teknisissä eritelmissä, joihin 
nähden radiolaitteen
vaatimustenmukaisuus ilmoitetaan, on 
otettava asianmukaisesti huomioon.

Perustelu

Yhdenmukaistetaan sanamuotoa uuden sääntelypuitepaketin mukaiseksi.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Silloin, kun se katsotaan radiolaitteeseen 
liittyvien riskien kannalta 
tarkoituksenmukaiseksi, valmistajien on 
suoritettava näytteisiin perustuvia testejä 
markkinoilla saataville asetetuille 
radiolaitteille, tutkittava valitukset, 
vaatimustenvastaiset radiolaitteet ja 
radiolaitteiden palautusmenettelyt ja 
tarvittaessa pidettävä niistä kirjaa sekä 
tiedotettava jakelijoille kaikesta tällaisesta 
valvonnasta.

Silloin, kun se katsotaan radiolaitteeseen 
liittyvien riskien kannalta 
tarkoituksenmukaiseksi, valmistajien on
kuluttajien terveyden ja turvallisuuden 
suojelemiseksi suoritettava toimivaltaisten 
viranomaisten asianmukaisesti 
perustellusta pyynnöstä näytteisiin 
perustuvia testejä markkinoilla saataville 
asetetuille radiolaitteille, tutkittava 
valitukset, vaatimustenvastaiset 
radiolaitteet ja radiolaitteiden 
palautusmenettelyt ja tarvittaessa pidettävä 
niistä kirjaa sekä tiedotettava jakelijoille 
kaikesta tällaisesta valvonnasta.
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Perustelu

Valmistajiin, erityisesti pk-yrityksiin, kohdistuvien tarpeettomien rasitteiden välttämiseksi 
näytteisiin perustuvia testejä on tehtävä vain toimivaltaisen viranomaisen asianmukaisesti 
perustellusta pyynnöstä. Yhdenmukaistetaan sanamuotoa myös uuden sääntelypuitepaketin 
mukaiseksi.

Tarkistus 39
Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Valmistajien on ilmoitettava nimensä, 
rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity
tavaramerkkinsä sekä osoitteensa, josta 
niihin saa yhteyden, joko radiolaitteessa 
tai, mikäli se ei radiolaitteen koon tai 
luonteen vuoksi ole mahdollista, sen 
pakkauksessa tai sen mukana seuraavassa 
asiakirjassa. Osoitteessa on ilmoitettava 
yksi yhteyspiste, jonka kautta valmistajaan 
voi ottaa yhteyttä.

6. Valmistajien on ilmoitettava nimensä, 
rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity 
tavaramerkkinsä ja postiosoitteensa, josta 
niihin saa yhteyden, radiolaitteessa tai, 
mikäli se ei ole mahdollista, sen 
pakkauksessa tai tuotteen mukana 
seuraavassa asiakirjassa. Osoitteessa on 
ilmoitettava yksi yhteyspiste, jonka kautta 
valmistajaan voi ottaa yhteyttä.
Yhteystiedot on esitettävä loppukäyttäjien 
ja markkinavalvontaviranomaisten 
helposti ymmärtämällä kielellä. Kun 
radiolaite on varustettu kiinteällä 
näytöllä, tässä kohdassa asetetut 
vaatimukset voidaan täyttää myös 
toiminnolla, jonka avulla loppukäyttäjä 
voi valita vaadittujen tietojen esittämisen 
kiinteällä näytöllä.

Perustelu

Radiolaitetta koskevat tarkemmat määritelmät korvataan yleisemmällä ilmaisulla ”mikäli se 
ei ole mahdollista” sen varmistamiseksi, että myös muuhun kuin radiolaitteen kokoon tai sen 
luonteeseen liittyvät rajoitukset voidaan ottaa huomioon. Annettujen tietojen tosiasiallisen 
käytön varmistamiseksi on lisätty asianmukaista kieltä koskeva vaatimus. Yhdenmukaistetaan 
sanamuotoa myös uuden sääntelypuitepaketin mukaiseksi. Lisäksi tarkistuksessa esitetään 
mahdollisuutta sähköisen merkinnän käyttöön, jolla luonnos radio- ja telepäätedirektiiviksi 
saatetaan digitaaliaikaan.

Tarkistus 40
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Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Valmistajien on varmistettava, että 
radiolaitteen mukana toimitetaan ohjeet ja 
turvallisuustiedot, jotka esitetään 
kuluttajien ja muiden käyttäjien helposti 
ymmärtämällä, kyseisen jäsenvaltion 
määräämällä kielellä. Ohjeissa on oltava 
tiedot, joita tarvitaan radiolaitteen 
käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön.
Näihin tietoihin on tapauksen mukaan 
sisällytettävä kuvaus niistä lisälaitteista 
ja/tai osista, myös ohjelmistoista, joita 
tarvitaan radiolaitteen käyttötarkoituksen 
mukaiseen käyttöön.

Valmistajien on varmistettava, että 
radiolaitteen mukana toimitetaan ohjeet ja 
turvallisuustiedot, jotka esitetään 
kuluttajien ja muiden loppukäyttäjien
helposti ymmärtämällä, kyseisen 
jäsenvaltion määräämällä kielellä. Ohjeissa 
on oltava tiedot, joita tarvitaan 
radiolaitteen käyttötarkoituksen mukaiseen 
käyttöön. Näihin tietoihin on tapauksen 
mukaan sisällytettävä kuvaus niistä 
lisälaitteista ja/tai osista, myös 
ohjelmistoista, joita tarvitaan radiolaitteen 
käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön.
Tällaisten ohjeiden ja turvallisuustietojen 
sekä mahdollisten merkintöjen on oltava 
selkeitä, ymmärrettäviä ja helppotajuisia 
ja niissä on otettava huomioon tarkoitettu 
loppukäyttäjä.

Perustelu

Pyritään takaamaan käytettyjen termien johdonmukaisuus koko tekstissä. Yhdenmukaistetaan 
sanamuotoa uuden sääntelypuitepaketin mukaiseksi.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jokaisen radiolaitteen mukana on 
toimitettava täysimittaisen EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
jäljennös. Tämä vaatimus voidaan täyttää 
myös toimittamalla yksinkertaistettu EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus. Jos 
toimitetaan ainoastaan yksinkertaistettu 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, sen 
jäljessä on välittömästi ilmoitettava 
täsmällinen internet- tai sähköpostiosoite, 

Poistetaan.
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josta täysimittainen EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus on 
saatavissa.

Perustelu

Komission ehdotuksen mukaan maantieteelliset tiedot vaadittaisiin joka tapauksessa, mikä on 
kohtuutonta. Nykyisessä radio- ja telepäätedirektiivissä maantieteellisiä tietoja, joilla 
ilmoitetaan käyttäjille joissakin jäsenvaltioissa radiolaitteen käyttöön mahdollisesti 
sovellettavista rajoituksista, vaaditaan ainoastaan tapauksissa, joissa todellisia rajoituksia on 
käytössä. Tarkistuksella varmistetaan, että valmistajat lisäävät maantieteelliset tiedot ja 
ilmoittavat käyttäjille pakkauksessa käytön mahdollisista rajoituksista vain silloin, kun 
rajoituksia on käytössä. Poistetaan valmistajilta yksi tarpeeton hallinnollinen taakka.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Pakkauksessa annettavista tiedoista on 
käytävä ilmi ne jäsenvaltiot tai jäsenvaltion 
sisäinen maantieteellinen alue, joissa 
radiolaite voidaan ottaa käyttöön, ja niissä 
on ilmoitettava käyttäjälle joissakin 
jäsenvaltioissa mahdollisesti sovellettavista 
rajoituksista tai vaatimuksista hankkia lupa 
laitteen käyttöön. Nämä tiedot on annettava 
radiolaitteen mukana toimitettavissa 
ohjeissa. Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
täsmennetään, miten nämä tiedot on 
esitettävä. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

9. Tapauksissa, joissa radiolaitteen 
käyttöönotolle on rajoituksia vähintään 
yhdessä jäsenvaltiossa, pakkauksessa 
annettavista tiedoista on käytävä ilmi ne 
jäsenvaltiot tai jäsenvaltion sisäinen 
maantieteellinen alue, joissa kyseinen
radiolaite voidaan ottaa käyttöön. 
Tiedoissa on ilmoitettava käyttäjälle
yksityiskohtaisesti joissakin jäsenvaltioissa 
mahdollisesti sovellettavista rajoituksista 
tai vaatimuksista hankkia lupa laitteen
käyttöön. Nämä tiedot on annettava 
radiolaitteen mukana toimitettavissa 
ohjeissa. Komissio voi hyväksyä 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
täsmennetään, miten nämä tiedot on 
esitettävä. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
44 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

Perustelu

Komission ehdotuksen mukaan maantieteelliset tiedot vaadittaisiin joka tapauksessa, mikä on 
kohtuutonta. Nykyisessä radio- ja telepäätedirektiivissä maantieteellisiä tietoja, joilla 
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ilmoitetaan käyttäjille joissakin jäsenvaltioissa radiolaitteen käyttöön mahdollisesti 
sovellettavista rajoituksista, vaaditaan ainoastaan tapauksissa, joissa todellisia rajoituksia on 
käytössä. Tarkistuksella varmistetaan, että valmistajat lisäävät maantieteelliset tiedot ja 
ilmoittavat käyttäjille pakkauksessa käytön mahdollisista rajoituksista vain silloin, kun 
rajoituksia on käytössä.

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla 
on syytä uskoa, että radiolaite, jonka ne 
ovat saattaneet markkinoille, ei ole tämän 
direktiivin vaatimusten mukainen, on 
ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin 
korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen 
radiolaitteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 
tai sitä koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Lisäksi 
silloin, kun radiolaite aiheuttaa riskin, 
valmistajien on välittömästi tiedotettava 
asiasta niiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, 
joissa ne ovat asettaneet radiolaitteen 
saataville, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset 
tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta 
ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

10. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla 
on syytä uskoa, että radiolaite, jonka ne 
ovat saattaneet markkinoille, ei ole tämän 
direktiivin vaatimusten mukainen, on 
ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin 
korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen 
radiolaitteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 
tai sitä koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Lisäksi 
silloin, kun radiolaite aiheuttaa riskin, 
valmistajien on välittömästi tiedotettava 
asiasta niiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, 
joissa ne ovat asettaneet radiolaitteen
markkinoilla saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti 
vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista 
korjaavista toimenpiteistä.

Perustelu

Yhdenmukaistetaan sanamuotoa uuden sääntelypuitepaketin mukaiseksi.

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 11 kohta
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Komission teksti Tarkistus

11. Valmistajien on annettava 
toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 
perustellusta pyynnöstä viipymättä kaikki 
tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen
radiolaitteen vaatimustenmukaisuuden
osoittamiseksi, kielellä, jota kyseinen 
kansallinen viranomainen helposti 
ymmärtää. Niiden on tehtävä kyseisen 
viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä 
yhteistyötä toimissa, joilla pyritään 
poistamaan niiden markkinoille saattamien 
radiolaitteiden aiheuttamat riskit.

11. Valmistajien on annettava 
toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 
perustellusta pyynnöstä viipymättä
paperiversiona tai sähköisesti kaikki tiedot 
ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen sen
osoittamiseksi, että radiolaite on tämän 
direktiivin mukainen, kielellä, jota 
kyseinen kansallinen viranomainen 
helposti ymmärtää. Niiden on tehtävä 
kyseisen viranomaisen kanssa tämän 
pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla 
pyritään poistamaan niiden markkinoille 
saattamien radiolaitteiden aiheuttamat 
riskit.

Perustelu

On virtaviivaistettava asiakirjojen toimittamismenettelyä. Yhdenmukaistetaan sanamuotoa 
myös uuden sääntelypuitepaketin mukaiseksi.

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Maahantuojien on ilmoitettava nimensä, 
rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity 
tavaramerkkinsä sekä osoitteensa, josta 
niihin saa yhteyden, joko radiolaitteessa 
tai, mikäli se ei ole mahdollista, sen 
pakkauksessa tai sen mukana seuraavassa 
asiakirjassa. Tämä koskee myös tapauksia, 
joissa radiolaitteen koko ei sitä salli tai 
maahantuojien olisi avattava radiolaitteen 
pakkaus ilmoittaakseen nimensä ja 
osoitteensa radiolaitteessa.

3. Maahantuojien on ilmoitettava nimensä, 
rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity 
tavaramerkkinsä ja postiosoitteensa, josta 
niihin saa yhteyden, radiolaitteessa tai, 
mikäli se ei ole mahdollista, sen 
pakkauksessa tai tuotteen mukana 
seuraavassa asiakirjassa. Yhteystiedot on 
esitettävä loppukäyttäjien ja 
markkinavalvontaviranomaisten helposti 
ymmärtämällä kielellä.

Perustelu

Tapausten määritelmä on turha, koska laajempi ilmaus ”mikäli se ei ole mahdollista” kattaa 
ne. Annettujen tietojen tosiasiallisen käytön varmistamiseksi on lisätty asianmukaista kieltä 
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koskeva vaatimus. Yhdenmukaistetaan sanamuotoa myös uuden sääntelypuitepaketin 
mukaiseksi.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Maahantuojien on varmistettava, että 
radiolaitteen mukana toimitetaan ohjeet ja 
turvallisuustiedot, jotka esitetään 
kuluttajien ja muiden käyttäjien helposti 
ymmärtämällä, kyseisen jäsenvaltion 
määräämällä kielellä.

4. Maahantuojien on varmistettava, että 
radiolaitteen mukana toimitetaan ohjeet ja 
turvallisuustiedot, jotka esitetään 
kuluttajien ja muiden loppukäyttäjien
helposti ymmärtämällä, kyseisen 
jäsenvaltion määräämällä kielellä.
Tällaisten ohjeiden ja turvallisuustietojen 
sekä merkintöjen on oltava selkeitä, 
ymmärrettäviä ja helppotajuisia.

Perustelu

Pyritään takaamaan käytettyjen termien johdonmukaisuus koko tekstissä sekä 
johdonmukaisuus direktiiviehdotuksen 10 artiklan 7 kohdan ensimmäiseen alakohtaan 
esitetyn tarkistuksen sisältämien velvoitteiden kanssa.

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Silloin, kun se katsotaan radiolaitteeseen 
liittyvien riskien kannalta 
tarkoituksenmukaiseksi, maahantuojien on 
kuluttajien terveyden ja turvallisuuden 
suojelemiseksi suoritettava näytteisiin 
perustuvia testejä markkinoilla saataville 
asetetuille radiolaitteille, tutkittava 
valitukset, vaatimustenvastaiset 
radiolaitteet ja radiolaitteiden 
palautusmenettelyt ja tarvittaessa pidettävä 
niistä kirjaa sekä tiedotettava jakelijoille 

6. Silloin, kun se katsotaan radiolaitteeseen 
liittyvien riskien kannalta 
tarkoituksenmukaiseksi, maahantuojien on 
kuluttajien terveyden ja turvallisuuden 
suojelemiseksi suoritettava toimivaltaisten 
viranomaisten asianmukaisesti 
perustellusta pyynnöstä näytteisiin 
perustuvia testejä markkinoilla saataville 
asetetuille radiolaitteille, tutkittava 
valitukset, vaatimustenvastaiset 
radiolaitteet ja radiolaitteiden 
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kaikesta tällaisesta valvonnasta. palautusmenettelyt ja tarvittaessa pidettävä 
niistä kirjaa sekä tiedotettava jakelijoille 
kaikesta tällaisesta valvonnasta.

Perustelu

Valmistajiin, erityisesti pk-yrityksiin, kohdistuvien tarpeettomien rasitteiden välttämiseksi 
näytteisiin perustuvia testejä on tehtävä vain toimivaltaisen viranomaisen asianmukaisesti 
perustellusta pyynnöstä. Yhdenmukaistetaan sanamuotoa myös uuden sääntelypuitepaketin 
mukaiseksi.

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Maahantuojien, jotka katsovat tai joilla 
on syytä uskoa, että radiolaite, jonka ne 
ovat saattaneet markkinoille, ei ole tämän 
direktiivin vaatimusten mukainen, on 
ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin 
korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen 
radiolaitteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 
tai sitä koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Lisäksi 
silloin, kun radiolaite aiheuttaa riskin, 
maahantuojien on välittömästi tiedotettava 
asiasta niiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, 
joissa ne ovat asettaneet radiolaitteen 
saataville, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset 
tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta 
ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

7. Maahantuojien, jotka katsovat tai joilla 
on syytä uskoa, että radiolaite, jonka ne 
ovat saattaneet markkinoille, ei ole tämän 
direktiivin vaatimusten mukainen, on 
ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin 
korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen 
radiolaitteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 
tai sitä koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Lisäksi 
silloin, kun radiolaite aiheuttaa riskin, 
maahantuojien on välittömästi tiedotettava 
asiasta niiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, 
joissa ne ovat asettaneet radiolaitteen
markkinoilla saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti 
vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista 
korjaavista toimenpiteistä.

Perustelu

Yhdenmukaistetaan sanamuotoa uuden sääntelypuitepaketin mukaiseksi.

Tarkistus 49
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Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Maahantuojien on annettava 
toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 
perustellusta pyynnöstä viipymättä kaikki 
tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen 
radiolaitteen vaatimustenmukaisuuden 
osoittamiseksi, kielellä, jota kyseinen 
kansallinen viranomainen helposti 
ymmärtää. Niiden on tehtävä kyseisen 
viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä 
yhteistyötä toimissa, joilla pyritään 
poistamaan niiden markkinoille saattamien 
radiolaitteiden aiheuttamat riskit.

9. Maahantuojien on annettava 
toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 
perustellusta pyynnöstä viipymättä
paperiversiona tai sähköisesti kaikki tiedot 
ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen 
radiolaitteen vaatimustenmukaisuuden 
osoittamiseksi, kielellä, jota kyseinen 
kansallinen viranomainen helposti 
ymmärtää. Niiden on tehtävä kyseisen 
viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä 
yhteistyötä toimissa, joilla pyritään 
poistamaan niiden markkinoille saattamien 
radiolaitteiden aiheuttamat riskit.

Perustelu

On virtaviivaistettava asiakirjojen toimittamismenettelyä. Yhdenmukaistetaan sanamuotoa 
myös uuden sääntelypuitepaketin mukaiseksi.

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jakelijoiden on ennen radiolaitteen 
asettamista saataville markkinoilla 
tarkastettava, että radiolaitteessa on
vaadittu CE-merkintä, että sen mukana on 
vaaditut asiakirjat, ohjeet ja 
turvallisuustiedot kielellä, jota kuluttajat ja 
muut käyttäjät helposti ymmärtävät siinä 
jäsenvaltiossa, jossa radiolaite on määrä 
asettaa saataville markkinoilla, ja että 
valmistaja ja maahantuoja ovat 
noudattaneet vaatimuksia, joista säädetään 
10 artiklan 5–9 kohdassa ja 12 artiklan 
3 kohdassa.

Jakelijoiden on ennen radiolaitteen 
asettamista saataville markkinoilla 
tarkastettava, että radiolaitteessa on CE-
merkintä, että sen mukana on vaaditut 
asiakirjat, ohjeet ja turvallisuustiedot 
kielellä, jota kuluttajat ja muut
loppukäyttäjät helposti ymmärtävät siinä 
jäsenvaltiossa, jossa radiolaite on määrä 
asettaa saataville markkinoilla, ja että 
valmistaja ja maahantuoja ovat 
noudattaneet vaatimuksia, joista säädetään 
10 artiklan 5–9 kohdassa ja 12 artiklan 
3 kohdassa.
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Perustelu

Pyritään takaamaan käytettyjen termien johdonmukaisuus koko tekstissä.

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että radiolaite, jonka ne ovat 
asettaneet saataville markkinoilla, ei ole 
tämän direktiivin vaatimusten mukainen, 
on varmistettava, että ryhdytään tarvittaviin 
korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen 
radiolaitteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 
tai sitä koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Lisäksi 
silloin, kun radiolaite aiheuttaa riskin, 
jakelijoiden on välittömästi tiedotettava 
asiasta niiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, 
joissa ne ovat asettaneet radiolaitteen 
saataville, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset 
tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta 
ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

4. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että radiolaite, jonka ne ovat 
asettaneet saataville markkinoilla, ei ole 
tämän direktiivin vaatimusten mukainen, 
on varmistettava, että ryhdytään tarvittaviin 
korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen 
radiolaitteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 
tai sitä koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Lisäksi 
silloin, kun radiolaite aiheuttaa riskin, 
jakelijoiden on välittömästi tiedotettava 
asiasta niiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, 
joissa ne ovat asettaneet radiolaitteen
markkinoilla saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti 
vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista 
korjaavista toimenpiteistä.

Perustelu

Yhdenmukaistetaan sanamuotoa uuden sääntelypuitepaketin mukaiseksi.

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jakelijoiden on toimivaltaisen 
kansallisen viranomaisen perustellusta 

5. Jakelijoiden on toimivaltaisen 
kansallisen viranomaisen perustellusta 
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pyynnöstä annettava kyseiselle 
viranomaiselle viipymättä kaikki tiedot ja 
asiakirjat, jotka ovat tarpeen radiolaitteen 
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi.
Niiden on tehtävä kyseisen viranomaisen 
kanssa tämän pyynnöstä yhteistyötä 
toimissa, joilla pyritään poistamaan niiden 
markkinoilla saataville asettamien 
radiolaitteiden aiheuttamat riskit.

pyynnöstä annettava kyseiselle 
viranomaiselle paperiversiona tai 
sähköisessä muodossa viipymättä kaikki 
tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen 
radiolaitteen vaatimustenmukaisuuden 
osoittamiseksi. Niiden on tehtävä kyseisen 
viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä 
yhteistyötä toimissa, joilla pyritään 
poistamaan niiden markkinoilla saataville 
asettamien radiolaitteiden aiheuttamat 
riskit.

Perustelu

On virtaviivaistettava asiakirjojen toimittamismenettelyä sekä esitettävä asiaan liittyvät 
kielivaatimukset. Yhdenmukaistetaan sanamuotoa myös uuden sääntelypuitepaketin 
mukaiseksi.

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos yhdenmukaistettu standardi täyttää 
vaatimukset, jotka se kattaa ja jotka on 
esitetty 3 artiklassa tai 27 artiklassa, 
komissio julkaisee kyseisen standardin 
viitetiedot Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

Poistetaan.

Perustelu

Standardoinnista annettu asetus kattaa jo tämän.

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Valmistajat voivat osoittaa radiolaitteiden 
olevan 3 artiklan 1 kohdan a ja b 
alakohdassa määriteltyjen olennaisten 
vaatimusten mukaisia käyttäen jotakin 
seuraavista vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyistä:

Valmistajien on osoitettava radiolaitteiden 
olevan 3 artiklan 1 kohdassa esitettyjen
olennaisten vaatimusten mukaisia käyttäen 
jotakin seuraavista 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyistä:

Perustelu

Valmistajat olisi velvoitettava osoittamaan, että laitteet ovat kaikkien olennaisten vaatimusten 
mukaisia jonkin vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn avulla.

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) liitteessä IV esitetty EU-tyyppitarkastus, 
jota seuraa tyypinmukaisuusmenettely

b) liitteessä IV esitetty EU-tyyppitarkastus, 
jota seuraa sisäiseen tuotannonvalvontaan 
perustuva tyypinmukaisuusmenettely

Perustelu

Oikeudellisen selvyyden varmistamiseksi on yhdenmukaistettava direktiiviehdotuksen 
17 artiklan 1 kohdan b alakohdan sanamuoto direktiiviehdotuksen liitteen IV sanamuodon 
kanssa.

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jos valmistaja on arvioidessaan 
radiolaitteiden vaatimustenmukaisuutta 
suhteessa 3 artiklan 2 ja 3 kohdassa
määriteltyihin olennaisiin vaatimuksiin 
soveltanut yhdenmukaistettuja standardeja, 

Jos valmistaja on arvioidessaan 
radiolaitteiden vaatimustenmukaisuutta 
suhteessa 3 artiklan 2 ja 3 kohdassa
esitettyihin olennaisiin vaatimuksiin 
soveltanut yhdenmukaistettuja standardeja, 
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joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä, se voi käyttää 
mitä tahansa seuraavista menettelyistä:

joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä, sen on 
käytettävä jotakin seuraavista 
menettelyistä:

Perustelu

Valmistajat olisi velvoitettava osoittamaan, että laitteet ovat kaikkien olennaisten vaatimusten 
mukaisia jonkin vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn avulla.

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) liitteessä IV esitetty EU-tyyppitarkastus, 
jota seuraa tyypinmukaisuusmenettely

b) liitteessä IV esitetty EU-tyyppitarkastus, 
jota seuraa sisäiseen tuotannonvalvontaan 
perustuva tyypinmukaisuusmenettely

Perustelu

Oikeudellisen selvyyden varmistamiseksi on yhdenmukaistettava direktiiviehdotuksen 
17 artiklan 2 kohdan b alakohdan sanamuoto direktiiviehdotuksen liitteen IV sanamuodon 
kanssa.

Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) liitteessä IV esitetty EU-tyyppitarkastus, 
jota seuraa tyypinmukaisuusmenettely

a) liitteessä IV esitetty EU-tyyppitarkastus, 
jota seuraa sisäiseen tuotannonvalvontaan 
perustuva tyypinmukaisuusmenettely

Perustelu

Oikeudellisen selvyyden varmistamiseksi on yhdenmukaistettava direktiiviehdotuksen 
17 artiklan 3 kohdan a alakohdan sanamuoto direktiiviehdotuksen liitteen IV sanamuodon 
kanssa.
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Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on 
noudatettava rakenteeltaan liitteessä VII 
esitettyä mallia ja sisällettävä kyseisessä 
liitteessä esitetyt tekijät, ja se on pidettävä 
jatkuvasti ajan tasalla. Se on käännettävä 
sen jäsenvaltion vaatimalle viralliselle
kielelle tai virallisille kielille, jonka 
markkinoille radiolaite saatetaan tai jonka 
markkinoilla se asetetaan saataville.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on 
noudatettava rakenteeltaan liitteessä VII 
esitettyä mallia ja sisällettävä kyseisessä 
liitteessä esitetyt tekijät, ja se on pidettävä 
jatkuvasti ajan tasalla. Se on käännettävä 
sen jäsenvaltion vaatimalle kielelle tai
vaatimille kielille, jonka markkinoille 
radiolaite saatetaan tai jonka markkinoilla 
se asetetaan saataville.

Perustelu

Yhdenmukaistetaan sanamuotoa uuden sääntelypuitepaketin mukaiseksi.

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Laatimalla EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
valmistaja ottaa vastuun radiolaitteen 
vaatimustenmukaisuudesta.

4. Laatimalla EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
valmistaja ottaa vastuun siitä, että 
radiolaite on tässä direktiivissä 
säädettyjen vaatimusten mukainen.

Perustelu

Yhdenmukaistetaan sanamuotoa uuden sääntelypuitepaketin mukaiseksi.

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

CE-merkinnän kiinnittämistä koskevat 
säännöt ja ehdot

CE-merkinnän kiinnittämistä koskevat 
säännöt ja ehdot sekä ilmoitetun laitoksen 
tunnusnumero

Perustelu

Otsikkoa on laajennettava direktiiviehdotuksen 20 artiklan sisällön mukaisesti.

Tarkistus 62

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. CE-merkintä on kiinnitettävä 
radiolaitteeseen tai sen arvokilpeen 
näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi, 
ellei tämä ole radiolaitteen luonteen vuoksi 
mahdollista tai perusteltua. CE-merkintä on 
lisäksi kiinnitettävä näkyvästi ja helposti 
luettavasti pakkaukseen.

1. CE-merkintä on kiinnitettävä 
radiolaitteeseen tai sen arvokilpeen 
näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi, 
ellei tämä ole radiolaitteen luonteen vuoksi 
mahdollista tai perusteltua. CE-merkintä on 
lisäksi kiinnitettävä näkyvästi ja helposti 
luettavasti pakkaukseen. Kun radiolaite on 
varustettu kiinteällä näytöllä, tässä 
kohdassa asetetut vaatimukset voidaan 
täyttää myös toiminnolla, jonka avulla 
loppukäyttäjä voi valita CE-merkinnän 
esittämisen kiinteällä näytöllä tavalla, 
joka noudattaa 19 artiklassa esitettyjä 
yleisiä periaatteita.

Perustelu

Tarkistuksessa esitetään mahdollisuutta sähköisen merkinnän käyttöön, jolla luonnos radio-
ja telepäätedirektiiviksi saatetaan digitaaliaikaan.

Tarkistus 63

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 3 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on nykyisiä 
mekanismeja hyödyntämällä 
varmistettava CE-merkintää koskevan 
järjestelmän moitteeton soveltaminen ja 
ryhdyttävä tarkoituksenmukaisiin toimiin, 
jos merkintää käytetään sääntöjen 
vastaisesti.

Perustelu

Yhdenmukaistetaan sanamuotoa uuden sääntelypuitepaketin mukaiseksi.

Tarkistus 64

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Teknisissä asiakirjoissa on annettava 
kaikki asiaankuuluvat tiedot tai 
yksityiskohdat tavoista, joilla valmistaja on 
pyrkinyt varmistamaan, että radiolaite 
täyttää 3 artiklassa vahvistetut vaatimukset.
Asiakirjoihin on sisällyttävä vähintään 
liitteessä VI luetellut asiakirjat.

1. Teknisissä asiakirjoissa on annettava 
kaikki asiaankuuluvat tiedot tai 
yksityiskohdat tavoista, joilla valmistaja on 
pyrkinyt varmistamaan, että radiolaite 
täyttää 3 artiklassa vahvistetut keskeiset
vaatimukset. Asiakirjoihin on sisällyttävä 
vähintään liitteessä VI luetellut osatekijät.

Perustelu

Oikeudellisen selvyyden varmistamiseksi on yhdenmukaistettava direktiiviehdotuksen 
21 artiklan 1 kohdan sanamuoto direktiiviehdotuksen liitteen VI sanamuodon kanssa.

Tarkistus 65

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jonkin jäsenvaltion 
markkinavalvontaviranomaisen 

Poistetaan.
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perustellusta pyynnöstä valmistajan on 
toimitettava käännös teknisten 
asiakirjojen asiaa koskevista osista 
kyseisen jäsenvaltion kielellä.
Jos markkinavalvontaviranomainen 
pyytää valmistajalta teknisiä asiakirjoja, 
ne on toimitettava viipymättä. Jos 
markkinavalvontaviranomainen pyytää 
valmistajalta teknisten asiakirjojen tai 
niiden osien käännöstä, se voi asettaa 
tälle määräajan, joka on 30 päivää, jollei 
lyhempi määräaika ole perusteltu 
vakavan tai välittömän riskin vuoksi.

Perustelu

Kohtaa on vaikeaa sovittaa yhteen toimitusketjun tosiasiallisen kansainvälistymisen kanssa, 
kun asiakirjat ja raportit joka tapauksessa jo laaditaan hyvin ymmärretyillä kielillä käyttäen 
kansainvälisesti käytettyä teknistä terminologiaa.

Tarkistus 66

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 7 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

7. Vaatimustenmukaisuuden
arviointitoimien suorittamisesta 
vastaavalla henkilöstöllä on oltava

7. Vaatimustenmukaisuuden
arviointitehtävien suorittamisesta 
vastaavalla henkilöstöllä on oltava

Perustelu

Varmistetaan johdonmukaisuus direktiiviehdotuksen 26 artiklassa käytettyjen termien kanssa. 
Yhdenmukaistetaan sanamuotoa myös uuden sääntelypuitepaketin mukaiseksi.

Tarkistus 67

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaatimustenmukaisuuden Vaatimustenmukaisuuden 
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arviointilaitosten, niiden ylimmän johdon 
ja arviointihenkilöstön puolueettomuus on 
taattava.

arviointilaitosten, niiden ylimmän johdon 
ja vaatimustenmukaisuuden 
arviointitehtävien suorittamisesta 
vastaavan henkilöstön puolueettomuus on 
taattava.

Perustelu

Varmistetaan yhdenmukaisuus direktiiviehdotuksen 26 artiklassa käytettyjen termien kanssa.

Tarkistus 68

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen ylimmän johdon ja
arviointihenkilöstön palkka ei saa olla 
riippuvainen suoritettujen arviointien 
määrästä eikä arviointien tuloksista.

Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen ylimmän johdon ja
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien 
suorittamisesta vastaavan henkilöstön
palkka ei saa olla riippuvainen suoritettujen 
arviointien määrästä eikä arviointien 
tuloksista.

Perustelu

Varmistetaan yhdenmukaisuus direktiiviehdotuksen 26 artiklassa käytettyjen termien kanssa.

Tarkistus 69

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten on osallistuttava asiaan 
liittyviin standardointitoimiin, 
radiolaitteisiin ja taajuussuunnitteluun 
liittyviin sääntelytoimiin ja unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön nojalla 
perustetun ilmoitettujen laitosten 
koordinointiryhmän toimiin tai 

11. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten on osallistuttava asiaan 
liittyviin standardointitoimiin, 
radiolaitteisiin ja taajuussuunnitteluun 
liittyviin sääntelytoimiin ja unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön nojalla 
perustetun ilmoitettujen laitosten 
koordinointiryhmän toimiin tai 
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varmistettava, että niiden
arviointihenkilöstö saa niistä tiedon, ja 
sovellettava yleisinä ohjeina kyseisen 
ryhmän työn tuloksena saatuja 
hallinnollisia päätöksiä ja asiakirjoja.

varmistettava, että niiden
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien 
suorittamisesta vastaava henkilöstö saa 
niistä tiedon, ja sovellettava yleisinä 
ohjeina kyseisen ryhmän työn tuloksena 
saatuja hallinnollisia päätöksiä ja 
asiakirjoja.

Perustelu

Varmistetaan yhdenmukaisuus direktiiviehdotuksen 26 artiklassa käytettyjen termien kanssa.

Tarkistus 70

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hakemukseen on liitettävä kuvaus 
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimista, 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimoduulista tai -moduuleista ja 
radiolaiteluokista, joiden osalta laitos 
katsoo olevansa pätevä, sekä mahdollinen 
akkreditointitodistus, jonka kansallinen 
akkreditointielin on antanut ja jossa 
todistetaan, että vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitos täyttää 26 artiklassa säädetyt 
vaatimukset.

2. Ilmoittamista koskevaan hakemukseen 
on liitettävä kuvaus 
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimista, 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimoduulista tai -moduuleista ja 
radiolaiteluokista, joiden osalta laitos 
katsoo olevansa pätevä, sekä mahdollinen 
akkreditointitodistus, jonka kansallinen 
akkreditointielin on antanut ja jossa 
todistetaan, että vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitos täyttää 26 artiklassa säädetyt 
vaatimukset.

Perustelu

Yhdenmukaistetaan sanamuotoa uuden sääntelypuitepaketin mukaiseksi.

Tarkistus 71

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Komissio asettaa julkisesti saataville
luettelon laitoksista, jotka on ilmoitettu
tämän direktiivin nojalla, mukaan luettuna 
tunnusnumerot, jotka niille on annettu, ja 
toimet, joita varten ne on ilmoitettu.

Komissio julkaisee luettelon tämän 
direktiivin nojalla ilmoitetuista laitoksista,
myös niille annetuista tunnusnumeroista 
sekä toimista, joita varten ne on ilmoitettu.

Perustelu

Varmistetaan johdonmukaisuus direktiiviehdotuksen 31 artiklassa käytettyjen termien kanssa. 
Yhdenmukaistetaan sanamuotoa myös uuden sääntelypuitepaketin mukaiseksi.

Tarkistus 72

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio huolehtii luettelon pitämisestä 
ajan tasalla.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 73

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ilmoituksen tehneen jäsenvaltion on 
toimitettava pyynnöstä komissiolle kaikki 
tiedot, jotka liittyvät ilmoituksen 
perusteisiin tai asianomaisen laitoksen 
pätevyyden ylläpitoon.

2. Ilmoituksen tehneen jäsenvaltion on 
toimitettava pyynnöstä komissiolle kaikki 
tiedot, jotka liittyvät ilmoituksen 
perusteisiin tai asianomaisen ilmoitetun
laitoksen pätevyyden ylläpitoon.

Perustelu

Yhdenmukaistetaan sanamuotoa uuden sääntelypuitepaketin mukaiseksi.
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Tarkistus 74

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Unionin markkinavalvonta ja unionin 
markkinoille tulevien tuotteiden
tarkastukset

Unionin markkinavalvonta ja unionin 
markkinoille tulevien radiolaitteiden
tarkastukset

Perustelu

On yhdenmukaistettava artiklan otsikko vastaamaan sen sisältöä.

Tarkistus 75

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun jonkin jäsenvaltion
markkinavalvontaviranomaiset ovat 
ryhtyneet toimenpiteisiin asetuksen (EY) 
N:o 765/2008 20 artiklan nojalla tai kun 
niillä on riittävä syy uskoa, että tämän 
direktiivin kattama radiolaite aiheuttaa 
riskin ihmisten terveydelle tai 
turvallisuudelle tai muille yleisen edun 
vuoksi suojeltaville näkökohdille, jotka 
tämä direktiivi kattaa, niiden on 
suoritettava asianomaista radiolaitetta 
koskeva arviointi, joka kattaa kaikki tässä 
direktiivissä säädetyt vaatimukset.
Asianomaisten talouden toimijoiden on 
tehtävä kaikin mahdollisin tavoin 
yhteistyötä 
markkinavalvontaviranomaisten kanssa.

Kun jonkin jäsenvaltion
markkinavalvontaviranomaisilla on 
riittävä syy uskoa, että tämän direktiivin 
kattama radiolaite aiheuttaa riskin ihmisten 
terveydelle tai turvallisuudelle tai muille 
yleisen edun vuoksi suojeltaville 
näkökohdille, jotka tämä direktiivi kattaa, 
niiden on suoritettava asianomaista 
radiolaitetta koskeva arviointi, joka kattaa 
kaikki tässä direktiivissä säädetyt
olennaiset vaatimukset. Asianomaisten 
talouden toimijoiden on tätä varten tehtävä 
kaikin mahdollisin tavoin yhteistyötä 
markkinavalvontaviranomaisten kanssa
tätä tarkoitusta varten.

Perustelu

Yhdenmukaistetaan sanamuotoa uuden sääntelypuitepaketin mukaiseksi.
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Tarkistus 76

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun markkinavalvontaviranomaiset 
havaitsevat arvioinnin yhteydessä, että 
radiolaite ei täytä tässä direktiivissä 
säädettyjä vaatimuksia, niiden on 
vaadittava viipymättä asianomaista 
talouden toimijaa ryhtymään kaikkiin 
tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin 
radiolaitteen saattamiseksi vastaamaan 
kyseisiä vaatimuksia tai sen poistamiseksi 
markkinoilta tai sen palauttamisen 
järjestämiseksi sellaisen kohtuullisen 
ajanjakson kuluessa, joka on oikeassa 
suhteessa riskin laatuun ja jonka ne 
asettavat.

Kun markkinavalvontaviranomaiset 
havaitsevat ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetun arvioinnin yhteydessä, että 
radiolaite ei täytä tässä direktiivissä 
säädettyjä vaatimuksia, niiden on 
vaadittava viipymättä asianomaista 
talouden toimijaa ryhtymään kaikkiin 
tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin 
radiolaitteen saattamiseksi vastaamaan 
kyseisiä vaatimuksia tai sen poistamiseksi 
markkinoilta tai sen palauttamisen 
järjestämiseksi sellaisen kohtuullisen 
ajanjakson kuluessa, joka on oikeassa 
suhteessa riskin luonteeseen ja jonka ne 
asettavat.

Perustelu

Yhdenmukaistetaan sanamuotoa uuden sääntelypuitepaketin mukaiseksi.

Tarkistus 77

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toisessa alakohdassa mainittuihin
toimenpiteisiin sovelletaan asetuksen (EY) 
N:o 765/2008 21 artiklaa.

Tämän kohdan toisessa alakohdassa
tarkoitettuihin toimenpiteisiin sovelletaan 
asetuksen (EY) N:o 765/2008 21 artiklaa.

Perustelu

Yhdenmukaistetaan sanamuotoa uuden sääntelypuitepaketin mukaiseksi.
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Tarkistus 78

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevassa 4 kohdassa tarkoitettuun 
ilmoitukseen on sisällyttävä kaikki 
saatavilla olevat yksityiskohtaiset tiedot, 
erityisesti ne, jotka ovat tarpeen 
vaatimustenvastaisen radiolaitteen 
tunnistamista ja radiolaitteen alkuperän, 
siihen liittyvän väitetyn 
vaatimustenvastaisuuden ja riskin luonteen 
ja toteutettujen kansallisten toimenpiteiden 
luonteen ja keston määrittämistä varten, 
sekä asianomaisen talouden toimijan 
esittämät perustelut.
Markkinavalvontaviranomaisten on 
erityisesti ilmoitettava, johtuuko
vaatimustenvastaisuus jommastakummasta 
seuraavista:

Edellä olevassa 4 kohdan toisessa 
alakohdassa tarkoitettuun ilmoitukseen on 
sisällyttävä kaikki saatavilla olevat 
yksityiskohtaiset tiedot, erityisesti ne, jotka 
ovat tarpeen vaatimustenvastaisen 
radiolaitteen tunnistamista ja radiolaitteen 
alkuperän, siihen liittyvän väitetyn 
vaatimustenvastaisuuden ja riskin luonteen 
ja toteutettujen kansallisten toimenpiteiden 
luonteen ja keston määrittämistä varten, 
sekä asianomaisen talouden toimijan 
esittämät perustelut.
Markkinavalvontaviranomaisten on 
erityisesti ilmoitettava, johtuuko 
vaatimustenvastaisuus jommastakummasta 
seuraavista:

Perustelu

Yhdenmukaistetaan sanamuotoa uuden sääntelypuitepaketin mukaiseksi.

Tarkistus 79

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Muiden jäsenvaltioiden kuin menettelyn 
aloittaneen jäsenvaltion on viipymättä 
ilmoitettava komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille kaikki toteutetut 
toimenpiteet ja kaikki niiden hallussa 
olevat lisätiedot, jotka liittyvät 
asianomaisen radiolaitteen 
vaatimustenvastaisuuteen, sekä 
vastalauseensa siinä tapauksessa, että
ilmoitetusta kansallisesta toimenpiteestä on 
erimielisyyttä.

6. Muiden jäsenvaltioiden kuin tämän 
artiklan mukaisen menettelyn aloittaneen 
jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava 
komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikki 
toteutetut toimenpiteet ja kaikki niiden 
hallussa olevat lisätiedot, jotka liittyvät 
asianomaisen radiolaitteen 
vaatimustenvastaisuuteen, sekä 
vastalauseensa siinä tapauksessa, että
toteutetusta kansallisesta toimenpiteestä on 
erimielisyyttä.
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Perustelu

Yhdenmukaistetaan sanamuotoa uuden sääntelypuitepaketin mukaiseksi.

Tarkistus 80

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jos kahdeksan viikon kuluessa
4 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen 
vastaanottamisesta mikään jäsenvaltio tai 
komissio ei ole esittänyt vastalausetta 
yhden jäsenvaltion toteuttamasta 
väliaikaisesta toimenpiteestä, toimenpiteen 
katsotaan olevan oikeutettu.

7. Jos kolmen kuukauden kuluessa
4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen vastaanottamisesta mikään 
jäsenvaltio tai komissio ei ole esittänyt 
vastalausetta yhden jäsenvaltion 
toteuttamasta väliaikaisesta toimenpiteestä, 
toimenpiteen katsotaan olevan oikeutettu.

Perustelu

Yhdenmukaistetaan sanamuotoa uuden sääntelypuitepaketin mukaiseksi.

Tarkistus 81

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ryhdytään viipymättä asianomaista laitetta
koskeviin asianmukaisiin rajoittaviin 
toimenpiteisiin.

8. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ryhdytään viipymättä asianomaista
radiolaitetta koskeviin asianmukaisiin 
rajoittaviin toimenpiteisiin, kuten 
radiolaitteen markkinoilta poistamiseen.

Perustelu

Yhdenmukaistetaan sanamuotoa uuden sääntelypuitepaketin mukaiseksi.

Tarkistus 82



PE510.528v02-00 48/60 RR\1005028FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos kansallinen toimenpide katsotaan 
oikeutetuksi, kaikkien jäsenvaltioiden on 
ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin sen 
varmistamiseksi, että vaatimustenvastainen 
radiolaite poistetaan niiden markkinoilta tai 
järjestetään sitä koskeva 
palautusmenettely, ja ilmoitettava asiasta 
komissiolle. Jos kansallista toimenpidettä 
ei katsota oikeutetuksi, kyseisen 
jäsenvaltion on peruutettava toimenpide.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 83

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos kansallinen toimenpide katsotaan 
oikeutetuksi ja radiolaitteen 
vaatimustenvastaisuuden katsotaan 
johtuvan 16 artiklassa tarkoitetuista 
puutteista yhdenmukaistetuissa 
standardeissa, komissio soveltaa
[eurooppalaisesta standardoinnista 
annetun] asetuksen (EU) N:o [../..] 
[8] artiklassa säädettyä menettelyä.

3. Jos kansallinen toimenpide katsotaan 
oikeutetuksi ja radiolaitteen 
vaatimustenvastaisuuden katsotaan 
johtuvan tämän artiklan 40 artiklan 
5 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista 
puutteista yhdenmukaistetuissa 
standardeissa, komissio soveltaa asetuksen
(EU) N:o 1025/2012 11 artiklassa
säädettyä menettelyä.

Perustelu

Koska asetus eurooppalaisesta standardoinnista on julkaistu virallisessa lehdessä, on syytä 
tuoda esiin tämä muutos.

Tarkistus 84
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Ehdotus direktiiviksi
42 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos jäsenvaltio havaitsee 40 artiklan 
1 kohdan mukaisesti suorittamansa
arvioinnin jälkeen, että radiolaite siitä 
huolimatta, että se on tämän direktiivin 
vaatimusten mukainen, aiheuttaa riskin, 
joka liittyy ihmisten terveyteen tai 
turvallisuuteen tai muihin yleisen edun 
vuoksi suojeltaviin näkökohtiin, jotka tämä 
direktiivi kattaa, sen on vaadittava 
asianomaista talouden toimijaa ryhtymään 
kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin sen 
varmistamiseksi, että asianomainen 
radiolaite ei markkinoille saatettaessa enää 
aiheuta kyseistä riskiä, tai radiolaitteen 
poistamiseksi markkinoilta tai sen 
palautuksen järjestämiseksi sellaisen 
kohtuullisen ajan kuluessa, joka on 
oikeassa suhteessa riskin luonteeseen ja 
jonka jäsenvaltio asettaa.

1. Jos jäsenvaltio havaitsee 40 artiklan 
1 kohdan mukaisesti toteuttamansa
arvioinnin jälkeen, että radiolaite siitä 
huolimatta, että se on tämän direktiivin 
vaatimusten mukainen, aiheuttaa riskin, 
joka liittyy ihmisten terveyteen tai 
turvallisuuteen tai muihin yleisen edun 
vuoksi suojeltaviin näkökohtiin, jotka tämä 
direktiivi kattaa, sen on vaadittava 
asianomaista talouden toimijaa ryhtymään 
kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin sen 
varmistamiseksi, että asianomainen 
radiolaite ei markkinoille saatettaessa enää 
aiheuta kyseistä riskiä, tai radiolaitteen 
poistamiseksi markkinoilta tai sen 
palautuksen järjestämiseksi sellaisen 
kohtuullisen ajan kuluessa, joka on 
oikeassa suhteessa riskin luonteeseen ja 
jonka jäsenvaltio asettaa.

Perustelu

Yhdenmukaistetaan sanamuotoa uuden sääntelypuitepaketin mukaiseksi.

Tarkistus 85

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) ilmoitetun laitoksen tunnusnumero, 
kun sovelletaan liitteessä V esitettyä 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyä, on kiinnitetty 
20 artiklan vastaisesti tai sitä ei ole 
kiinnitetty

Perustelu

Yhdenmukaistetaan sanamuotoa uuden sääntelypuitepaketin mukaiseksi.
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Tarkistus 86

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tuote ei täytä 10 artiklan 5 ja 6 kohdassa 
ja 12 artiklan 3 kohdassa vahvistettuja 
vaatimuksia

f) 10 artiklan 5 tai 6 kohdassa tai 
12 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot 
puuttuvat tai ne ovat virheellisiä tai 
epätäydellisiä;

Perustelu

Oikeusvarmuuden takaamiseksi. 

Tarkistus 87

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) radiolaitteen mukana ei ole toimitettu 
tietoja sen suunnitellusta 
käyttötarkoituksesta, EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutusta ja tietoja 
käyttörajoituksesta 10 artiklan 7, 8 ja 
9 kohdanmukaisesti

g) radiolaitteen mukana ei ole toimitettu 
tietoja sen suunnitellusta 
käyttötarkoituksesta, EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutusta tai
tietoja käyttörajoituksesta 10 artiklan 7, 
8 ja 9 kohdanmukaisesti

Perustelu

Oikeusvarmuuden takaamiseksi on täsmennettävä, että jonkin vaatimuksen täyttymättä 
jättäminen antaa jäsenvaltiolle mahdollisuuden vaatia, että kyseinen taloudellinen toimija 
korjaa vaatimustenvastaisuuden.

Tarkistus 88

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 1 kohta – i alakohta



RR\1005028FI.doc 51/60 PE510.528v02-00

FI

Komission teksti Tarkistus

i) edellä olevaa 5 artiklaa ei ole 
noudatettu.

Poistetaan.

Perustelu

Direktiiviehdotuksen 5 artiklaa koskevan tarkistuksen mukaisesti.

Tarkistus 89

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 2 artiklan 3 kohdassa, 3 
artiklan 3 kohdassa, 4 artiklan 2 kohdassa
ja 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi [tämän 
asetuksen voimaantulosta].

2. Siirretään 3 artiklan 3 kohdan toisessa 
alakohdassa ja 4 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi … päivästä …kuuta …. *.

_____________

* EUVL: lisätään tämän direktiivin 
voimaantulopäivä.

Perustelu

Direktiiviehdotuksen 2 artiklan 3 kohtaa ja 5 artiklaa koskevien tarkistusten mukaisesti.

Tarkistus 90

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan
3 kohdassa, 3 artiklan 3 kohdassa, 
4 artiklan 2 kohdassa ja 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 
3 kohdan toisessa alakohdassa ja 
4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron.
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siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan 
siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto.
Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 
päätös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai jonakin 
myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Perustelu

Direktiiviehdotuksen 2 artiklan 3 kohtaa ja 5 artiklaa koskevien tarkistusten mukaisesti ja 
oikeusvarmuuden takaamiseksi.

Tarkistus 91

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Edellä olevan 2 artiklan 3 kohdan, 
3 artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 2 kohdan ja 
5 artiklan 2 kohdan nojalla annettu 
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, 
jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.

5. Edellä olevan 3 artiklan 3 kohdan toisen 
alakohdan ja 4 artiklan 2 kohdan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on 
annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen mainitun määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että 
ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Perustelu

Direktiiviehdotuksen 2 artiklan 3 kohtaa ja 5 artiklaa koskevien tarkistusten mukaisesti.

Tarkistus 92
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Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä
seuraamusjärjestelmästä, jota sovelletaan 
tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi 
annettujen kansallisten säännösten 
rikkomiseen, ja toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet seuraamusten 
täytäntöönpanon varmistamiseksi.

Jäsenvaltioiden on säädettävä
seuraamuksista, joita sovelletaan talouden 
toimijoiden rikkoessa tämän direktiivin
nojalla annettuja kansallisia säännöksiä, 
ja toteutettava kaikki tarvittavat 
toimenpiteet, jotta varmistetaan näiden
seuraamusten täytäntöönpanon valvonta.
Tähän voi kuulua vakavista 
rikkomuksista langetettavia 
rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Perustelu

Yhdenmukaistetaan sanamuotoa uuden sääntelypuitepaketin mukaiseksi.

Tarkistus 93

Ehdotus direktiiviksi
47 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) korkean kuluttajansuojatason 
saavuttaminen.

Perustelu

Komission direktiivin uudelleentarkastelun on katettava myös korkeatasoinen kuluttajansuoja.

Tarkistus 94

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Kansainvälisen teleliiton (ITU) radio-
ohjesäännön 1 artiklan 56 määritelmän 
mukaiset radioamatöörien käyttämät 
radiolaitteet, paitsi jos kyseiset laitteet ovat
kaupallisesti saatavilla.

1. Kansainvälisen teleliiton (ITU) radio-
ohjesäännön 1 artiklan 56 määritelmän 
mukaiset radioamatöörien käyttämät 
radiolaitteet, jotka eivät ole kaupallisesti 
saatavilla:

Radioamatöörien koottaviksi tarkoitettuja 
rakennussarjoja sekä radioamatöörien 
omaan käyttöönsä kaupallisesti saatavilla 
olevista laitteista muuntamia laitteita ei 
pidetä kaupallisesti saatavilla olevina 
laitteina.

i) radioamatöörien koottaviksi ja 
käytettäviksi tarkoitetut rakennussarjat,

ii) radioamatöörien omaan käyttöönsä 
muuntamat kaupallisesti saatavilla olevat 
radiolaitteet,
iii) yksittäisten radioamatöörien 
rakentamat laitteet, joita käytetään 
radioamatööritoimintaan liittyvissä 
kokeellisissa ja tieteellisissä 
tarkoituksissa.

Perustelu

Voimassa oleva teksti on yhä uudelleen saanut aikaan tulkintaongelmia. Muutettu sanamuoto 
tarkentaa tekstiä merkityksen pysyessä samana.

Tarkistus 95

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 5 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

5 a. Ammattilaisille tarkoitetut räätälöidyt 
vastaanotinsarjat, joita käytetään 
ainoastaan tutkimus- ja kehityslaitoksissa 
tällaisiin tarkoituksiin.

Perustelu

Tutkimus- ja kehittämistarkoituksiin suunnitellut laitteet ovat merkittävä tuoteryhmä, koska 
niillä varmistetaan innovointi ja kilpailukyky EU:ssa. Kun vaarallisten aineiden käytön 
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rajoittamista sekä sähkö- ja elektroniikkaromua koskevia direktiivejä äskettäin uudistettiin, 
nämä laitteet jätettiin soveltamisalan ulkopuolelle. Jotta vältetään maahantuojien ja 
jakelijoiden kannalta merkittävä epävarmuus siitä, mitkä sähkölaitteet kuuluvat tietyn 
tuotedirektiivin piiriin, niiden soveltamisaloja olisi yhdenmukaistettava.

Tarkistus 96

Ehdotus direktiiviksi
Liite II

Komission teksti Tarkistus

LIITE II Poistetaan.
RADIOLAITTEIDEN MÄÄRITELMÄN 
PIIRIIN KUULUVAT TUOTTEET
1. Tätä direktiiviä sovellettaessa seuraavia 
tuotteita pidetään radiolaitteina:
a) aktiiviantennit

b) häirintälähettimet.

2. Tätä direktiiviä sovellettaessa seuraavia 
tuotteita ei pidetä radiolaitteina:
a) passiiviantennit

b) kuulosimpukkaimplantit

c) mikroaaltouunit.

Perustelu

Koska direktiiviehdotuksen 2 artiklan 1 kohdan 1 alakohtaan esitetyllä tarkistuksella 
rajoitetaan radiolaitteiden määritelmä ainoastaan viestintään kelpaaviin laitteisiin, 
direktiiviehdotuksen liite II muuttuu tarpeettomaksi.

Tarkistus 97

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Nro … (radiolaitteen yksilöllinen 1. Tuote (tuote-, erä-, tyyppi- tai 
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tunnistenumero): sarjanumero):

Perustelu

Yhdenmukaistetaan sanamuotoa uuden sääntelypuitepaketin mukaiseksi.

Tarkistus 98

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Vakuutuksen kohde (jäljitettävyyden 
mahdollistava radiolaitteen tunniste.
Voidaan liittää tarvittaessa valokuva.):

4. Vakuutuksen kohde (jäljitettävyyden 
mahdollistava radiolaitteen tunniste; siihen
voidaan sisällyttää tarvittaessa riittävän 
terävä värikuva sähkölaitteen 
tunnistamisen mahdollistamiseksi):

Perustelu

Yhdenmukaistetaan sanamuotoa uuden sääntelypuitepaketin mukaiseksi.
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PERUSTELUT

Tausta

Tässä mietinnössä esitetään muutoksia komission ehdotukseen radio- ja telepäätelaitteista ja 
niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta 9 päivänä 
maaliskuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/5/EY1 (radio-
ja telepäätelaitedirektiivi) tarkistamisesta. Ehdotus liittyy läheisesti vuonna 2008 hyväksytyn 
uuden lainsäädäntökehyksen (tuotelainsäädäntöpaketti) täytäntöönpanoon. 

Radio- ja telepäätelaitedirektiivillä perustetaan sääntelyjärjestelmä radio- ja telepäätelaitteiden 
markkinoille saattamiseksi EU:ssa, niiden vapaan liikkuvuuden turvaamiseksi sekä käyttöön 
ottamiseksi. Direktiivi tuli voimaan vuonna 1999, ja se on ollut ratkaisevassa asemassa alan 
sisämarkkinoiden toteuttamisessa. Direktiivissä vahvistetaan olennaiset vaatimukset 
terveyden ja turvallisuuden suojelulle, sähkömagneettiselle yhteensopivuudelle ja haitallisten 
häiriöiden välttämiselle. Nämä vaatimukset esitetään ei-sitoviin yhdenmukaistettuihin 
standardeihin sisältyvinä teknisinä vaatimuksina, kuten muussakin ”uuden lähestymistavan” 
mukaisessa lainsäädännössä. 

Mobiililaitteiden ja langattomien sovellusten määrä on kasvanut valtavasti viime vuosina. 
Tästä seuraa riski, että eri tuotteet aiheuttavat toisilleen häiriöitä. Tämän vuoksi radiospektrin 
tehokas käyttö on hyvin tärkeää. 

Voimassa olevat aiemmat säännökset

Radio- ja telepäätedirektiivillä yhdenmukaistetaan sen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden 
saattaminen EU:n markkinoille täysin. Markkinoille saa saattaa ainoastaan direktiivin 
vaatimusten mukaisia laitteita, eivätkä jäsenvaltiot saa ottaa käyttöön lisärajoituksia, joita 
sovelletaan kansallisesti samoihin vaatimuksiin. Radiolaitteiden käyttöönottoa ja käyttöä 
säännellään kansallisesti. Tätä sääntelyvaltaa käyttäessään jäsenvaltioiden on noudatettava 
soveltuvaa EU-lainsäädäntöä, erityisesti seuraavia:

 radiotaajuuspoliittisessa ohjelmassa vahvistetut yleiset radiotaajuuspolitiikan puitteet

 direktiivissä 2002/21/EY (puitedirektiivi) sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän 
puitteissa vahvistetut yleiset kriteerit

 direktiivissä 2002/20/EY (valtuutusdirektiivi) sähköisen viestinnän 
sääntelyjärjestelmän puitteissa vahvistetut valtuutusten edellytykset

 radiotaajuuspäätöksen 676/2002/EY mukaiset täytäntöönpanotoimenpiteet, joilla 
yhdenmukaistetaan EU:ssa tiettyjen taajuuksien käyttöä koskevat tekniset 
edellytykset, jotka sitovat kaikkia jäsenvaltioita. EU:n tasolla yhdenmukaistettuihin 
taajuuksiin kuuluvat GSM:n, UMTS:n ja lyhyen kantaman radiolaitteiden taajuudet

 johdonmukaisuus suhteessa unionin muuhun politiikkaan ja muihin tavoitteisiin.

                                               
1 EYVL L 91, 7.4.1999, s. 10.
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Esittelijän kanta

Esittelijä on tyytyväinen komission ehdotukseen. Esittelijä ehdottaa kuitenkin tiettyjä 
horisontaalisia ja vertikaalisia muutoksia erityisesti pk-yrityksiin kohdistuvan tarpeettoman 
hallinnollisen rasitteen välttämiseksi samalla kun taataan korkeatasoinen kuluttajansuoja ja 
radiotaajuuksien mahdollisimman tehokas käyttö, parannetaan markkinavalvontaa, toteutetaan 
korkeatasoinen johdonmukaisuus uuden lainsäädäntökehyksen kanssa ja poistetaan tekstistä 
mahdolliset epäjohdonmukaisuudet, jotka voisivat aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta. 

Horisontaaliset näkökohdat

Esittelijä havaitsi useita epäjohdonmukaisuuksia tuotelainsäädäntöpaketin kanssa, mistä on jo 
keskusteltu yhteisön tasolla. Näiden havaintojen oikaisemiseksi ja johdonmukaisen 
lainsäädäntökehyksen aikaansaamiseksi esittelijä esittää parannuksia sanamuotoihin.

Vertikaaliset näkökohdat

Esittelijä kannattaa ehdotuksen yleistä linjaa. On kuitenkin useita direktiiviä koskevia 
seikkoja, jotka edellyttävät muutosta, jotta saadaan aikaan oikea tasapaino tehokkaan 
markkinavalvonnan takaamisen sekä pk-yrityksiin kohdistuvan tarpeettoman hallinnollisen 
rasitteen välttämisen välillä. 

a) Markkinoilla on jo useita tuotteita, joihin liittyy sähkömagneettisten aaltojen hyvin 
rajallinen käyttö muuta kuin viestintätarkoitusta varten, eikä niiden osalta ole 
raportoitu merkittävistä ongelmista, ja niitä säännellään riittävällä tavalla esim. 
pienjännitedirektiivillä ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevalla 
direktiivillä, joten asetusehdotusta ei pidä laajentaa kattamaan näitä laitteita.

b) Koska radiospektri on lisäksi hyvin rajallinen resurssi, on tärkeää taata sen tehokas 
käyttö, joten radioaaltoja vastaanottavien laitteiden on kuuluttava 
direktiiviehdotuksen soveltamisalaan.

Esittelijä pitääkin tärkeänä, että ”radiolaitteiden” määritelmää muutetaan.

c) Velvoite rekisteröidä tietyt radiolaitteet keskitettyyn järjestelmään rasittaisi 
kohtuuttomasti legitiimejä talouden toimijoita ja etenkin pk-yrityksiä eikä tällaisen 
rekisteröintijärjestelmän etuja ei ole riittävästi osoitettu. Lisäksi tällainen järjestelmä 
voi aiheuttaa luottamuksellisuusongelmia. Direktiiviehdotuksessa esitetyt 
jäljitettävyyttä koskevat säännökset ovat myös riittävä keino tehokkaan 
markkinavalvonnan takaamiseksi.

d) Jäsenvaltioiden olisi kannustettava talouden toimijoiden, 
markkinavalvontaviranomaisten ja kuluttajien välisen yhteydenpidon helpottamiseksi 
talouden toimijoita ilmoittamaan verkkosivustonsa osoite postiosoitteen lisäksi. 

Esittelijä on tyytyväinen siihen, että ehdotuksessa painotetaan radiolaitteiden ja esimerkiksi 
latureiden kaltaisten lisälaitteiden yhteensopivuudesta koituvia etuja. Tarvitaan kuitenkin 
uusia ponnistuksia yleislaturin käyttöönottamiseksi. Se helpottaisi esimerkiksi 



RR\1005028FI.doc 59/60 PE510.528v02-00

FI

matkapuhelinten kaltaisten radiolaitteiden käyttöä, auttaisi vähentämään jätettä ja 
kustannuksia ja olisi näin suureksi hyödyksi kuluttajille.
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