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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden 
van radioapparatuur
(COM(2012)0584 – C7-0333/2012 – 2012/0283(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2012)0584),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0333/2012),

– gezien artikel 294, lid 3, van het VWEU,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 13 februari 20131,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (A7-
0316/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Apparatuur die intentioneel radiogolven 
uitzendt om de beoogde functie te 
vervullen, maakt systematisch gebruik van 
het radiospectrum. Om ervoor te zorgen 

(6) Apparatuur die intentioneel radiogolven 
uitzendt of ontvangt om de beoogde 
functie te vervullen, maakt systematisch 
gebruik van het radiospectrum. Ondanks 

                                               
1 Nog niet verschenen in het Publicatieblad.
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dat het spectrum efficiënt wordt gebruikt 
en aldus schadelijke interferentie te 
voorkomen, moet al deze apparatuur 
onder het toepassingsgebied van deze 
richtlijn vallen, ongeacht of de apparatuur 
al of niet geschikt is voor communicatie.

het feit dat sommige producten 
intentioneel gebruikmaken van 
magnetische of elektrische velden om hun 
beoogde functie te vervullen, gaat er geen
communicatie van de zender uit en 
planten deze velden zich bijgevolg niet in 
de vorm van radiogolven voort. Daarom 
dient deze sector buiten het 
toepassingsgebied van deze richtlijn te
vallen.

Motivering

Dit strookt met het amendement op artikel 2, lid 1, punt 1), van de voorgestelde richtlijn.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Uit ervaring is gebleken dat moeilijk 
uit te maken is of sommige producten 
onder het toepassingsgebied van Richtlijn 
1999/5/EG vallen. Met betrekking tot 
producten die het resultaat van de 
technologische vooruitgang zijn en 
moeilijk in een categorie zijn onder te 
brengen, is het met name nodig 
categorieën van producten te bepalen die 
al of niet onder de definitie van 
radioapparatuur vallen. Teneinde 
bepaalde niet-essentiële elementen van 
deze richtlijn aan te vullen of te wijzigen, 
moet aan de Commissie de bevoegdheid
worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
handelingen vast te stellen ten aanzien 
van wijzigingen van bijlage II om deze 
aan de technische vooruitgang aan te 
passen.

Schrappen

Motivering

Dit strookt met het amendement op artikel 2, lid 3, van de voorgestelde richtlijn.
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Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Deze richtlijn moet van toepassing 
zijn op alle aanbiedingsvormen, inclusief 
verkoop op afstand.

Motivering

Deze formulering is in overeenstemming met het NWK-stroomlijningspakket.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Hoewel ontvangers zelf geen 
schadelijke interferentie veroorzaken, zijn 
ontvangstmogelijkheden een factor van 
toenemend belang om ervoor te zorgen dat 
het radiospectrum efficiënt wordt gebruikt, 
en wel door middel van een grotere 
bestandheid van ontvangers tegen 
interferentie en ongewenste signalen op 
basis van de essentiële eisen van Richtlijn 
2004/108/EG.

(11) Hoewel ontvangers zelf geen 
schadelijke interferentie veroorzaken, zijn 
ontvangstmogelijkheden een factor van 
toenemend belang om ervoor te zorgen dat 
het radiospectrum efficiënt wordt gebruikt, 
en wel door middel van een grotere 
bestandheid van ontvangers tegen 
interferentie en ongewenste signalen op 
basis van de toepasselijke essentiële eisen 
van de harmonisatiewetgeving van de 
Unie.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De ontvangstmogelijkheden van 
alleen voor ontvangst geschikte 

Schrappen
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apparatuur vallen onder de essentiële 
eisen van Richtlijn 2004/108/EG, met 
name wat betreft ongewenste signalen die 
het gevolg zijn van het efficiënte gebruik 
van gedeelde of aangrenzende 
frequentiebanden; daarom is het niet 
nodig deze apparatuur in het 
toepassingsgebied van deze richtlijn op te 
nemen.

Motivering

Dit strookt met het amendement op artikel 2, lid 1, punt 1), van de voorgestelde richtlijn.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) In sommige gevallen kunnen
interactie met andere apparatuur via 
netwerken en aansluiting op interfaces van 
het geschikte type in de gehele Unie 
noodzakelijk zijn. Interoperabiliteit tussen 
radioapparatuur en accessoires zoals 
opladers kan het gebruik van 
radioapparatuur vereenvoudigen en de 
hoeveelheid onnodig afval verminderen.

(13) Interactie met andere apparatuur via 
netwerken en aansluiting op interfaces van 
het geschikte type in de gehele Unie zijn in 
sommige gevallen noodzakelijk.
Interoperabiliteit tussen radioapparatuur en 
accessoires zoals opladers vereenvoudigt
het gebruik van radioapparatuur en
vermindert de hoeveelheid onnodig afval
en de kosten. Er wordt bijgevolg een 
hernieuwde poging om een universele 
oplader voor bepaalde categorieën 
radioapparatuur te ontwikkelen verwacht, 
omdat deze met name consumenten en 
andere eindgebruikers zeer ten goede zou 
komen. Met name mobiele telefoons die 
op de markt worden gebracht of 
beschikbaar worden gesteld moeten 
compatibel zijn met een universele lader 
die interoperabiliteit mogelijk maakt.

Motivering

De incompatibiliteit van opladers voor mobiele telefoons, smartphones, tablets, digitale 
camera's, muziekspelers en vergelijkbare apparaten is bijzonder vervelend voor consumenten 
en andere eindgebruikers en heeft bijzonder nadelige gevolgen voor het milieu. Een 
universele oplader zal daarom heel wat voordelen met zich meebrengen, met name voor de 
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consument.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De verplichting om in de handel te 
brengen radioapparatuur in een centrale 
databank te registreren kan de efficiëntie 
en de effectiviteit van het markttoezicht 
vergroten en er aldus toe bijdragen een 
hoog niveau van naleving van de richtlijn 
te garanderen. Een dergelijke verplichting 
brengt voor de marktdeelnemers extra 
lasten mee en mag dan ook alleen voor 
die categorieën radioapparatuur worden 
ingesteld waarvoor geen hoog 
nalevingsniveau werd bereikt. Teneinde 
bepaalde niet-essentiële elementen van 
deze richtlijn aan te vullen of te wijzigen, 
moet aan de Commissie de bevoegdheid 
worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
handelingen vast te stellen ten aanzien 
van de bepaling, op basis van door de 
lidstaten te verstrekken informatie over de 
naleving, van de desbetreffende 
categorieën radioapparatuur die in een 
centrale databank moeten worden 
geregistreerd, en ten aanzien van de 
specificatie van de te registreren 
informatie en van de voorschriften die 
gelden voor de registratie en het 
aanbrengen van het registratienummer. 

Schrappen

Motivering

Dit strookt met het amendement op artikel 5 van de voorgestelde richtlijn.

Amendement 8
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Om de communicatie tussen 
marktdeelnemers, 
markttoezichtautoriteiten en consumenten 
te vergemakkelijken, moeten de lidstaten 
de marktdeelnemers ertoe aansporen om 
naast hun postadres ook een webadres te 
vermelden. 

Motivering

Om de contacten tussen bedrijven, consumenten en markttoezichtautoriteiten te 
vergemakkelijken en te stroomlijnen is het van essentieel belang dat wordt voorzien in 
alternatieven voor het postadres. Deze formulering is eveneens in overeenstemming met het 
NWK-stroomlijningspakket.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35 bis) Van de marktdeelnemers mag niet 
gevraagd worden dat, wanneer zij de bij 
deze richtlijn voorgeschreven gegevens 
voor de identificatie van andere 
marktdeelnemers bewaren, zij die 
gegevens bijwerken voor wat betreft 
andere marktdeelnemers die 
radioapparatuur aan hen hebben geleverd 
of aan wie zij radioapparatuur hebben 
geleverd.

Motivering

Deze formulering is in overeenstemming met het NWK-stroomlijningspakket.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Deze richtlijn moet beperkt blijven tot 
het formuleren van essentiële eisen. Om de 
beoordeling van de conformiteit met die 
eisen te vergemakkelijken, moet worden 
voorzien in het vermoeden van 
conformiteit voor radioapparatuur die 
voldoet aan geharmoniseerde normen die 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. [../..] 
[betreffende Europese normalisatie]
worden vastgesteld met het doel voor die 
eisen gedetailleerde technische 
specificaties te formuleren.

(37) Deze richtlijn moet beperkt blijven tot 
het formuleren van essentiële eisen. Om de 
beoordeling van de conformiteit met die 
eisen te vergemakkelijken, moet worden 
voorzien in het vermoeden van 
conformiteit voor radioapparatuur die 
voldoet aan geharmoniseerde normen die 
overeenkomstig Verordening (EU) nr.
1025/2012 van het Europees Parlement en 
van de Raad1 worden vastgesteld met het 
doel voor die eisen gedetailleerde 
technische specificaties te formuleren..
_____________
1 Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 
oktober 2012 betreffende Europese 
normalisatie (PB L 316 van 14.11.2012, 
blz. 12).

Motivering

Aangezien de Verordening betreffende Europese normalisatie is gepubliceerd in het 
Publicatieblad, moet deze wijziging worden opgenomen in de tekst.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Verordening (EU) nr. [../..] 
[betreffende Europese normalisatie]
voorziet in een procedure voor bezwaren 
tegen geharmoniseerde normen die niet 
volledig aan de eisen van deze richtlijn 
voldoen.

(38) Verordening (EU) nr. 1025/2012
voorziet in een procedure voor bezwaren 
tegen geharmoniseerde normen die niet 
volledig aan de eisen van deze richtlijn 
voldoen.

Motivering

Aangezien de Verordening betreffende Europese normalisatie is gepubliceerd in het 
Publicatieblad, moet deze wijziging worden opgenomen in de tekst.
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Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40 bis) Om effectieve toegang tot 
informatie voor markttoezichtdoeleinden 
te waarborgen, moet de informatie die 
vereist is om alle toepasselijke 
handelingen van de Unie te identificeren 
in één EU-conformiteitsverklaring 
beschikbaar zijn. Om de administratieve 
lasten voor de marktdeelnemers te 
verkleinen, mag die EU-
conformiteitsverklaring bestaan uit een 
dossier van afzonderlijke relevante 
conformiteitsverklaringen.

Motivering

Dit strookt met artikel 18, lid 3, van de voorgestelde richtlijn. Deze formulering is bovendien 
in overeenstemming met het NWK-stroomlijningspakket.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) In Richtlijn 1999/5/EG is al een 
vrijwaringsprocedure opgenomen, die 
uitsluitend wordt toegepast wanneer de 
lidstaten het niet eens zijn over de door een 
lidstaat genomen maatregelen. Om de 
transparantie te vergroten en tijdverlies te 
beperken, moet de bestaande
vrijwaringsclausuleprocedure worden 
verbeterd teneinde deze efficiënter te 
maken en van de deskundigheid in de 
lidstaten te profiteren.

(55) In Richtlijn 1999/5/EG is al een 
vrijwaringsprocedure opgenomen, die 
uitsluitend wordt toegepast wanneer de 
lidstaten het niet eens zijn over de door een 
lidstaat genomen maatregelen. Om de 
transparantie te vergroten en tijdverlies te 
beperken, moet de bestaande 
vrijwaringsprocedure worden verbeterd 
teneinde de efficiëntie te vergroten en van 
de deskundigheid in de lidstaten te 
profiteren.

Motivering

Deze formulering is in overeenstemming met het NWK-stroomlijningspakket.
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Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60) De lidstaten moeten voorschriften 
vaststellen voor sancties op overtredingen 
van ingevolge deze richtlijn vastgestelde 
nationale bepalingen en ervoor zorgen dat 
zij worden toegepast. De sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn.

(60) De lidstaten moeten voorschriften 
vaststellen voor sancties op overtredingen 
van ingevolge deze richtlijn vastgestelde 
nationale bepalingen en ervoor zorgen dat 
deze voorschriften worden gehandhaafd. 
De sancties moeten doeltreffend, evenredig 
en afschrikkend zijn.

Motivering

De gebruikte term dient te worden afgestemd op de term die wordt gebruikt in artikel 46 van 
de voorgestelde Richtlijn. Deze formulering is eveneens in overeenstemming met het NWK-
stroomlijningspakket.

Amendement 15
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op radioapparatuur die onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn valt, is
Richtlijn 2006/95/EG niet van toepassing, 
behalve zoals beschreven in artikel 3, lid 1, 
onder a), van deze richtlijn.

4. Op radioapparatuur die onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn valt,
zijn Richtlijn 2004/108/EG en Richtlijn 
2006/95/EG niet van toepassing, behalve 
zoals beschreven in artikel 3, lid 1, onder 
a) en b), van deze richtlijn.

Motivering

Aangezien in overweging 9 van de voorgestelde richtlijn is bepaald dat om onnodige 
doublures van andere bepalingen dan de essentiële eisen te vermijden, Richtlijn 2004/108/EG 
niet mag gelden voor radioapparatuur, en dus moet dit in het respectieve artikel worden 
opgenomen.

Amendement 16
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "radioapparatuur": product dat 
intentioneel radiogolven uitzendt om de 
beoogde functie te vervullen, of product 
dat moet worden aangevuld met een 
accessoire, zoals een antenne, om 
radiogolven te kunnen uitzenden teneinde 
de beoogde functie te vervullen;

(1) "radioapparatuur": product dat 
intentioneel radiogolven uitzendt of 
ontvangt voor communicatiedoeleinden, 
of product dat moet worden aangevuld met 
een accessoire, zoals een antenne, om 
radiogolven te kunnen uitzenden of 
ontvangen voor communicatiedoeleinden;

Motivering

Er zijn al een aantal producten verkrijgbaar in de handel die in zeer beperkte mate 
gebruikmaken van radiogolven voor andere doeleinden dan communicatie, zonder dat daarbij 
systematische problemen werden vastgesteld, en deze producten zijn voldoende geregeld bij 
bv. LVD en EMCD. Het is dan ook niet evenredig om het toepassingsgebied van de 
voorgestelde richtlijn uit te breiden tot dergelijke apparatuur. Bovendien is het, overwegende 
dat het radiospectrum een eindige hulpbron is, belangrijk om het efficiënte gebruik ervan te 
waarborgen, wat betekent dat apparatuur die radiogolven kan ontvangen onder het 
toepassingsgebied van de voorgestelde richtlijn dient te vallen.

Amendement 17
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "schadelijke interferentie": schadelijke 
interferentie zoals gedefinieerd in Richtlijn 
2002/21/EG van het Europees Parlement 
en de Raad;

(5) "schadelijke interferentie": schadelijke 
interferentie zoals gedefinieerd in artikel 2 
van Richtlijn 2002/21/EG van het 
Europees Parlement en de Raad;

Motivering

Er is een uitdrukkelijke verwijzing toegevoegd om de rechtszekerheid te bevorderen.

Amendement 18
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis) "ingebruikneming": het eerste 
gebruik van radioapparatuur in de Unie 
door de eindgebruiker. Wanneer het 
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product in gebruik wordt genomen op de 
werkplek, wordt de werkgever beschouwd 
als de eindgebruiker.

Motivering

Aangezien in de rest van de tekst sprake is van “ingebruikneming” (bijvoorbeeld in artikel 1, 
lid 1, in artikel 7 en in artikel 48 van de voorgestelde richtlijn), is het verstandig om een 
definitie van die term te verschaffen.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) "geharmoniseerde norm": 
geharmoniseerde norm zoals gedefinieerd 
in artikel 2, lid 1, onder c), van 
Verordening (EU) nr. [../..] [betreffende 
Europese normalisatie];

(14) "geharmoniseerde norm": een
geharmoniseerde norm zoals gedefinieerd 
in artikel 2, punt 1, onder c), van 
Verordening (EU) nr. 1025/2012;

Motivering

Aangezien de Verordening betreffende Europese normalisatie is gepubliceerd in het 
Publicatieblad, moet deze wijziging worden opgenomen in de tekst.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) "accreditatie": accreditatie zoals 
gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 
765/2008;

(15) "accreditatie": accreditatie zoals 
gedefinieerd in artikel 2 van Verordening 
(EG) nr. 765/2008;

Motivering

Er is een uitdrukkelijke verwijzing toegevoegd om de rechtszekerheid te bevorderen.

Amendement 21
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) "nationale accreditatie-instantie": 
nationale accreditatie-instantie zoals 
gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 
765/2008;

(16) "nationale accreditatie-instantie": 
accreditatie-instantie zoals gedefinieerd in 
artikel 2 van Verordening (EG) nr. 
765/2008;

Motivering

Er is een uitdrukkelijke verwijzing toegevoegd om de rechtszekerheid te bevorderen.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) "conformiteitsbeoordeling": het proces 
waarin wordt aangetoond of voldaan is aan 
de essentiële eisen voor radioapparatuur;

(17) "conformiteitsbeoordeling": het proces 
waarin wordt aangetoond of voldaan is aan 
de essentiële eisen van deze richtlijn voor 
radioapparatuur;

Motivering

Om de rechtszekerheid te waarborgen moeten de exacte essentiële eisen worden vermeld. 
Deze formulering is eveneens in overeenstemming met het NWK-stroomlijningspakket.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – punt 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) "terugroepen": maatregel waarmee 
wordt beoogd radioapparatuur te doen 
terugkeren die al aan de gebruiker ter 
beschikking is gesteld;

(19) "terugroepen": maatregel waarmee 
wordt beoogd radioapparatuur te doen 
terugkeren die al aan de eindgebruiker ter 
beschikking is gesteld;

Motivering

Deze term sluit aan bij Besluit nr. 768/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 
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juli 2008 betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten en tot 
intrekking van Besluit 93/465/EEG van de Raad.

Amendement 24
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van lid 1, punt 1, 
van dit artikel worden de in bijlage II, 
punt 1, vermelde producten beschouwd 
als radioapparatuur, en worden de in 
bijlage II, punt 2, vermelde producten niet 
beschouwd als radioapparatuur. 

Schrappen

Motivering

Aangezien het amendement op artikel 2, lid 1, onder 1), van de voorgestelde richtlijn een 
wijziging inhoudt waarbij de definitie van radioapparatuur beperkt wordt tot apparatuur die 
in staat is tot communicatie, is bijlage II bij de voorgestelde richtlijn overbodig geworden. 
Artikel 2, lid 2, wordt daardoor ook overbodig.

Amendement 25
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 45 gedelegeerde 
handelingen tot wijziging van bijlage II 
vast te stellen met het oog op de 
aanpassing ervan aan de technische 
vooruitgang.

Schrappen

Motivering

Aangezien het amendement op artikel 2, lid 1, onder 1), van de voorgestelde richtlijn een 
wijziging inhoudt waarbij de definitie van radioapparatuur beperkt wordt tot apparatuur die 
in staat is tot communicatie, is bijlage II bij de voorgestelde richtlijn overbodig geworden. 
Artikel 2, lid 3, wordt daardoor ook overbodig.
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Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de bescherming van de 
elektromagnetische compatibiliteit zoals 
beschreven in Richtlijn 2004/108/EG, met 
inbegrip van met name niveaus van 
ongevoeligheid die leiden tot 
verbeteringen in het efficiënte gebruik van 
gedeelde of aangrenzende 
frequentiebanden.

b) de bescherming van de 
elektromagnetische compatibiliteit zoals 
beschreven in Richtlijn 2004/108/EG, met 
inbegrip van met name niveaus van 
ongevoeligheid waarbij de apparatuur bij 
een efficiënt gebruik van gedeelde of 
aangrenzende frequentiebanden te allen 
tijde kan functioneren zoals bedoeld.

Motivering

Verduidelijking van de formulering met het oog op het doel van het artikel: dankzij de 
ongevoeligheid kan de apparatuur functioneren zoals bedoeld – ongeacht of de apparatuur 
eerder mogelijk niet functioneerde zoals bedoeld.

Amendement 27
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Radioapparatuur moet zo geconstrueerd 
zijn dat de erdoor uitgezonden signalen
het voor aarde/ruimtecommunicatie 
toegewezen spectrum en de 
satellietcapaciteit efficiënt gebruiken
zonder schadelijke interferentie te 
veroorzaken. Alleen radioapparatuur die in 
ten minste één lidstaat kan worden gebruikt 
zonder inbreuk te maken op de 
toepasselijke voorschriften betreffende het 
gebruik van het spectrum, kan aan dit 
voorschrift voldoen.

2. Radioapparatuur moet zo geconstrueerd 
zijn dat ze het voor 
aarde/ruimtecommunicatie toegewezen 
spectrum en de satellietcapaciteit efficiënt
gebruikt zonder schadelijke interferentie te 
veroorzaken. Alleen radioapparatuur die in 
ten minste één lidstaat kan worden gebruikt 
zonder inbreuk te maken op de 
toepasselijke voorschriften betreffende het 
gebruik van het spectrum, kan aan dit 
voorschrift voldoen.

Motivering

Aangezien het amendement op artikel 2, lid 1, punt 1, van de voorgestelde richtlijn een 
wijziging inhoudt waarbij de definitie van radioapparatuur beperkt wordt tot apparatuur die 
in staat is tot communicatie, moet artikel 3, lid 2, dienovereenkomstig worden gewijzigd.
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Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 –  alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) radioapparatuur functioneert onderling 
met accessoires, en/of zij functioneert via 
netwerken onderling met andere 
radioapparatuur, en/of zij kan in de hele 
Unie worden aangesloten op interfaces van 
het geschikte type;

a) radioapparatuur functioneert onderling 
met accessoires, in het bijzonder opladers,
en/of zij functioneert via netwerken
onderling met andere radioapparatuur, 
en/of zij kan in de hele Unie worden 
aangesloten op interfaces van het geschikte 
type;

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) radioapparatuur, en in het 
bijzonder mobiele telefoons, dienen 
compatibel te zijn met een universele 
oplader; 

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer, voor radioapparatuur, de 
in dit artikel uiteengezette essentiële eisen 
geheel of gedeeltelijk nader worden 
uitgewerkt in een andere rechtshandeling 
van de Unie, is deze richtlijn wat betreft 
die eisen niet van toepassing op de 
betreffende radioapparatuur of houdt zij 
op van toepassing te zijn op deze 
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apparatuur vanaf de datum van 
tenuitvoerlegging van de betreffende 
rechtshandeling van de Unie.

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 45 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen waarin wordt 
gespecificeerd op welke categorieën of 
klassen radioapparatuur de eis in lid 1 
betrekking heeft, welke informatie vereist 
is en welke operationele voorschriften 
gelden om de informatie over de 
conformiteit beschikbaar te stellen.

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 45 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen waarin wordt 
gespecificeerd op welke categorieën of 
klassen radioapparatuur de in lid 1 van dit 
artikel neergelegde eis betrekking heeft, 
welke informatie over de conformiteit
vereist is en welke operationele 
voorschriften gelden om de informatie over 
de conformiteit beschikbaar te stellen.

Motivering

In de wetgevingshandeling moet duidelijk worden aangegeven welke informatie moet worden 
verstrekt, omdat dit voorschrift een aanzienlijke last voor de marktdeelnemers met zich mee 
kan brengen.

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 Schrappen 
Registratie van radioapparatuur van 

sommige categorieën
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1. Met ingang van [datum – vier jaar na 
de datum van inwerkingtreding van de 
richtlijn] registreren de fabrikanten typen 
radioapparatuur van categorieën 
apparatuur waarvoor een laag niveau van 
naleving van de essentiële eisen van 
artikel 3 wordt geconstateerd, in een 
centraal systeem als bedoeld in lid 3, 
voordat radioapparatuur van die 
categorieën in de handel wordt gebracht. 
De Commissie kent aan elk geregistreerd 
type een registratienummer toe, dat de 
fabrikanten aanbrengen op de 
radioapparatuur die in de handel wordt 
gebracht.
2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 45 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen waarin wordt 
gespecificeerd op welke categorieën 
radioapparatuur de eis in lid 1 betrekking 
heeft, rekening houdend met de door de 
lidstaten overeenkomstig artikel 47, lid 1, 
verstrekte informatie over de conformiteit 
van apparatuur, welke informatie moet 
worden geregistreerd, welke operationele 
voorschriften gelden voor de registratie, 
en welke operationele voorschriften 
gelden voor de aanbrenging van het 
registratienummer op de radioapparatuur. 
3. De Commissie stelt een centraal 
systeem beschikbaar waarin de 
fabrikanten de vereiste informatie kunnen 
registreren. 

Motivering

De verplichting om radioapparatuur te registreren zou onevenredige lasten met zich brengen 
voor legitieme marktdeelnemers, met name uit het mkb, terwijl de voordelen van zulk 
registratiesysteem onvoldoende zijn aangetoond. Bovendien zou zulk systeem problemen 
kunnen scheppen ten aanzien van de vertrouwelijkheid. Daarnaast lijken de respectieve 
bepalingen inzake traceerbaarheid, zoals opgenomen in de voorgestelde richtlijn, te volstaan 
als instrument voor een efficiënt en effectief markttoezicht.

Amendement 33
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de handel brengen Op de markt aanbieden 

Motivering

Deze wijziging werd doorgevoerd om de tekst volledig af te stemmen op artikel 6 van de 
voorgestelde richtlijn.

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten staan de ingebruikneming en 
het gebruik van radioapparatuur voor het 
beoogde doel toe wanneer zij aan deze 
richtlijn voldoet. Onverminderd hun 
verplichtingen op grond van Beschikking 
676/2002/EG en de voorwaarden 
verbonden aan machtigingen voor het 
gebruik van frequenties overeenkomstig 
het recht van de Unie, met name artikel 9, 
leden 3 en 4, van Richtlijn 2002/21/EG, 
mogen de lidstaten slechts aanvullende 
eisen voor de ingebruikneming en/of het 
gebruik van radioapparatuur stellen om 
redenen die verband houden met het 
efficiënte gebruik van het radiospectrum, 
de voorkoming van schadelijke 
interferentie, of de volksgezondheid.

De lidstaten staan de ingebruikneming en 
het gebruik van radioapparatuur voor het 
beoogde doel toe wanneer zij aan deze 
richtlijn voldoet. Onverminderd hun 
verplichtingen op grond van Beschikking 
676/2002/EG en de voorwaarden 
verbonden aan machtigingen voor het 
gebruik van frequenties overeenkomstig 
het recht van de Unie, met name artikel 9, 
leden 3 en 4, van Richtlijn 2002/21/EG, 
mogen de lidstaten slechts aanvullende 
eisen voor de ingebruikneming en/of het 
gebruik van radioapparatuur stellen om 
redenen die verband houden met het 
efficiënte gebruik van het radiospectrum, 
de voorkoming van schadelijke 
interferentie, de voorkoming van 
elektromagnetische storingen of de 
volksgezondheid.

Motivering

Lidstaten moeten ook ten aanzien van elektromagnetische storingen de mogelijkheid hebben 
aanvullende eisen te stellen.

Amendement 35
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het is de lidstaten niet toegestaan het in 
de handel brengen op hun grondgebied 
van radioapparatuur die aan deze richtlijn 
voldoet, te verbieden, te beperken of te 
belemmeren om redenen die verband 
houden met de aspecten waarop deze 
richtlijn betrekking heeft.

1. Het is de lidstaten niet toegestaan het op
de markt aanbieden op hun grondgebied 
van radioapparatuur die aan de in deze 
richtlijn neergelegde eisen voldoet, te 
verbieden, te beperken of te belemmeren 
om redenen die verband houden met de 
aspecten waarop deze richtlijn betrekking 
heeft.

Motivering

Om de rechtszekerheid te waarborgen.

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het is de lidstaten niet toegestaan het 
tonen op handelsbeurzen, 
tentoonstellingen, demonstraties en 
soortgelijke evenementen van 
radioapparatuur die niet aan deze richtlijn 
voldoet, te belemmeren, op voorwaarde dat 
een zichtbaar teken duidelijk aangeeft dat 
dergelijke radioapparatuur niet in de 
handel mag worden gebracht of gebruikt 
zolang zij niet aan de richtlijn voldoet.

2. Het is de lidstaten niet toegestaan het 
tonen en demonstreren op handelsbeurzen, 
tentoonstellingen, demonstraties en 
soortgelijke evenementen van 
radioapparatuur die niet aan de eisen van
deze richtlijn voldoet, te belemmeren, op 
voorwaarde dat een zichtbaar teken 
duidelijk aangeeft dat dergelijke 
radioapparatuur niet op de markt mag 
worden aangeboden, in gebruik mag 
worden genomen of gebruikt zolang zij 
niet aan de richtlijn voldoet. Het tonen en 
demonstreren mag enkel plaatsvinden als 
de nodige maatregelen zijn genomen om 
schadelijke interferentie of
elektromagnetische storingen met 
betrekking tot het radiospectrum te 
voorkomen.

Motivering

Deze formulering is in overeenstemming met het NWK-stroomlijningspakket.
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Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Fabrikanten zorgen ervoor dat zij 
beschikken over procedures om de 
conformiteit van hun serieproductie te 
blijven waarborgen. Er wordt terdege 
rekening gehouden met veranderingen in 
het ontwerp of in de kenmerken van 
radioapparatuur en met veranderingen in de 
geharmoniseerde normen of technische 
specificaties waarnaar in de 
conformiteitsverklaring van de apparatuur
is verwezen.

Fabrikanten zorgen ervoor dat zij 
beschikken over procedures om de 
conformiteit van hun serieproductie met 
deze richtlijn te blijven waarborgen. Er 
wordt terdege rekening gehouden met 
veranderingen in het ontwerp of in de 
kenmerken van radioapparatuur en met 
veranderingen in de geharmoniseerde 
normen of andere technische specificaties 
waarnaar in de conformiteitsverklaring van 
de radioapparatuur is verwezen.

Motivering

Deze formulering is in overeenstemming met het NWK-stroomlijningspakket.

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien dit rekening houdend met de risico’s 
van radioapparatuur passend wordt geacht, 
voeren fabrikanten steekproeven uit op 
radioapparatuur die op de markt is 
aangeboden, onderzoeken zij klachten, 
non-conforme radioapparatuur en 
teruggeroepen radioapparatuur en houden 
zij daarvan zo nodig een register bij, en 
houden zij de distributeurs op de hoogte 
van dit toezicht.

Indien dit rekening houdend met de risico’s 
van radioapparatuur passend wordt geacht, 
voeren fabrikanten met het oog op de 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de consumenten op een met 
redenen omkleed verzoek van de bevoegde 
autoriteiten steekproeven uit op 
radioapparatuur die op de markt is 
aangeboden, onderzoeken zij klachten, 
non-conforme radioapparatuur en 
teruggeroepen radioapparatuur en houden 
zij daarvan zo nodig een register bij, en 
houden zij de distributeurs op de hoogte 
van dit toezicht.
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Motivering

Om onnodige lasten voor de fabrikanten, met name in het mkb, te vermijden, dienen de 
steekproeven enkel op een met redenen omkleed verzoek van de bevoegde autoriteiten te 
worden uitgevoerd. Deze formulering is eveneens in overeenstemming met het NWK-
stroomlijningspakket.

Amendement 39
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Fabrikanten vermelden hun naam, 
geregistreerde handelsnaam of 
geregistreerde merknaam en het
contactadres op de radioapparatuur of, 
wanneer dit door de omvang of aard van 
de radioapparatuur niet mogelijk is, op de 
verpakking of in een bij de radioapparatuur 
gevoegd document. Het adres moet één 
enkele plaats aangeven waar de fabrikant 
kan worden gecontacteerd.

6. Fabrikanten vermelden op 
radioapparatuur hun naam, geregistreerde 
handelsnaam of geregistreerde merknaam 
en het postadres waarop contact met hen 
kan worden opgenomen of, wanneer dit 
niet mogelijk is, op de verpakking ervan of 
in een bij de radioapparatuur gevoegd 
document. Het adres moet één enkele 
plaats aangeven waar de fabrikant kan 
worden gecontacteerd. De contactgegevens 
worden gesteld in een voor eindgebruikers 
en markttoezichtautoriteiten gemakkelijk 
te begrijpen taal. Wanneer 
radioapparatuur is uitgerust met een 
geïntegreerd beeldscherm, kan ook aan 
deze verplichtingen worden voldaan door 
een functie aan te bieden waarmee de 
eindgebruiker de vereiste informatie op 
het geïntegreerde beeldscherm kan 
weergeven.

Motivering

De specificaties van radioapparatuur zijn vervangen door een algemenere omschrijving van 
"wanneer dit niet mogelijk is", om het mogelijk te maken om ook beperkingen die geen 
verband houden met de omvang of aard van de radioapparatuur in aanmerking te nemen. 
Voorts is een passende taaleis ingevoerd om te waarborgen dat de verstrekte informatie 
effectief wordt gebruikt. Deze formulering is eveneens in overeenstemming met het NWK-
stroomlijningspakket. Dit amendement stelt voor om een bepaling op te nemen inzake het 
gebruik van elektronische labels, waarmee het ontwerp van de R&TTE-richtlijn het digitale 
tijdperk wordt binnengebracht.
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Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Fabrikanten zien erop toe dat de 
radioapparatuur vergezeld gaat van 
instructies en veiligheidsinformatie in een 
door de betrokken lidstaat bepaalde taal die 
de consumenten en andere gebruikers
gemakkelijk kunnen begrijpen. De 
instructies bevatten de voor het beoogde 
gebruik van de radioapparatuur 
noodzakelijke informatie. Deze informatie 
omvat, in voorkomend geval, een 
beschrijving van de accessoires en/of 
onderdelen, met inbegrip van software, die 
het mogelijk maken dat de radioapparatuur 
functioneert zoals bedoeld.

Fabrikanten zien erop toe dat de 
radioapparatuur vergezeld gaat van 
instructies en veiligheidsinformatie in een 
door de betrokken lidstaat bepaalde taal die 
de consumenten en andere eindgebruikers
gemakkelijk kunnen begrijpen. De 
instructies bevatten de voor het beoogde 
gebruik van de radioapparatuur 
noodzakelijke informatie. Deze informatie 
omvat, in voorkomend geval, een 
beschrijving van de accessoires en/of 
onderdelen, met inbegrip van software, die 
het mogelijk maken dat de radioapparatuur 
functioneert zoals bedoeld. Die instructies
en informatie aangaande de veiligheid, 
alsmede eventuele etikettering, dienen 
duidelijk en begrijpelijk te zijn en 
rekening te houden met de beoogde 
eindgebruiker.

Motivering

Om de samenhang van de terminologie in de gehele tekst te verzekeren. Deze formulering is 
in overeenstemming met het NWK-stroomlijningspakket.

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Bij elk stuk radioapparatuur wordt een 
kopie van de volledige EU-
conformiteitsverklaring gevoegd. Aan dit 
voorschrift kan ook worden voldaan door 
het verstrekken van een vereenvoudigde 
EU-conformiteitsverklaring. Als slechts 
een vereenvoudigde EU-

Schrappen
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conformiteitsverklaring wordt verstrekt, 
wordt deze onmiddellijk gevolgd door het 
juiste internet- of e-mailadres waar de 
volledige EU-conformiteitsverklaring te 
vinden is.

Motivering

Het voorstel van de Commissie zou het verstrekken van geografische informatie in alle 
gevallen verplicht stellen, wat onevenredig is. De huidige R&TTE-richtlijn stelt het 
verstrekken van geografische informatie om gebruikers te wijzen op eventuele beperkingen op 
het gebruik van radioapparatuur in bepaalde lidstaten verplicht, maar uitsluitend in gevallen 
waarin werkelijke beperkingen gelden. Dit amendement zorgt ervoor dat fabrikanten op de 
verpakking alleen geografische informatie hoeven op te nemen en de gebruiker alleen hoeven 
te wijzen op eventuele beperkingen op het gebruik wanneer er gebruiksbeperkingen gelden. 
Fabrikanten zouden worden bevrijd van weer een onnodige administratieve last.

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De op de verpakking verstrekte 
informatie geeft aan in welke lidstaten of 
welk geografisch gebied in een lidstaat de 
radioapparatuur in gebruik kan worden 
genomen en wijst de gebruiker op
eventuele beperkingen op of voorschriften 
voor machtiging tot het gebruik in 
bepaalde lidstaten. Deze informatie wordt 
aangevuld in de bij de radioapparatuur 
gevoegde instructies. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen waarin 
wordt gespecificeerd hoe deze informatie 
moet worden gepresenteerd. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 44, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure.

9. De op de verpakking verstrekte 
informatie geeft, indien in ten minste één 
lidstaat beperkingen op het in gebruik 
nemen van radioapparatuur gelden, aan 
in welke lidstaten of welk geografisch 
gebied in een lidstaat de betreffende
radioapparatuur in gebruik kan worden 
genomen. Deze informatie verstrekt de 
gebruiker ook nadere bijzonderheden 
omtrent eventuele beperkingen op of 
voorschriften voor machtiging tot het 
gebruik in bepaalde lidstaten. Deze 
informatie wordt aangevuld in de bij de 
radioapparatuur gevoegde instructies. De 
Commissie kan uitvoeringshandelingen 
vaststellen waarin wordt gespecificeerd 
hoe deze informatie moet worden 
gepresenteerd. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 44, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure.
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Motivering

Het voorstel van de Commissie zou het verstrekken van geografische informatie in alle 
gevallen verplicht stellen, wat onevenredig is. De huidige R&TTE-richtlijn stelt het 
verstrekken van geografische informatie om gebruikers te wijzen op eventuele beperkingen op 
het gebruik van radioapparatuur in bepaalde lidstaten verplicht, maar uitsluitend in gevallen 
waarin werkelijke beperkingen gelden. Dit amendement zorgt ervoor dat fabrikanten op de 
verpakking alleen geografische informatie hoeven op te nemen en de gebruiker alleen hoeven 
te wijzen op eventuele beperkingen op het gebruik wanneer er gebruiksbeperkingen gelden.

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. Fabrikanten die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat door 
hen in de handel gebrachte radioapparatuur 
niet conform is met deze richtlijn, nemen 
onmiddellijk de nodige corrigerende 
maatregelen om die radioapparatuur 
conform te maken of zo nodig uit de 
handel te nemen of terug te roepen.
Bovendien brengen fabrikanten, wanneer 
de radioapparatuur een risico vertoont, de 
bevoegde nationale autoriteiten van de 
lidstaten waar zij de radioapparatuur 
hebben aangeboden hiervan onmiddellijk 
op de hoogte, waarbij zij in het bijzonder 
de non-conformiteit en alle genomen 
corrigerende maatregelen uitvoerig 
beschrijven.

10. Fabrikanten die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat door 
hen in de handel gebrachte radioapparatuur 
niet conform is met deze richtlijn, nemen 
onmiddellijk de nodige corrigerende 
maatregelen om die radioapparatuur 
conform te maken of zo nodig uit de 
handel te nemen of terug te roepen.
Bovendien brengen fabrikanten, wanneer 
de radioapparatuur een risico vertoont, de 
bevoegde nationale autoriteiten van de 
lidstaten waar zij de radioapparatuur op de 
markt hebben aangeboden hiervan 
onmiddellijk op de hoogte, waarbij zij in 
het bijzonder de non-conformiteit en alle 
genomen corrigerende maatregelen 
uitvoerig beschrijven.

Motivering

Deze formulering is in overeenstemming met het NWK-stroomlijningspakket.

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Fabrikanten verstrekken op een met 11. Fabrikanten verstrekken op een met 
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redenen omkleed verzoek van een 
bevoegde nationale autoriteit aan deze 
autoriteit onverwijld alle benodigde 
informatie en documentatie om de 
conformiteit van de radioapparatuur aan te 
tonen, in een taal die deze autoriteit 
gemakkelijk kan begrijpen. Op verzoek 
van deze autoriteit verlenen zij 
medewerking aan alle genomen 
maatregelen ter uitschakeling van de 
risico’s van de door hen in de handel 
gebrachte radioapparatuur.

redenen omkleed verzoek van een 
bevoegde nationale autoriteit aan deze 
autoriteit op papier of elektronisch
onverwijld alle benodigde informatie en 
documentatie om de conformiteit van de 
radioapparatuur met deze richtlijn aan te 
tonen, in een taal die deze autoriteit 
gemakkelijk kan begrijpen. Op verzoek 
van deze autoriteit verlenen zij 
medewerking aan alle genomen 
maatregelen ter uitschakeling van de 
risico’s van de door hen in de handel 
gebrachte radioapparatuur.

Motivering

Het indienen van documenten moet worden gestroomlijnd. Deze formulering is eveneens in 
overeenstemming met het NWK-stroomlijningspakket.

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Importeurs vermelden hun naam, 
geregistreerde handelsnaam of 
geregistreerde merknaam en het
contactadres op de radioapparatuur of, 
wanneer dit niet mogelijk is, op de 
verpakking of in een bij de radioapparatuur 
gevoegd document. Dit is onder meer het 
geval wanneer de omvang van de 
radioapparatuur het onmogelijk maakt of 
wanneer de importeur de verpakking zou 
moeten openmaken om zijn naam en 
adres op de radioapparatuur aan te 
brengen.

3. Importeurs vermelden op de 
radioapparatuur hun naam, geregistreerde 
handelsnaam of geregistreerde merknaam 
en het postadres waarop contact met hen 
kan worden opgenomen of, wanneer dit 
niet mogelijk is, op de verpakking ervan of 
in een bij de radioapparatuur gevoegd 
document. De contactgegevens worden 
gesteld in een voor eindgebruikers en 
markttoezichtautoriteiten gemakkelijk te 
begrijpen taal.

Motivering

Het is overbodig om specifieke gevallen op te sommen aangezien er al een algemenere 
beschrijving is gegeven van “wanneer dit niet mogelijk is”. Voorts is een passende taaleis 
ingevoerd om te waarborgen dat de verstrekte informatie effectief wordt gebruikt. Deze 
formulering is eveneens in overeenstemming met het NWK-stroomlijningspakket.
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Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Importeurs zien erop toe dat de 
radioapparatuur vergezeld gaat van 
instructies en veiligheidsinformatie in een 
door de betrokken lidstaat bepaalde taal die 
de consumenten en andere gebruikers
gemakkelijk kunnen begrijpen.

4. Importeurs zien erop toe dat het 
elektrisch materiaal vergezeld gaat van 
instructies en informatie aangaande de 
veiligheid, in een door de betrokken 
lidstaat bepaalde taal die de consumenten 
en andere eindgebruikers gemakkelijk 
kunnen begrijpen. Die instructies en 
informatie aangaande de veiligheid, 
alsmede eventuele etikettering, dienen 
duidelijk en begrijpelijk te zijn.

Motivering

Om de samenhang van de terminologie in de gehele tekst te verzekeren en de samenhang met 
de verplichtingen die zijn vastgesteld in het amendement op de eerste alinea van artikel 10, 
lid 1, van de voorgestelde richtlijn te verzekeren.

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Indien dit rekening houdend met de 
risico’s van radioapparatuur passend wordt 
geacht, voeren importeurs met het oog op 
de bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de consumenten 
steekproeven uit op radioapparatuur die op 
de markt is aangeboden, onderzoeken zij 
klachten, non-conforme radioapparatuur en 
teruggeroepen radioapparatuur en houden 
zij daarvan zo nodig een register bij, en 
houden zij de distributeurs op de hoogte 
van dit toezicht.

6. Indien dit rekening houdend met de 
risico’s van radioapparatuur passend wordt 
geacht, voeren importeurs met het oog op 
de bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de consumenten op een met 
redenen omkleed verzoek van de bevoegde 
autoriteiten steekproeven uit op 
radioapparatuur die op de markt is 
aangeboden, onderzoeken zij klachten, 
non-conforme radioapparatuur en 
teruggeroepen radioapparatuur en houden 
zij daarvan zo nodig een register bij, en 
houden zij de distributeurs op de hoogte 
van dit toezicht.
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Motivering

Om onnodige lasten voor de fabrikanten, met name in het mkb, te vermijden, dienen de 
steekproeven enkel op een met redenen omkleed verzoek van de bevoegde autoriteiten te 
worden uitgevoerd. Deze formulering is eveneens in overeenstemming met het NWK-
stroomlijningspakket.

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Importeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat door 
hen in de handel gebrachte radioapparatuur 
niet conform is met deze richtlijn, nemen 
onmiddellijk de nodige corrigerende 
maatregelen om die radioapparatuur 
conform te maken of zo nodig uit de 
handel te nemen of terug te roepen.
Bovendien brengen importeurs, wanneer de 
radioapparatuur een risico vertoont, de 
bevoegde nationale autoriteiten van de 
lidstaten waar zij de radioapparatuur 
hebben aangeboden hiervan onmiddellijk 
op de hoogte, waarbij zij in het bijzonder 
de non-conformiteit en alle genomen 
corrigerende maatregelen uitvoerig 
beschrijven.

7. Importeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat door 
hen in de handel gebrachte radioapparatuur 
niet conform is met deze richtlijn, nemen 
onmiddellijk de nodige corrigerende 
maatregelen om die radioapparatuur 
conform te maken of zo nodig uit de 
handel te nemen of terug te roepen.
Bovendien brengen importeurs, wanneer de 
radioapparatuur een risico vertoont, de 
bevoegde nationale autoriteiten van de 
lidstaten waar zij de radioapparatuur op de 
markt hebben aangeboden hiervan 
onmiddellijk op de hoogte, waarbij zij in 
het bijzonder de non-conformiteit en alle 
genomen corrigerende maatregelen 
uitvoerig beschrijven.

Motivering

Deze formulering is in overeenstemming met het NWK-stroomlijningspakket.

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Importeurs verstrekken op een met 
redenen omkleed verzoek van een 
bevoegde nationale autoriteit aan deze 
autoriteit onverwijld alle benodigde 

9. Importeurs verstrekken op een met 
redenen omkleed verzoek van een 
bevoegde nationale autoriteit aan deze 
autoriteit op papier of elektronisch
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informatie en documentatie om de 
conformiteit van radioapparatuur aan te 
tonen, in een taal die deze autoriteit 
gemakkelijk kan begrijpen. Op verzoek 
van deze autoriteit verlenen zij 
medewerking aan alle genomen 
maatregelen ter uitschakeling van de 
risico’s van de door hen in de handel 
gebrachte radioapparatuur.

onverwijld alle benodigde informatie en 
documentatie om de conformiteit van
radioapparatuur aan te tonen, in een taal 
die deze autoriteit gemakkelijk kan 
begrijpen. Op verzoek van deze autoriteit 
verlenen zij medewerking aan alle 
genomen maatregelen ter uitschakeling van 
de risico’s van de door hen in de handel 
gebrachte radioapparatuur.

Motivering

Het indienen van documenten moet worden gestroomlijnd. Deze formulering is eveneens in 
overeenstemming met het NWK-stroomlijningspakket.

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alvorens radioapparatuur op de markt aan 
te bieden, controleren distributeurs of de 
radioapparatuur voorzien is van de vereiste
CE-markering en vergezeld gaat van de 
vereiste documenten en van instructies en 
veiligheidsinformatie in een taal die de 
consumenten en andere gebruikers in de 
lidstaat waar de radioapparatuur op de 
markt wordt aangeboden, gemakkelijk 
kunnen begrijpen, en of de fabrikant en de 
importeur aan de eisen in artikel 10, leden 
5 tot en met 9, en artikel 12, lid 3, hebben 
voldaan.

Alvorens radioapparatuur op de markt aan 
te bieden, controleren distributeurs of de 
radioapparatuur voorzien is van de CE-
markering en vergezeld gaat van de 
vereiste documenten en van instructies en 
veiligheidsinformatie in een taal die de 
consumenten en andere eindgebruikers in 
de lidstaat waar de radioapparatuur op de 
markt wordt aangeboden, gemakkelijk 
kunnen begrijpen, en of de fabrikant en de 
importeur aan de eisen in artikel 10, leden 
5 tot en met 9, respectievelijk artikel 12, lid 
3, hebben voldaan.

Motivering

Om de samenhang van de terminologie in de gehele tekst te verzekeren.

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 4



RR\1005028NL.doc 33/59 PE510.528v02-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Distributeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat door 
hen op de markt aangeboden 
radioapparatuur niet conform is met deze 
richtlijn, zien erop toe dat de nodige 
corrigerende maatregelen worden genomen 
om die radioapparatuur conform te maken 
of zo nodig uit de handel te nemen of terug 
te roepen. Bovendien brengen 
distributeurs, wanneer radioapparatuur een 
risico vertoont, de bevoegde nationale 
autoriteiten van de lidstaten waar zij de 
radioapparatuur hebben aangeboden 
hiervan onmiddellijk op de hoogte, waarbij 
zij in het bijzonder de non-conformiteit en 
alle genomen corrigerende maatregelen 
uitvoerig beschrijven.

4. Distributeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat door 
hen op de markt aangeboden 
radioapparatuur niet conform is met deze 
richtlijn, zien erop toe dat de nodige 
corrigerende maatregelen worden genomen 
om die radioapparatuur conform te maken 
of zo nodig uit de handel te nemen of terug 
te roepen. Bovendien brengen 
distributeurs, wanneer de radioapparatuur 
een risico vertoont, de bevoegde nationale 
autoriteiten van de lidstaten waar zij de 
radioapparatuur op de markt hebben 
aangeboden hiervan onmiddellijk op de 
hoogte, waarbij zij in het bijzonder de non-
conformiteit en alle genomen corrigerende 
maatregelen uitvoerig beschrijven.

Motivering

Deze formulering is in overeenstemming met het NWK-stroomlijningspakket.

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Distributeurs verstrekken op een met 
redenen omkleed verzoek van een 
bevoegde nationale autoriteit aan deze 
autoriteit onverwijld alle benodigde 
informatie en documentatie om de 
conformiteit van radioapparatuur aan te 
tonen. Op verzoek van deze autoriteit 
verlenen zij medewerking aan alle 
genomen maatregelen ter uitschakeling van 
de risico’s van de door hen op de markt 
aangeboden radioapparatuur.

5. Distributeurs verstrekken op een met 
redenen omkleed verzoek van een 
bevoegde nationale autoriteit aan deze 
autoriteit op papier of elektronisch
onverwijld alle benodigde informatie en 
documentatie om de conformiteit van
radioapparatuur aan te tonen. Op verzoek 
van deze autoriteit verlenen zij 
medewerking aan alle genomen 
maatregelen ter uitschakeling van de 
risico’s van de door hen op de markt 
aangeboden radioapparatuur.
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Motivering

De indiening van documenten moet worden gestroomlijnd en de nodige taalvoorschriften 
moeten worden vastgesteld. Deze formulering is eveneens in overeenstemming met het NWK-
stroomlijningspakket.

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een geharmoniseerde norm 
voldoet aan de eisen die zij bestrijkt en die 
worden beschreven in artikel 3 of artikel 
27, maakt de Commissie het 
referentienummer van die norm bekend in 
het Publicatieblad van de Europese Unie.

Schrappen

Motivering

Dit valt reeds onder de normalisatieverordening.

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Fabrikanten kunnen de conformiteit van 
radioapparatuur met de essentiële eisen van 
artikel 3, lid 1, onder a) en b), aantonen
door middel van een van de volgende 
conformiteitsbeoordelingsprocedures:

Fabrikanten tonen de conformiteit van 
radioapparatuur met de essentiële eisen van 
artikel 3, lid 1, aan door middel van een 
van de volgende 
conformiteitsbeoordelingsprocedures:

Motivering

Fabrikanten zouden verplicht moeten zijn om de conformiteit met alle relevante essentiële 
eisen aan te tonen door middel van een van de conformiteitsbeoordelingsprocedures.

Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) EU-typeonderzoek gevolgd door de 
procedure voor conformiteit met het type 
zoals beschreven in bijlage IV;

b) EU-typeonderzoek gevolgd door de 
procedure voor conformiteit met het type 
zoals beschreven in bijlage IV op basis van 
de interne productiecontrole;

Motivering

Om de rechtszekerheid te waarborgen moet de formulering artikel 17, lid 1, onder b), van de 
voorgestelde richtlijn worden afgestemd op de formulering van bijlage IV bij de voorgestelde 
richtlijn.

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de fabrikant bij de beoordeling van de 
conformiteit van radioapparatuur met de 
essentiële eisen van artikel 3, leden 2 en 3, 
geharmoniseerde normen heeft toegepast 
waarvan het referentienummer in het 
Publicatieblad van de Europese Unie is 
bekendgemaakt, kan hij gebruikmaken van 
een van de volgende procedures:

Als de fabrikant bij de beoordeling van de 
conformiteit van radioapparatuur met de 
essentiële eisen van artikel 3, leden 2 en 3, 
geharmoniseerde normen heeft toegepast 
waarvan het referentienummer in het 
Publicatieblad van de Europese Unie is 
bekendgemaakt, moet hij gebruikmaken 
van een van de volgende procedures:

Motivering

Fabrikanten zouden verplicht moeten zijn om de conformiteit met alle relevante essentiële 
eisen aan te tonen door middel van een van de conformiteitsbeoordelingsprocedures.

Amendement 57

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) EU-typeonderzoek gevolgd door de 
procedure voor conformiteit met het type 
zoals beschreven in bijlage IV;

b) EU-typeonderzoek gevolgd door de 
procedure voor conformiteit met het type 
zoals beschreven in bijlage IV op basis van 
de interne productiecontrole;
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Motivering

Om de rechtszekerheid te waarborgen moet de formulering van artikel 17, lid 2, onder b), van 
de voorgestelde richtlijn worden afgestemd op de formulering van bijlage IV bij de 
voorgestelde richtlijn.

Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) EU-typeonderzoek gevolgd door de 
procedure voor conformiteit met het type 
zoals beschreven in bijlage IV;

a) EU-typeonderzoek gevolgd door de 
procedure voor conformiteit met het type 
zoals beschreven in bijlage IV op basis van 
de interne productiecontrole;

Motivering

Om de rechtszekerheid te waarborgen moet de formulering van artikel 17, lid 3, onder a), van 
de voorgestelde richtlijn worden afgestemd op de formulering van bijlage IV bij de 
voorgestelde richtlijn.

Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De EU-conformiteitsverklaring heeft de 
structuur van het model in bijlage VII en
bevat de daarin vermelde elementen en 
wordt voortdurend bijgewerkt. Zij wordt 
vertaald in de taal of talen zoals gevraagd 
door de lidstaat waar de radioapparatuur in 
de handel wordt gebracht.

De EU-conformiteitsverklaring heeft de 
structuur van het model in bijlage VII,
bevat de daarin vermelde elementen en 
wordt voortdurend bijgewerkt. Zij wordt 
vertaald in de taal of talen zoals gevraagd 
door de lidstaat waar de radioapparatuur  in 
de handel wordt gebracht of op de markt 
wordt aangeboden.

Motivering

Deze formulering is in overeenstemming met het NWK-stroomlijningspakket.

Amendement 60
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Door de EU-conformiteitsverklaring op 
te stellen neemt de fabrikant de 
verantwoordelijkheid voor de conformiteit 
van de radioapparatuur op zich.

4. Door de EU-conformiteitsverklaring op 
te stellen neemt de fabrikant de 
verantwoordelijkheid voor de conformiteit 
van de radioapparatuur met de 
voorschriften van deze richtlijn op zich.

Motivering

Deze formulering is in overeenstemming met het NWK-stroomlijningspakket.

Amendement 61

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorschriften en voorwaarden voor het 
aanbrengen van de CE-markering

Voorschriften en voorwaarden voor het 
aanbrengen van de CE-markering en het 
identificatienummer van de aangemelde 
instantie

Motivering

Om de tekst volledig af te stemmen op artikel 20 van de voorgestelde richtlijn moet de titel 
worden uitgebreid.

Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De CE-markering wordt zichtbaar, 
leesbaar en onuitwisbaar op de 
radioapparatuur of op het gegevensplaatje 
aangebracht, tenzij dat gezien de aard van 
de radioapparatuur niet mogelijk of niet 
gerechtvaardigd is. De CE-markering 
wordt ook zichtbaar en leesbaar op de 

1. De CE-markering wordt zichtbaar, 
leesbaar en onuitwisbaar op de 
radioapparatuur of op het gegevensplaatje 
aangebracht, tenzij dat gezien de aard van 
de radioapparatuur niet mogelijk of niet 
gerechtvaardigd is. De CE-markering 
wordt ook zichtbaar en leesbaar op de 
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verpakking aangebracht. verpakking aangebracht. Wanneer 
radioapparatuur is uitgerust met een 
geïntegreerd beeldscherm, kan ook aan de 
in dit lid neergelegde verplichtingen 
worden voldaan door een functie aan te 
bieden waarmee de eindgebruiker de CE-
markering conform de in artikel 19 
uiteengezette algemene beginselen op het 
geïntegreerde beeldscherm kan 
weergeven.

Motivering

Dit amendement stelt voor om een bepaling op te nemen inzake het gebruik van elektronische 
labels, waarmee het ontwerp van de R&TTE-richtlijn het digitale tijdperk wordt 
binnengebracht.

Amendement 63

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten bouwen voort op 
bestaande mechanismen om te zorgen 
voor een juiste toepassing van de 
voorschriften voor de CE-markering en 
nemen passende maatregelen in geval van 
oneigenlijk gebruik van deze markering.

Motivering

Deze formulering is in overeenstemming met het NWK-stroomlijningspakket.

Amendement 64

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De technische documentatie bevat alle 
relevante gegevens betreffende de door de 
fabrikant aangewende middelen om ervoor 
te zorgen dat radioapparatuur voldoet aan 

1. De technische documentatie bevat alle 
relevante gegevens betreffende de door de 
fabrikant aangewende middelen om ervoor 
te zorgen dat radioapparatuur voldoet aan 
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de eisen van artikel 3. Zij omvat ten minste 
de in bijlage VI vermelde documenten. 

de essentiële eisen van artikel 3. Zij omvat 
ten minste de in bijlage VI vermelde 
elementen. 

Motivering

Om de rechtszekerheid te waarborgen moet de formulering van artikel 21, lid 1, van de 
voorgestelde richtlijn worden afgestemd op de formulering van bijlage VI bij de voorgestelde 
richtlijn.

Amendement 65

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Op een met redenen omkleed verzoek 
van de markttoezichtautoriteit van een 
lidstaat verstrekt de fabrikant een 
vertaling van de relevante delen van de 
technische documentatie in de taal van 
die lidstaat.

Schrappen

Als een markttoezichtautoriteit een
fabrikant verzoekt om overlegging van 
technische documentatie, wordt deze 
onverwijld verstrekt. Als een 
markttoezichtautoriteit een fabrikant 
verzoekt haar een vertaling van 
technische documentatie of van delen 
ervan te verstrekken, kan zij een termijn 
van dertig dagen voor de ontvangst van 
die vertaling vaststellen, tenzij een kortere 
termijn gerechtvaardigd is omdat er een 
ernstig en onmiddellijk risico bestaat.

Motivering

Dit lid is moeilijk te verenigen met de feitelijke internationalisering van de toeleveringsketen, 
waarin documenten en rapporten hoe dan ook al in goed begrepen talen worden opgesteld, 
met gebruik van internationaal gebruikte technische terminologie.

Amendement 66
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 7 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Het voor de uitvoering van de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten
verantwoordelijke personeel beschikt over:

7. Het voor de uitvoering van de 
conformiteitsbeoordelingstaken
verantwoordelijke personeel beschikt over:

Motivering

Om de samenhang van de in artikel 26 van de voorgestelde richtlijn gebruikte terminologie te 
waarborgen. Deze formulering is eveneens in overeenstemming met het NWK-
stroomlijningspakket.

Amendement 67

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De onpartijdigheid van de 
conformiteitsbeoordelingsinstanties, hun 
hoogste leidinggevenden en het
beoordelingspersoneel moet worden 
gewaarborgd.

De onpartijdigheid van de 
conformiteitsbeoordelingsinstanties, hun 
hoogste leidinggevenden en het personeel 
dat de conformiteitsbeoordelingstaken 
verricht moet worden gewaarborgd.

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de termen in artikel 26 van de voorgestelde richtlijn conform zijn.

Amendement 68

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De beloning van de hoogste 
leidinggevenden en het
beoordelingspersoneel van een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie hangt 
niet af van het aantal uitgevoerde 
beoordelingen of van de resultaten 
daarvan.

De beloning van de hoogste 
leidinggevenden en het personeel dat de 
conformiteitsbeoordelingstaken verricht
van een conformiteitsbeoordelingsinstantie 
hangt niet af van het aantal uitgevoerde 
beoordelingen of van de resultaten 
daarvan.
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Motivering

Om ervoor te zorgen dat de termen in artikel 26 van de voorgestelde richtlijn conform zijn.

Amendement 69

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. Conformiteitsbeoordelingsinstanties 
nemen deel aan, of zorgen ervoor dat hun
beoordelingspersoneel op de hoogte is van 
de desbetreffende normalisatieactiviteiten, 
de regelgevingsactiviteiten op het gebied 
van radioapparatuur en frequentieplanning, 
en de activiteiten van de coördinatiegroep 
van aangemelde instanties die is opgericht 
uit hoofde van de desbetreffende 
harmonisatiewetgeving van de Unie, en 
hanteren de door die groep genomen 
administratieve beslissingen en 
geproduceerde documenten als algemene 
richtsnoeren.

11. Conformiteitsbeoordelingsinstanties 
nemen deel aan, of zorgen ervoor dat hun
personeel dat de 
conformiteitsbeoordelingstaken verricht
op de hoogte is van de desbetreffende 
normalisatieactiviteiten, de 
regelgevingsactiviteiten op het gebied van 
radioapparatuur en frequentieplanning, en 
de activiteiten van de coördinatiegroep van 
aangemelde instanties die is opgericht uit 
hoofde van de desbetreffende 
harmonisatiewetgeving van de Unie, en 
hanteren de door die groep genomen 
administratieve beslissingen en 
geproduceerde documenten als algemene 
richtsnoeren.

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de termen in artikel 26 van de voorgestelde richtlijn conform zijn.

Amendement 70

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het verzoek gaat vergezeld van een 
beschrijving van de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten, de 
conformiteitsbeoordelingsmodule(s) en de 
categorieën radioapparatuur waarvoor de 
instantie verklaart bekwaam te zijn en, 
indien dit bestaat, van een 
accreditatiecertificaat dat is afgegeven door 

2. Het verzoek tot aanmelding gaat 
vergezeld van een beschrijving van de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten, de 
conformiteitsbeoordelingsmodule(s) en de 
categorieën radioapparatuur waarvoor de 
instantie verklaart bekwaam te zijn en, 
indien dit bestaat, van een 
accreditatiecertificaat dat is afgegeven door 
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een nationale accreditatie-instantie, waarin 
wordt verklaard dat de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie voldoet 
aan de eisen van artikel 26.

een nationale accreditatie-instantie, waarin 
wordt verklaard dat de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie voldoet 
aan de eisen van artikel 26.

Motivering

Deze formulering is in overeenstemming met het NWK-stroomlijningspakket.

Amendement 71

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie maakt de lijst van uit 
hoofde van deze richtlijn aangemelde 
instanties openbaar, onder vermelding van 
de toegekende identificatienummers en de 
activiteiten waarvoor zij zijn aangemeld.

De Commissie maakt de lijst van uit 
hoofde van deze richtlijn aangemelde 
instanties openbaar, onder vermelding van 
de aan die instanties toegewezen
identificatienummers en de activiteiten 
waarvoor zij zijn aangemeld.

Motivering

Om de samenhang van de in artikel 31 van de voorgestelde richtlijn gebruikte terminologie te 
waarborgen. Deze formulering is eveneens in overeenstemming met het NWK-
stroomlijningspakket.

Amendement 72

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 31 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie zorgt voor de bijwerking 
van deze lijst.

De Commissie zorgt voor de bijwerking 
van de lijst.

Motivering

Deze formulering is in overeenstemming met het NWK-stroomlijningspakket.

Amendement 73
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De aanmeldende lidstaat verstrekt de 
Commissie op verzoek alle informatie over 
de grondslag van de aanmelding of het op 
peil houden van de bekwaamheid van de 
betrokken instantie.

2. De aanmeldende lidstaat verstrekt de 
Commissie op verzoek alle informatie over 
de grondslag van de aanmelding of het op 
peil houden van de bekwaamheid van de 
betrokken aangemelde instantie.

Motivering

Deze formulering is in overeenstemming met het NWK-stroomlijningspakket.

Amendement 74

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Markttoezicht in de Unie en controle van 
producten die de markt van de Unie 
binnenkomen

Markttoezicht in de Unie en controle van 
radioapparatuur die de markt van de Unie 
binnenkomt

Motivering

De titel van het artikel moet worden afgestemd op de inhoud ervan.

Amendement 75

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de markttoezichtautoriteiten van 
een lidstaat maatregelen hebben genomen 
krachtens artikel 20 van Verordening 
(EG) nr. 765/2008 of voldoende redenen 
hebben om aan te nemen dat onder deze 
richtlijn vallende radioapparatuur een 
risico voor de gezondheid of veiligheid van 
personen of voor andere onder deze 
richtlijn vallende aspecten van de 

Wanneer de markttoezichtautoriteiten van 
een lidstaat voldoende redenen hebben om 
aan te nemen dat onder deze richtlijn 
vallende radioapparatuur een risico voor de 
gezondheid of veiligheid van personen of 
voor andere onder deze richtlijn vallende 
aspecten van de bescherming van algemene 
belangen vormt, voeren zij een beoordeling 
van de radioapparatuur in kwestie uit in het 
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bescherming van algemene belangen 
vormt, voeren zij een beoordeling van de 
radioapparatuur in kwestie uit in het licht 
van alle in deze richtlijn vastgestelde eisen.
De desbetreffende marktdeelnemers 
werken op elke vereiste wijze met de 
markttoezichtautoriteiten samen.

licht van de relevante in deze richtlijn 
vastgestelde eisen. De desbetreffende 
marktdeelnemers werken daartoe op elke 
vereiste wijze met de 
markttoezichtautoriteiten samen.

Motivering

Deze formulering is in overeenstemming met het NWK-stroomlijningspakket.

Amendement 76

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de markttoezichtautoriteiten bij
deze beoordeling vaststellen dat de 
radioapparatuur niet aan de eisen van deze 
richtlijn voldoet, verlangen zij onverwijld 
van de betrokken marktdeelnemer dat hij 
passende corrigerende maatregelen neemt 
om de radioapparatuur met deze eisen 
conform te maken of binnen een door hen 
vast te stellen redelijke termijn, die 
evenredig is met de aard van het risico, uit 
de handel te nemen of terug te roepen.

Wanneer de markttoezichtautoriteiten bij
de in de eerste alinea bedoelde
beoordeling vaststellen dat de 
radioapparatuur niet aan de eisen van deze 
richtlijn voldoet, verlangen zij onverwijld 
van de betrokken marktdeelnemer dat hij 
passende corrigerende maatregelen neemt 
om de radioapparatuur met deze eisen 
conform te maken of binnen een door hen 
vast te stellen redelijke termijn, die 
evenredig is met de aard van het risico, uit 
de handel te nemen of terug te roepen.

Motivering

Deze formulering is in overeenstemming met het NWK-stroomlijningspakket.

Amendement 77

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 21 van Verordening (EG) 
nr. 765/2008 is van toepassing op de in de 
tweede alinea genoemde maatregelen.

Artikel 21 van Verordening (EG) nr. 
765/2008 is van toepassing op de in de 
tweede alinea van dit lid genoemde 
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maatregelen.

Motivering

Deze formulering is in overeenstemming met het NWK-stroomlijningspakket.

Amendement 78

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in lid 4 bedoelde informatie omvat alle 
bekende bijzonderheden, met name de 
gegevens die nodig zijn om de non-
conforme radioapparatuur te identificeren 
en om de oorsprong van de 
radioapparatuur, de aard van de beweerde 
non-conformiteit en van het risico, en de 
aard en de duur van de genomen nationale 
maatregelen vast te stellen, evenals de 
argumenten die worden aangevoerd door 
de desbetreffende marktdeelnemer. De 
markttoezichtautoriteiten vermelden met 
name of de non-conformiteit een van de 
volgende redenen heeft:

De in de tweede alinea van lid 4 bedoelde 
informatie omvat alle bekende 
bijzonderheden, met name de gegevens die 
nodig zijn om de non-conforme 
radioapparatuur te identificeren en om de 
oorsprong van de radioapparatuur, de aard 
van de beweerde non-conformiteit en van 
het risico, en de aard en de duur van de 
genomen nationale maatregelen vast te 
stellen, evenals de argumenten die worden 
aangevoerd door de desbetreffende 
marktdeelnemer. De 
markttoezichtautoriteiten vermelden met 
name of de non-conformiteit een van de 
volgende redenen heeft:

Motivering

Deze formulering is in overeenstemming met het NWK-stroomlijningspakket.

Amendement 79

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De andere lidstaten dan die welke de 
procedure in gang heeft gezet, brengen de 
Commissie en de andere lidstaten 
onverwijld op de hoogte van door hen 
genomen maatregelen en van aanvullende 
informatie over de non-conformiteit van de 

6. De andere lidstaten dan die welke de 
procedure krachtens dit artikel in gang 
heeft gezet, brengen de Commissie en de 
andere lidstaten onverwijld op de hoogte 
van door hen genomen maatregelen en van 
aanvullende informatie over de non-
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betrokken radioapparatuur waarover zij 
beschikken, en van hun bezwaren indien zij 
het niet eens zijn met de aangemelde
nationale maatregel.

conformiteit van de betrokken 
radioapparatuur waarover zij beschikken, 
en van hun bezwaren indien zij het niet 
eens zijn met de genomen nationale 
maatregel.

Motivering

Deze formulering is in overeenstemming met het NWK-stroomlijningspakket.

Amendement 80

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Indien binnen acht weken na de 
ontvangst van de in lid 4 bedoelde 
informatie geen bezwaar tegen een 
voorlopige maatregel van een lidstaat is 
ingebracht door een lidstaat of de 
Commissie, wordt die maatregel geacht 
gerechtvaardigd te zijn.

7. Indien binnen drie maanden na de 
ontvangst van de in lid 4, tweede alinea,
bedoelde informatie geen bezwaar tegen 
een voorlopige maatregel van een lidstaat 
is ingebracht door een lidstaat of de 
Commissie, wordt die maatregel geacht 
gerechtvaardigd te zijn.

Motivering

Deze formulering is in overeenstemming met het NWK-stroomlijningspakket.

Amendement 81

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 40 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De lidstaten zorgen ervoor dat ten 
aanzien van het betrokken apparaat
onmiddellijk de passende beperkende 
maatregelen worden genomen.

8. De lidstaten zorgen ervoor dat ten 
aanzien van de betrokken radioapparatuur
onmiddellijk de passende beperkende 
maatregelen worden genomen, zoals het 
uit de handel nemen van de 
radioapparatuur.

Motivering

Deze formulering is in overeenstemming met het NWK-stroomlijningspakket.
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Amendement 82

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de nationale maatregel 
gerechtvaardigd wordt geacht, nemen alle 
lidstaten de nodige maatregelen om de 
non-conforme radioapparatuur uit de 
handel te nemen of terug te roepen, en zij 
stellen de Commissie daarvan in kennis. 
Indien de nationale maatregel niet 
gerechtvaardigd wordt geacht, trekt de 
betrokken lidstaat de maatregel in.

2. Indien de nationale maatregel 
gerechtvaardigd wordt geacht, nemen alle 
lidstaten de nodige maatregelen om de 
non-conforme radioapparatuur uit de 
handel te nemen of terug te roepen, en zij 
stellen de Commissie daarvan in kennis. 
Indien de nationale maatregel niet 
gerechtvaardigd wordt geacht, trekt de 
betrokken lidstaat die maatregel in.

Motivering

Deze formulering is in overeenstemming met het NWK-stroomlijningspakket.

Amendement 83

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 41 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien de nationale maatregel 
gerechtvaardigd wordt geacht en de non-
conformiteit van de radioapparatuur wordt 
toegeschreven aan tekortkomingen in de 
geharmoniseerde normen als bedoeld in
artikel 16 van deze richtlijn, past de 
Commissie de procedure toe van
artikel [8] van Verordening (EU) nr. [../..] 
[betreffende Europese normalisatie].

3. Indien de nationale maatregel 
gerechtvaardigd wordt geacht en de non-
conformiteit van de radioapparatuur wordt 
toegeschreven aan tekortkomingen in de 
geharmoniseerde normen als bedoeld in
artikel 40, lid 5, onder b), van deze 
richtlijn, past de Commissie de in artikel 
11 van Verordening (EU) nr. 1025/2012 
toe.

Motivering

Aangezien de Verordening betreffende Europese normalisatie is gepubliceerd in het 
Publicatieblad, moet deze wijziging worden opgenomen in de tekst.

Amendement 84
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een lidstaat na uitvoering van
een beoordeling overeenkomstig artikel 40, 
lid 1, vaststelt dat radioapparatuur die 
conform is met deze richtlijn toch een 
risico voor de gezondheid of veiligheid van 
personen of voor andere onder deze 
richtlijn vallende aspecten van de 
bescherming van algemene belangen 
meebrengt, verlangt deze lidstaat van de 
desbetreffende marktdeelnemer dat hij alle 
passende maatregelen neemt om ervoor te 
zorgen dat de radioapparatuur dat risico 
niet meer meebrengt wanneer zij in de 
handel wordt gebracht, of om de 
radioapparatuur binnen een door de lidstaat 
vast te stellen redelijke termijn, die 
evenredig is met de aard van het risico, uit 
de handel te nemen of terug te roepen.

1. Wanneer een lidstaat na een beoordeling 
overeenkomstig artikel 40, lid 1, te hebben 
verricht, vaststelt dat radioapparatuur die 
conform is met deze richtlijn toch een 
risico voor de gezondheid of veiligheid van 
personen of voor andere onder deze 
richtlijn vallende aspecten van de 
bescherming van algemene belangen 
meebrengt, verlangt deze lidstaat van de 
desbetreffende marktdeelnemer dat hij alle 
passende maatregelen neemt om ervoor te 
zorgen dat de radioapparatuur dat risico 
niet meer meebrengt wanneer zij in de 
handel wordt gebracht, of om de 
radioapparatuur binnen een door de lidstaat 
vast te stellen redelijke termijn, die 
evenredig is met de aard van het risico, uit 
de handel te nemen of terug te roepen.

Motivering

Deze formulering is in overeenstemming met het NWK-stroomlijningspakket.

Amendement 85

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) het identificatienummer van de 
aangemelde instantie, wanneer de 
conformiteitsbeoordelingsprocedure zoals 
bepaald in bijlage V is uitgevoerd, is niet 
volgens de voorschriften van artikel 20 
aangebracht of is niet aangebracht;

Motivering

Deze formulering is in overeenstemming met het NWK-stroomlijningspakket.
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Amendement 86

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) het product voldoet niet aan de eisen 
van artikel 10, leden 5 en 6, en artikel 12, 
lid 3;

f) de gegevens als bedoeld in artikel 10, 
leden 5 of 6, dan wel in artikel 12, lid 3, 
ontbreken, zijn onjuist of zijn onvolledig;

Motivering

Om de rechtszekerheid te waarborgen. 

Amendement 87

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) bij de radioapparatuur is geen informatie 
over het beoogde gebruik van de 
radioapparatuur, geen EU-
conformiteitsverklaring en geen informatie 
over gebruiksbeperkingen zoals beschreven 
in artikel 10, leden 7, 8 en 9, gevoegd;

g) bij de radioapparatuur is geen informatie 
over het beoogde gebruik van de 
radioapparatuur, geen EU-
conformiteitsverklaring of geen informatie 
over gebruiksbeperkingen zoals beschreven 
in artikel 10, leden 7, 8 en 9, gevoegd;

Motivering

Om de rechtszekerheid te waarborgen moet worden verduidelijkt dat de lidstaten bij niet-
naleving van een van de voorschriften van de betrokken marktdeelnemer mogen eisen dat hij 
daar een einde aan maakt.

Amendement 88

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) artikel 5 is niet nageleefd. Schrappen
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Motivering

Dit strookt met het amendement op artikel 5 van de voorgestelde richtlijn.

Amendement 89

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 2, lid 3, artikel 3, lid 3, 
artikel 4, lid 2, en artikel 5, lid 2, bedoelde
bevoegdheidsdelegatie wordt toegekend 
voor onbepaalde tijd met ingang van
[datum van inwerkingtreding].

2. De in artikel 3, lid 3, tweede alinea, en
artikel 4, lid 2, bedoelde bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen,
wordt aan de Commissie toegekend voor 
onbepaalde tijd met ingang van ...*.
_____________

* PB: datum van inwerkingtreding van 
deze richtlijn invullen.

Motivering

Dit strookt met het amendement op artikel 2, lid 3, en artikel 5 van de voorgestelde richtlijn.

Amendement 90

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 2, lid 3, artikel 3, lid 3, artikel 
4, lid 2, en artikel 5, lid 2, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 3, lid 3, tweede alinea, en in
artikel 4, lid 2, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.
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Motivering

Dit strookt met het amendement op artikel 2, lid 3, en artikel 5 van de voorgestelde richtlijn, 
en draagt bij tot de rechtszekerheid.

Amendement 91

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 45 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 2, lid 3, 
artikel 3, lid 3, artikel 4, lid 2, en artikel 5, 
lid 2, vastgestelde gedelegeerde handeling 
treedt alleen in werking indien het 
Europees Parlement of de Raad binnen een 
termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad daartegen 
geen bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
voor het verstrijken van die termijn de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

5. Een overeenkomstig artikel 3, lid 3,
tweede alinea, en artikel 4, lid 2, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement of de Raad binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad daartegen geen bezwaar heeft 
gemaakt, of indien zowel het Europees 
Parlement als de Raad voor het verstrijken 
van die termijn de Commissie hebben 
medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement of 
de Raad met twee maanden verlengd.

Motivering

Dit strookt met het amendement op artikel 2, lid 3, en artikel 5 van de voorgestelde richtlijn.

Amendement 92

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 46 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen regels vast voor 
sancties op overtredingen van ingevolge 
deze richtlijn vastgestelde nationale
bepalingen en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat zij 
worden toegepast.

De lidstaten stellen regels vast voor 
sancties op overtredingen door 
marktdeelnemers van ingevolge deze 
richtlijn vastgestelde bepalingen van 
nationaal recht en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat zij 
worden toegepast. Deze regels kunnen 
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strafrechtelijke sancties voor ernstige 
overtredingen omvatten.

Motivering

Deze formulering is in overeenstemming met het NWK-stroomlijningspakket.

Amendement 93

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 47 – lid 2 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) een hoog niveau van 
consumentenbescherming bereiken.

Motivering

Bij haar evaluatie van de werking van de richtlijn moet de Commissie er ook op letten dat een 
hoog niveau van consumentenbescherming wordt bereikt.

Amendement 94

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Door radioamateurs gebruikte 
radioapparatuur als bedoeld in artikel 1, 
definitie 56, van het radioreglement van de 
Internationale Unie voor 
Telecommunicatie (ITU), tenzij deze 
apparatuur in de handel verkrijgbaar is.

1. Door radioamateurs gebruikte 
radioapparatuur als bedoeld in artikel 1, 
definitie 56, van het radioreglement van de 
Internationale Unie voor 
Telecommunicatie (ITU), die niet in de 
handel verkrijgbaar is:

Bouwpakketten van losse door 
radioamateurs te assembleren onderdelen 
en in de handel verkrijgbare apparatuur 
die door radioamateurs is omgebouwd 
voor eigen gebruik worden niet 
beschouwd als in de handel verkrijgbare 
apparatuur.

(i) radiobouwpakketten voor montage en 
gebruik door radioamateurs;
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(ii) in de handel verkrijgbare 
radioapparatuur die door radioamateurs 
is omgebouwd voor eigen gebruik;
(iii) apparatuur die door radioamateurs 
zelf is gebouwd en die in het kader van 
radioamateurdiensten bestemd is voor
wetenschappelijke en experimentele 
doeleinden.

Motivering

De bestaande tekst heeft in het verleden steeds opnieuw tot interpretatieproblemen geleid. De 
gewijzigde formulering is een adequate verduidelijking.

Amendement 95

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 5 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. voor vakmensen speciaal gebouwde 
evaluatiekits die uitsluitend zijn bedoeld 
voor O&O-gebruik in O&O-faciliteiten.

Motivering

O&O-apparatuur vormt een belangrijke productgroep, aangezien deze apparatuur de 
innovatie in en het concurrentievermogen van de EU verzekert. In de recente hervormingen 
van de BGS- en AEEA-richtlijnen wordt zulke apparatuur uitgesloten van het 
toepassingsgebied van die richtlijnen. Om onzekerheid bij importeurs en distributeurs ten 
aanzien van de vraag welke elektrische producten onder een specifieke productrichtlijn vallen 
te vermijden, dienen de toepassingsgebieden van deze richtlijnen op elkaar te worden 
afgestemd.

Amendement 96

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

BIJLAGE II Schrappen
PRODUCTEN DIE ONDER DE 
DEFINITIE VAN 
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RADIOAPPARATUUR VALLEN

1. Voor de toepassing van deze richtlijn 
worden de volgende producten als 
radioapparatuur beschouwd:
a) actieve antennes;

b) stoorzenders (jammers).

2. Voor de toepassing van deze richtlijn 
worden de volgende producten niet als 
radioapparatuur beschouwd:
a) passieve antennes;

b) cochleaire implantaten;

c) magnetronovens.

Motivering

Aangezien het amendement op artikel 2, lid 1, punt 1), van de voorgestelde richtlijn een 
wijziging inhoudt waarbij de definitie van radioapparatuur beperkt wordt tot apparatuur die 
in staat is tot communicatie, is bijlage II bij de voorgestelde richtlijn overbodig geworden.

Amendement 97

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Nr. … (uniek identificatienummer van 
de radioapparatuur):

1. Product (product-, partij-, type- of
serienummer):

Motivering

Deze formulering is in overeenstemming met het NWK-stroomlijningspakket.

Amendement 98

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – punt 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voorwerp van de verklaring
(identificatie van de radioapparatuur 
waarmee deze traceerbaar is; dit kan,
indien relevant, een foto omvatten)::

4. Voorwerp van de verklaring
(identificatie van de radioapparatuur 
waarmee deze traceerbaar is;  dit kan, waar 
nodig, een afbeelding in kleur omvatten
die voldoende duidelijk is om de 
radioapparatuur te kunnen identificeren):

Motivering

Deze formulering is in overeenstemming met het NWK-stroomlijningspakket.
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TOELICHTING

Achtergrond

In dit verslag worden een aantal wijzigingen aangedragen op het voorstel van de Europese 
Commissie tot herziening van Richtlijn 99/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de 
wederzijdse erkenning van hun conformiteit1 (R&TTE-richtlijn). Het voorstel hangt nauw 
samen met de tenuitvoerlegging van het nieuwe wetgevingskader (NWK) dat in 2008 is 
goedgekeurd onder de noemer van het “goederenpakket”. 

In de R&TTE-richtlijn wordt een kader ingesteld inzake het op de markt brengen, het vrije 
verkeer en de ingebruikneming in de EU van radioapparatuur en telecommunicatie-
eindapparatuur. De richtlijn is in 1999 in werking getreden en is van cruciaal belang geweest 
om op dit gebied een interne markt tot stand te brengen. De richtlijn bevat essentiële eisen 
inzake de bescherming van de gezondheid en de veiligheid, de bescherming van de 
elektromagnetische compatibiliteit en de voorkoming van schadelijke interferentie. Deze 
eisen worden omgezet in technische voorschriften in het kader van niet-bindende 
geharmoniseerde normen, zoals in andere "nieuwe-aanpak"-wetgeving.

Het aantal mobiele toestellen en draadloze toepassingen is de afgelopen jaren enorm gestegen.
Die toename brengt risico’s op interferentie tussen de verschillende producten met zich. Het is 
daarom van essentieel belang dat het radiospectrum doeltreffend wordt gebruikt.

Bestaande bepalingen op het door het voorstel bestreken gebied

Door de R&TTE-richtlijn wordt het in de EU in de handel brengen van de producten die 
onder haar toepassingsgebied vallen, volledig geharmoniseerd. Alleen apparatuur die aan de 
voorschriften van de richtlijn voldoet, mag in de handel worden gebracht, en de lidstaten 
mogen geen verdere beperkingen instellen die op nationaal niveau dezelfde voorschriften 
betreffen. De ingebruikneming en het gebruik van radioapparatuur vallen onder nationale 
regelgeving. Bij de uitoefening van deze bevoegdheid moeten de lidstaten het toepasselijke 
EU-recht naleven, met name:

 het algemene kader voor het spectrumbeleid dat in het programma voor het 
radiospectrumbeleid wordt beschreven;

 algemene criteria die zijn vastgesteld in Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) als 
onderdeel van het regelgevingskader voor elektronische communicatie;

 voorwaarden voor machtigingen voor het gebruik van het spectrum die zijn 
vastgesteld in Richtlijn 2002/20/EG (Machtigingsrichtlijn) als onderdeel van het 
regelgevingskader voor elektronische communicatie;

 uitvoeringsmaatregelen op grond van Beschikking 676/2002/EG 

                                               
1 PB L 91 van 7.4.1999, blz. 10.
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(Radiospectrumbeschikking) waarbij de technische voorwaarden voor het gebruik 
van bepaalde spectrumbanden in de EU worden geharmoniseerd en die voor alle 
lidstaten bindend zijn. Voorbeelden van spectrumbanden die op EU-niveau zijn 
geharmoniseerd, zijn die voor GSM, UMTS en korteafstandsapparatuur;

 samenhang met andere beleidsgebieden en doelstellingen van de Unie.

Standpunt van de rapporteur

Uw rapporteur is ingenomen met het voorstel van de Europese Commissie. Zij stelt evenwel 
voor om een aantal horizontale en verticale veranderingen aan te brengen om onnodige 
administratieve lasten, met name voor mkb-bedrijven, te vermijden en tegelijkertijd een hoge 
mate van consumentenbescherming en een optimaal gebruik van het radiospectrum te 
garanderen, het markttoezicht te verbeteren, een grotere samenhang met het nieuwe 
wetgevingskader te verzekeren en mogelijke tegenstrijdigheden in de tekst die tot 
rechtsonzekerheid zouden kunnen leiden, weg te werken.

Horizontale vraagstukken

Uw rapporteur heeft vastgesteld dat deze tekst op verschillende punten onverenigbaar is met 
het “goederenpakket”, dat reeds op Europees niveau is besproken. Om de tekst af te stemmen 
op de resultaten van die bespreking en een samenhangend rechtskader te creëren, stelt uw 
rapporteur voor om de formulering te verbeteren.

Verticale kwesties

Uw rapporteur kan zich vinden in de algemene lijn van het voorstel. Er zijn evenwel een 
aantal punten van de richtlijn die moeten worden gewijzigd om een goed evenwicht te kunnen 
vinden tussen effectief markttoezicht en het vermijden van onnodige administratieve lasten, 
met name voor het mkb.

a) Er zijn al een aantal producten verkrijgbaar in de handel die in erg beperkte mate 
gebruikmaken van radiogolven voor andere doeleinden dan communicatie, zonder 
dat dat grote problemen heeft opgeleverd, en deze producten zijn voldoende geregeld 
bij bv. de LVD- en EMC-richtlijnen. Het is dan ook niet evenredig om het 
toepassingsgebied van de voorgestelde richtlijn uit te breiden naar dergelijke 
toestellen.

b) Bovendien is het, overwegende dat het radiospectrum een eindige hulpbron is, 
belangrijk om het efficiënte gebruik ervan te waarborgen, wat betekent dat 
apparatuur die radiogolven kan ontvangen onder het toepassingsgebied van de 
voorgestelde richtlijn dient te vallen.

Uw rapporteur vindt het daarom belangrijk om de definitie van "radioapparatuur" 
dienovereenkomstig aan te passen.

c) De verplichting om bepaalde radioapparatuur te registreren in een centraal systeem 
zou onevenredige lasten met zich brengen voor legitieme marktdeelnemers, met 
name uit het mkb, terwijl de voordelen van zulk registratiesysteem onvoldoende zijn 
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aangetoond. Bovendien zou zulk systeem problemen kunnen scheppen ten aanzien 
van de vertrouwelijkheid. Daarnaast volstaan de respectieve bepalingen inzake 
traceerbaarheid, zoals opgenomen in de voorgestelde richtlijn, als instrument voor 
een efficiënt en effectief markttoezicht.

d) De lidstaten dienen marktdeelnemers ertoe aan te sporen om naast een postadres ook 
een website te vermelden om de communicatie tussen marktdeelnemers, 
markttoezichtautoriteiten en consumenten te vergemakkelijken.

Uw rapporteur is ingenomen met het feit dat in het voorstel wordt gewezen op de voordelen 
van interoperabiliteit tussen radioapparatuur en accessoires, zoals opladers. Er moeten 
evenwel meer inspanningen worden geleverd om een universele lader te ontwikkelen. Dat zou 
het gebruik van radioapparatuur zoals mobiele telefoons eenvoudiger maken, de afvalberg 
verminderen en de kosten beperken, en het zou bovendien veel voordelen opleveren voor de 
consument.
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