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***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av 
medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning
(COM(2012)0584 – C7-0333/2012 – 2012/0283(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2012)0584),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0333/2012),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av 
den 13 februari 20131,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
(A7-0316/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 EUT C 133, 9.5.2013, s. 58.
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Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Utrustning som avsiktligt avger 
radiovågor för att tjäna sitt syfte använder 
systematiskt radiospektrum. För att
säkerställa en effektiv användning av 
spektrumet och undvika skadliga 
störningar bör all sådan utrustning
omfattas av detta direktiv, oavsett om 
utrustningen kan användas för 
kommunikation eller inte.

(6) Utrustning som avsiktligt avger eller 
mottar radiovågor för att tjäna sitt syfte 
använder systematiskt radiospektrum.
Trots att vissa produkter avsiktligt 
använder magnetfält eller elektriska fält
för att tjäna sitt syfte förekommer ingen 
kommunikation från sändaren, och 
därför avges inga radiovågor från dessa 
fält. Sådan utrustning bör därför undantas 
från detta direktivs tillämpningsområde.

Motivering

Ändringen överensstämmer med ändringsförslaget till artikel 2.1.1 i förslaget till direktiv.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Erfarenheten har visat att det är svårt 
att fastställa huruvida vissa produkter 
omfattas av direktiv 1999/5/EG. 
I synnerhet när det gäller 
svårkategoriserade produkter som är 
resultatet av tekniska framsteg är det 
nödvändigt att definiera de 
produktkategorier som faller inom eller 
utanför definitionen av radioutrustning. 
För att komplettera eller ändra vissa icke 
väsentliga delar av detta direktiv bör 
befogenhet att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen när det gäller ändringar av 
bilaga II för att anpassa den till den 

utgår
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tekniska utvecklingen.

Motivering

Ändringen överensstämmer med ändringsförslaget till artikel 2.3 i förslaget till direktiv.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Detta direktiv bör tillämpas på alla 
former av leveranser, inklusive 
distansförsäljning.

Motivering

Formuleringen har anpassats till den nya lagstiftningsramen.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Även om mottagare inte själva orsakar 
skadlig störning, är mottagningskapacitet 
en allt viktigare faktor för att säkra en 
effektiv användning av radiospektrum 
genom att göra mottagarna tåligare mot 
störningar och oönskade signaler på 
grundval av de väsentliga kraven i direktiv 
2004/108/EG.

(11) Även om mottagare inte själva orsakar 
skadlig störning, är mottagningskapacitet 
en allt viktigare faktor för att säkra en 
effektiv användning av radiospektrum 
genom att göra mottagarna tåligare mot 
störningar och oönskade signaler på 
grundval av de relevanta väsentliga kraven 
i unionslagstiftningen om harmonisering.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Mottagningskapaciteten hos utgår
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utrustning för enbart mottagning 
omfattas av de väsentliga kraven i direktiv 
2004/108/EG, särskilt när det gäller 
beaktande av oönskade signaler till följd 
av en effektiv användning av delade eller 
angränsande frekvensband, och det är 
därför inte nödvändigt att sådan 
utrustning omfattas av detta direktivs 
tillämpningsområde.

Motivering

Ändringen överensstämmer med ändringsförslaget till artikel 2.1.1 i förslaget till direktiv.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) I vissa fall kan det krävas samverkan 
med annan radioutrustning via nät och 
anslutning till andra gränssnitt av lämplig 
typ i hela unionen. Driftskompatibilitet 
mellan radioutrustning och tillbehör såsom 
laddare kan förenkla användningen av 
radioutrustning och minska onödigt avfall.

(13) I vissa fall krävs samverkan med 
annan radioutrustning via nät och 
anslutning till andra gränssnitt av lämplig 
typ i hela unionen. Driftskompatibilitet 
mellan radioutrustning och tillbehör såsom 
laddare förenklar användningen av 
radioutrustning och minskar onödigt avfall
och onödiga kostnader. Förnyade insatser 
för att utveckla en universalladdare för 
vissa kategorier av radioutrustning 
förväntas därför, eftersom det skulle vara 
till stor fördel för särskilt konsumenter 
och andra slutanvändare. Framför allt 
mobiltelefoner som släpps ut eller 
tillhandahålls på marknaden bör vara 
kompatibla med en universalladdare som 
möjliggör driftskompatibilitet.

Motivering

Inkompatibla laddare för mobiltelefoner, smarta mobiler, surfplattor, digitalkameror, 
musikspelare och liknande utrustning är en stor olägenhet för konsumenter och andra 
slutanvändare och är dessutom ett stort miljöproblem. En laddare som fungerar för alla 
mobiltelefoner skulle få betydande positiva effekter, inte minst för konsumenterna.
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Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Ett krav på att radioutrustning som 
ska släppas ut på marknaden ska 
registreras i en central databas kan öka 
marknadsövervakningens effektivitet och 
därmed bidra till att säkerställa en hög 
grad av efterlevnad av direktivet. Detta 
krav medför ytterligare bördor för 
ekonomiska aktörer och bör därför 
införas enbart för de kategorier av 
radioutrustning där en hög grad av 
efterlevnad inte har uppnåtts. För att 
komplettera eller ändra vissa icke 
väsentliga delar av detta direktiv bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen när det gäller att 
identifiera de relevanta kategorier av 
radioutrustning som ska registreras i en 
central databas på grundval av 
information om efterlevnad som 
medlemsstaterna ska lägga fram, och 
ange vilka uppgifter som ska registreras, 
de regler som är tillämpliga för 
registrering och anbringande av 
registreringsnummer. 

utgår

Motivering

Ändringen överensstämmer med ändringsförslaget till artikel 5 i förslaget till direktiv.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) För att underlätta 
kommunikationen mellan ekonomiska 
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aktörer, marknadskontrollmyndigheter 
och konsumenter bör medlemsstaterna 
uppmuntra ekonomiska aktörer att utöver 
postadressen även ange en internetadress. 

Motivering

För att underlätta och förenkla kontakten mellan ekonomiska operatörer, konsumenter och 
marknadskontrollmyndigheter är det nödvändigt att tillhandahålla alternativ till 
postadresser. Formuleringen har också anpassats till den nya lagstiftningsramen.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 35a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35a) När den information som krävs 
enligt detta direktiv för identifiering av 
andra ekonomiska aktörer bevaras, bör 
ekonomiska aktörer inte vara skyldiga att 
uppdatera denna information vad gäller 
andra ekonomiska aktörer som antingen 
har levererat radioutrustning till dem eller 
till vilka de har levererat radioutrustning.

Motivering

Formuleringen har anpassats till den nya lagstiftningsramen.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) I detta direktiv bör endast de 
väsentliga kraven anges. För att underlätta 
bedömningen av överensstämmelse med 
dessa krav är det nödvändigt att föreskriva 
om presumtion om överensstämmelse för 
utrustning som överensstämmer med 
harmoniserade standarder som har antagits 
i enlighet med Europaparlamentets och 

(37) I detta direktiv bör endast de 
väsentliga kraven anges. För att underlätta 
bedömningen av överensstämmelse med 
dessa krav är det nödvändigt att föreskriva 
om presumtion om överensstämmelse för 
utrustning som överensstämmer med 
harmoniserade standarder som har antagits 
i enlighet med Europaparlamentets och 
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rådets förordning (EU) nr [../..] [om 
europeisk standardisering] och som 
innehåller detaljerade tekniska 
specifikationer av dessa krav.

rådets förordning (EU) nr 1025/20121 som 
innehåller detaljerade tekniska 
specifikationer av dessa krav.

_____________
1 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1025/2012 av den 
25 oktober 2012 om europeisk 
standardisering (EUT L 316, 14.11.2012, 
s. 12).

Motivering

Eftersom förordningen om europeisk standardisering har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning måste förslaget till direktiv återspegla detta.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) I förordning (EU) nr [../..] [om 
europeisk standardisering] fastställs ett 
förfarande för invändningar mot 
harmoniserade standarder som inte helt 
uppfyller kraven i detta direktiv.  

(38) I förordning (EU) nr 1025/2012
fastställs ett förfarande för invändningar 
mot harmoniserade standarder som inte 
helt uppfyller kraven i detta direktiv.

Motivering

Eftersom förordningen om europeisk standardisering har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning måste förslaget till direktiv återspegla detta.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 40a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40a) För att säkerställa faktisk tillgång 
till information för 
marknadskontrolländamål bör den 
information som krävs för att identifiera 
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alla tillämpliga unionsakter finnas 
tillgänglig i en enda EU-försäkran om 
överensstämmelse. För att minska den 
administrativa bördan för de ekonomiska 
aktörerna kan denna enda EU-försäkran 
om överensstämmelse utgöras av 
dokumentation bestående av enskilda 
relevanta försäkringar om 
överensstämmelse.

Motivering

Ändringsförslaget överensstämmer med artikel 18.3 i det föreslagna direktivet. 
Formuleringen har även anpassats till den nya lagstiftningsramen.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) Direktiv 1999/5/EG innehåller redan 
föreskrifter om ett förfarande i fråga om 
skyddsåtgärder som är tillämpligt endast 
om medlemsstaterna är oeniga om en 
åtgärd som vidtagits av en medlemsstat.
För att öka tydligheten och minska 
handläggningstiden måste det befintliga
skyddsklausulförfarandet förbättras, så att 
det blir effektivare och man kan dra fördel 
av den sakkunskap som finns i 
medlemsstaterna.

(55) Direktiv 1999/5/EG innehåller redan 
föreskrifter om ett förfarande i fråga om 
skyddsåtgärder som är tillämpligt endast 
om medlemsstaterna är oeniga om en 
åtgärd som vidtagits av en medlemsstat.
För att öka tydligheten och minska 
handläggningstiden måste det befintliga
skyddsförfarandet förbättras, så att det blir 
effektivare och man kan dra fördel av den 
sakkunskap som finns i medlemsstaterna.

Motivering

Formuleringen har anpassats till den nya lagstiftningsramen.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60) Medlemsstaterna bör föreskriva (Berör inte den svenska versionen.)
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påföljder för överträdelser av nationella 
bestämmelser som har utfärdats med 
tillämpning av detta direktiv och se till att 
dessa påföljder tillämpas. Dessa sanktioner 
bör vara effektiva, proportionella och 
avskräckande.

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Radioutrustning som omfattas av detta 
direktiv ska inte samtidigt omfattas av 
direktiv 2006/95/EG, med undantag för 
vad som anges i artikel 3.1 a i det här 
direktivet.

4. Radioutrustning som omfattas av detta 
direktiv ska inte samtidigt omfattas av 
direktiv 2004/108/EG och direktiv 
2006/95/EG, med undantag för vad som 
anges i artikel 3.1 a och b i det här 
direktivet.

Motivering

I skäl 9 i förslaget till direktiv föreskrivs att för att undvika dubblering av andra 
bestämmelser än väsentliga krav bör direktiv 2004/108/EG inte tillämpas på radioutrustning. 
Därför bör detta också framkomma i den berörda artikeln.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) radioutrustning: en produkt som 
avsiktligt avger radiovågor för att tjäna sitt 
syfte eller en produkt som måste 
kompletteras med ett tillbehör, t.ex. antenn, 
för att släppa ut radiovågor för att tjäna sitt 
syfte.

1) radioutrustning: en produkt som 
avsiktligt avger eller mottar radiovågor för
kommunikation eller en produkt som 
måste kompletteras med ett tillbehör, t.ex. 
antenn, för att släppa ut eller ta emot
radiovågor för kommunikation.
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Motivering

Ett antal produkter med en mycket begränsad användning av elektromagnetiska vågor för 
andra syften än kommunikation finns redan på marknaden, utan att man har kunnat 
konstatera några systematiska problem. Dessa produkter är tillräckligt reglerade genom bl.a. 
lågspänningsdirektivet (LVD) och EMC-direktivet, och därför är det inte proportionerligt att 
utöka tillämpningsområdet för förslaget till direktiv till att även omfatta sådan utrustning. 
Med tanke på att radiospektrumet är en begränsad resurs är det viktigt att säkerställa att det 
används på ett effektivt sätt. Därför bör utrustning som kan motta radiovågor falla inom det 
föreslagna direktivets tillämpningsområde.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5) skadlig störning: skadlig störning enligt 
definitionen i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/21/EG.

5) skadlig störning: skadlig störning enligt 
definitionen i artikel 2 i
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/21/EG.

Motivering

För att säkerställa klarhet i rättsliga sammanhang har en tydlig hänvisning lagts till.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a) ibruktagande: användning för första 
gången av radioutrustning inom unionen 
av en slutanvändare. Om produkten tas i 
bruk på en arbetsplats ska arbetsgivaren 
anses vara slutanvändaren.

Motivering

Eftersom uttrycket ”ibruktagande” används på flera ställen i texten (t.ex. i artiklarna 1.1, 7 
och 48 i förslaget till direktiv) är det lämpligt att tillhandahålla en definition av detta.

Ändringsförslag 19
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

14) harmoniserad standard: harmoniserad 
standard enligt definitionen i artikel 2.1 c i 
förordning (EU) nr [../..], [om europeisk 
standardisering].

14) harmoniserad standard: harmoniserad 
standard enligt definitionen i artikel 2.1 c i 
förordning (EU) nr 1025/2012.

Motivering

Eftersom förordningen om europeisk standardisering har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning måste förslaget till direktiv återspegla detta.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15) ackreditering: ackreditering enligt 
definitionen i förordning (EG) 
nr 765/2008.

15) ackreditering: ackreditering enligt 
definitionen i artikel 2 i förordning (EG) 
nr 765/2008.

Motivering

För att säkerställa klarhet i rättsliga sammanhang har en tydlig hänvisning lagts till.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16) nationellt ackrediteringsorgan: ett 
nationellt ackrediteringsorgan enligt 
definitionen i förordning (EG) 
nr 765/2008.

16) nationellt ackrediteringsorgan: ett 
nationellt ackrediteringsorgan enligt 
definitionen i artikel 2 i förordning (EG) 
nr 765/2008.

Motivering

För att säkerställa klarhet i rättsliga sammanhang har en tydlig hänvisning lagts till.
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Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

17) bedömning av överensstämmelse: den 
process där det visas huruvida de 
väsentliga kraven för radioutrustning har 
uppfyllts.

17) bedömning av överensstämmelse: den 
process där det visas huruvida de 
väsentliga kraven i detta direktiv för 
radioutrustning har uppfyllts.

Motivering

För att säkerställa klarhet i rättsliga sammanhang är det nödvändigt att ange de exakta 
väsentliga kraven. Formuleringen har också anpassats till den nya lagstiftningsramen.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19) återkallelse: åtgärd för att dra tillbaka 
radioutrustning som redan tillhandahålls 
användaren.

19) återkallelse: åtgärd för att dra tillbaka 
radioutrustning som redan tillhandahålls 
slutanvändaren.

Motivering

Termen har ändrats för att överensstämma med terminologin i Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 768/2008/EG av den 9 juli 2008 om en gemensam ram för saluföring av 
produkter och upphävande av rådets beslut 93/465/EEG.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpning av punkt 1 i denna 
artikel ska de produkter som anges i 
punkt 1 i bilaga II anses vara 
radioutrustning, men de produkter som 
anges i punkt 2 i bilaga II ska inte anses 

utgår
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vara radioutrustning. 

Motivering

Eftersom ändringsförslaget till artikel 2.1.1 i förslaget till direktiv innehåller en ändring av 
definitionen av radioutrustning till att omfatta bara sådan utrustning som kan användas för 
kommunikation kan bilaga II i förslaget till direktiv utgå. Följaktligen utgår även artikel 2.2.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 45 om ändring av bilaga II för att 
anpassa den till den tekniska 
utvecklingen.

utgår

Motivering

Eftersom ändringsförslaget till artikel 2.1.1 i förslaget till direktiv innehåller en ändring av 
definitionen av radioutrustning till att omfatta bara sådan utrustning som kan användas för 
kommunikation kan bilaga II i förslaget till direktiv utgå. Följaktligen utgår även artikel 2.3.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Skydd av elektromagnetisk 
kompatibilitet som anges i 
direktiv 2004/108/EG, i synnerhet 
immunitet som leder till ett mer effektivt 
utnyttjande av delade eller angränsande 
frekvensband.

b) Skydd av elektromagnetisk 
kompatibilitet som anges i 
direktiv 2004/108/EG, i synnerhet 
immunitet som möjliggör ett effektivt 
utnyttjande enligt den avsedda 
användningen av delade eller angränsande 
frekvensband vid alla tillfällen.

Motivering

Precisering av lydelsen i syfte att klargöra intentionen bakom artikeln: immunitet gör det 
möjligt att använda utrustningen som avsett, även om utrustningen tidigare har använts på ett 
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icke avsett sätt.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Radioutrustning ska vara konstruerad så 
att dess signaler överförs effektivt 
använder det spektrum som är allokerat för 
markbunden 
radiokommunikation/satellitradiokommuni
kation och resurser i omloppsbana och så 
att skadliga störningar undviks. Endast 
radioutrustning som kan användas i minst 
en medlemsstat utan att överträda gällande 
krav på spektrumanvändning kan uppfylla 
detta krav.

2. Radioutrustning ska vara konstruerad så 
att den effektivt använder det spektrum 
som är allokerat för markbunden 
radiokommunikation/satellitradiokommuni
kation och resurser i omloppsbana och så 
att skadliga störningar undviks. Endast 
radioutrustning som kan användas i minst 
en medlemsstat utan att överträda gällande 
krav på spektrumanvändning kan uppfylla 
detta krav.

Motivering

Eftersom ändringsförslaget till artikel 2.1.1 i förslaget till direktiv omfattar en ändring av 
definitionen av radioutrustning till att omfatta bara sådan utrustning som kan ta emot 
radiovågor måste även artikel 3.2 ändras.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Radioutrustningen samverkar med 
tillbehör och/eller samverkar via nät med 
annan radioutrustning och/eller kan 
anslutas till gränssnitt av lämplig typ i hela 
unionen.

a) Radioutrustningen samverkar med 
tillbehör, i synnerhet laddare, och/eller 
samverkar via nät med annan 
radioutrustning och/eller kan anslutas till 
gränssnitt av lämplig typ i hela unionen.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Radioutrustning, i synnerhet 
mobiltelefoner, ska göras kompatibla med 
en universalladdare. 

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om de väsentliga krav som anges i 
denna artikel helt eller delvis anges mer 
specifikt i en annan unionsrättsakt, i 
fråga om radioutrustning, ska detta 
direktiv inte gälla eller upphöra att gälla 
för den radioutrustningen med avseende 
på sådana krav från och med den dag den 
unionsrättsakten börjar tillämpas.

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 45 som anger vilka kategorier eller 
typer av radioutrustning som berörs av
kravet i punkt 1, den föreskrivna 
informationen och de operativa 
bestämmelserna för att tillhandahålla 
informationen om överensstämmelse.

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 45 som anger vilka kategorier eller 
typer av radioutrustning som berörs av 
kravet i punkt 1 i denna artikel, den 
föreskrivna informationen om 
överensstämmelse och de operativa 
bestämmelserna för att tillhandahålla 
informationen om överensstämmelse.

Motivering

Det bör anges tydligt i lagstiftningsakten vilken information som ska tillhandahållas, eftersom 
det kan innebära en betydande börda för de ekonomiska operatörerna.
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Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 utgår
Registrering av radioutrustning inom 

vissa kategorier
1. Från och med den [datum: fyra år efter 
dagen för detta direktivs ikraftträdande] 
ska tillverkarna registrera 
radioutrustningstyper inom 
utrustningskategorier där det finns en låg 
grad av överensstämmelse med de 
väsentliga kraven i artikel 3 inom ett 
centralt system som avses i punkt 3 innan 
radioutrustning inom dessa kategorier 
släpps ut på marknaden. Kommissionen 
ska tilldela varje registrerad typ ett 
registreringsnummer, som tillverkarna 
ska anbringa på radioutrustning som 
släpps ut på marknaden.
2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 45 som anger vilka kategorier av 
radioutrustning som omfattas av kravet i 
punkt 1, med hänsyn till den information 
om utrustningens överensstämmelse som 
lämnats av medlemsstaterna i enlighet 
med artikel 47.1 för att registreras, 
föreskrifter om registrering och 
föreskrifter om anbringande av
registreringsnummer på radioutrustning. 
3. Kommissionen ska tillhandahålla ett 
centralt system så att tillverkarna kan 
registrera den information som krävs. 

Motivering

Kravet på registrering av radioutrustning skulle medföra en oproportionerlig börda för 
legitima ekonomiska aktörer, särskilt små och medelstora företag, medan fördelarna med ett 
sådant system för registrering inte tillräckligt har kunnat påvisas. Ett sådant system skulle 
också kunna leda till problem med sekretessen. Dessutom förefaller de bestämmelser om 
spårbarhet som fastställs i förslaget till direktiv vara tillräckliga för en effektiv 
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marknadskontroll.

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utsläppande på marknaden Tillhandahållande på marknaden

Motivering

Genom ändringen återspeglas innehållet i artikel 6 i förslaget till direktiv fullständigt.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska tillåta ibruktagande 
och användning av radioutrustning för 
avsett ändamål, om den överensstämmer 
med detta direktiv. Utan att det påverkar 
deras skyldigheter enligt beslut nr 
676/2002/EG och de villkor som är knutna 
till auktorisation för användning av 
frekvenser i enlighet med 
unionslagstiftningen, i synnerhet enligt 
artikel 9.3 och 9.4 i direktiv 2002/21/EG, 
kan medlemsstaterna införa ytterligare krav 
för ibruktagande eller användning av 
radioutrustning av skäl som hänför sig till 
en effektiv radiospektrumanvändning, 
undvikande av skadliga störningar och 
frågor som gäller folkhälsan.

Medlemsstaterna ska tillåta ibruktagande 
och användning av radioutrustning för 
avsett ändamål, om den överensstämmer 
med detta direktiv. Utan att det påverkar 
deras skyldigheter enligt beslut nr 
676/2002/EG och de villkor som är knutna 
till auktorisation för användning av 
frekvenser i enlighet med 
unionslagstiftningen, i synnerhet enligt 
artikel 9.3 och 9.4 i direktiv 2002/21/EG, 
kan medlemsstaterna införa ytterligare krav 
för ibruktagande eller användning av 
radioutrustning av skäl som hänför sig till 
en effektiv radiospektrumanvändning, 
undvikande av skadliga störningar, 
undvikande av elektromagnetiska 
störningar och frågor som gäller 
folkhälsan.

Motivering

Medlemsstaterna bör kunna ställa ytterligare krav även när det gäller elektromagnetiska 
störningar.
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Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får inte, av skäl som 
hänför sig till de aspekter som omfattas av 
detta direktiv förbjuda, begränsa eller 
förhindra att radioutrustning som uppfyller 
kraven i detta direktiv släpps ut på 
marknaden inom deras territorium.

1. Medlemsstaterna får inte, av skäl som 
hänför sig till de aspekter som omfattas av 
detta direktiv förbjuda, begränsa eller 
förhindra att radioutrustning som uppfyller 
kraven i detta direktiv tillhandahålls på 
marknaden inom deras territorium.

Motivering

Ändringen syftar till att garantera rättssäkerheten.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får inte förhindra att 
radioutrustning som inte uppfyller 
bestämmelserna i detta direktiv visas på 
handelsmässor, utställningar, 
demonstrationer osv., under förutsättning 
att det tydligt anges att sådan 
radioutrustning inte får saluföras eller 
användas förrän den uppfyller 
bestämmelserna.

2. Medlemsstaterna får inte förhindra att 
radioutrustning som inte uppfyller 
bestämmelserna i detta direktiv visas och 
demonstreras på handelsmässor, 
utställningar, demonstrationer osv., under 
förutsättning att det tydligt anges att sådan 
radioutrustning inte får tillhandahållas på 
marknaden, tas i bruk eller användas 
förrän den uppfyller bestämmelserna i 
detta direktiv. Sådan visning och 
demonstration får bara ske om tillräckliga 
åtgärder för att undvika skadliga och 
elektromagnetiska störningar av 
radiospektrumet har vidtagits.

Motivering

Formuleringen har anpassats till den nya lagstiftningsramen.

Ändringsförslag 37



RR\1005028SV.doc 23/57 PE510.528v02-00

SV

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkarna ska se till att det finns rutiner 
som säkerställer att serietillverkningen 
fortsätter att överensstämma med kraven.
Det ska också tas hänsyn till ändringar i 
radioutrustningens konstruktion eller 
egenskaper och ändringar i de 
harmoniserade standarderna eller de 
tekniska specifikationer som det hänvisas 
till vid försäkran om överensstämmelse för
en apparat.

Tillverkarna ska se till att det finns rutiner 
som säkerställer att serietillverkningen 
fortsätter att överensstämma med kraven i 
detta direktiv. Det ska också tas hänsyn till 
ändringar i radioutrustningens konstruktion 
eller egenskaper och ändringar i de 
harmoniserade standarderna eller de andra
tekniska specifikationer som det hänvisas 
till vid försäkran om överensstämmelse för
radioutrustning.

Motivering

Formuleringen har anpassats till den nya lagstiftningsramen.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det anses lämpligt med tanke på de 
risker som en radioutrustning utgör ska 
tillverkarna utföra slumpvis provning av 
saluförd radioutrustning, granska och vid 
behov registerföra inkomna klagomål,
radioutrustning som inte överensstämmer 
med kraven och återkallelser av 
radioutrustning samt informera 
distributörerna om all sådan övervakning.

När det anses lämpligt med tanke på de 
risker som en radioutrustning utgör ska 
tillverkarna, för att skydda 
konsumenternas hälsa och säkerhet, på 
en vederbörligen motiverad begäran från 
de behöriga myndigheterna utföra 
slumpvis provning av saluförd 
radioutrustning, granska och vid behov 
registerföra inkomna klagomål, 
radioutrustning som inte överensstämmer 
med kraven och återkallelser av 
radioutrustning samt informera 
distributörerna om all sådan övervakning.

Motivering

För att undvika att tillverkare, särskilt små och medelstora företag, belastas i onödan bör 
slumpvis provning bara utföras på motiverad uppmaning från en behörig myndighet. 
Formuleringen har också anpassats till den nya lagstiftningsramen.
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Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Tillverkarna ska ange namn, registrerat 
firmanamn eller registrerat varumärke och 
en kontaktadress på radioutrustningen 
eller, om det inte är möjligt på grund av 
radioutrustningens storlek eller art, på 
förpackningen eller i ett dokument som 
följer med radioutrustningen. Adressen ska 
innehålla en enda kontaktpunkt där 
tillverkaren kan kontaktas.

6. Tillverkarna ska ange namn, registrerat 
firmanamn eller registrerat varumärke och 
den postadress på vilken de kan kontaktas 
på radioutrustningen eller, om det inte är 
möjligt, på förpackningen eller i ett 
dokument som följer med 
radioutrustningen. Adressen ska innehålla 
en enda kontaktpunkt där tillverkaren kan 
kontaktas. Kontaktuppgifterna ska anges 
på ett språk som lätt kan förstås av 
slutanvändarna och 
marknadskontrollmyndigheterna. Om 
radioutrustningen förses med en inbyggd 
skärm kan kraven i denna punkt också 
tillgodoses genom en funktion med vilken 
slutanvändaren kan välja att visa den 
obligatoriska informationen på den 
inbyggda skärmen.

Motivering

Detaljerna om radioutrustningen har tagits bort och endast det mer allmänna ”om det inte är 
möjligt” har behållits. Genom detta säkerställs att hänsyn även kan tas till begränsningar 
som inte har att göra med radioutrustningens storlek eller art. För att se till att informationen 
som anges kan användas på ett effektivt sätt har ett språkkrav lagts till. Formuleringen har 
också anpassats till den nya lagstiftningsramen. I detta ändringsförslag föreslås dessutom 
bestämmelser för användning av elektronisk märkning, vilket för in radio- och 
teleterminalsdirektivet i den digitala eran.

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkarna ska se till att 
radioutrustningen åtföljs av 
bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter 
på ett språk som lätt kan förstås av 

Tillverkarna ska se till att 
radioutrustningen åtföljs av 
bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter 
på ett språk som lätt kan förstås av 
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konsumenterna och andra slutanvändare 
och som bestämts av den berörda 
medlemsstaten. Bruksanvisningarna ska 
innehålla de uppgifter som behövs för att 
kunna använda radioutrustningen på avsett 
sätt. I denna information ska, i tillämpliga 
fall, ingå en beskrivning av tillbehör eller 
komponenter, däribland programvara, som 
tillåter radioutrustningen att fungera som 
avsett. 

konsumenterna och andra slutanvändare 
och som bestämts av den berörda 
medlemsstaten. Bruksanvisningarna ska 
innehålla de uppgifter som behövs för att 
kunna använda radioutrustningen på avsett 
sätt. I denna information ska, i tillämpliga 
fall, ingå en beskrivning av tillbehör eller 
komponenter, däribland programvara, som 
tillåter radioutrustningen att fungera som 
avsett. Sådana bruksanvisningar och 
säkerhetsföreskrifter liksom alla etiketter 
ska vara tydliga och lättbegripliga, med 
hänsyn tagen till den avsedda 
slutanvändaren.

Motivering

Ändringen syftar till att åstadkomma en konsekvent användning av terminologi i texten. 
Formuleringen har anpassats till den nya lagstiftningsramen.

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. En kopia av den fullständiga 
EU-försäkran om överensstämmelse ska 
åtfölja all radioutrustning. Detta krav kan 
även anses uppfyllt genom en förenklad 
EU-försäkran om överensstämmelse. Om 
endast en förenklad EU-försäkran om 
överensstämmelse finns, ska den 
omedelbart följas av den exakta Internet-
eller e-postadress där hela EU-försäkran 
om överensstämmelse kan erhållas.

utgår

Motivering

Kommissionens förslag skulle kräva geografisk information i samtliga fall, vilket vore 
oproportionerligt. I det nuvarande radio- och teleterminalsdirektivet finns det krav på 
geografisk information i syfte att göra användarna uppmärksamma på eventuella 
restriktioner för bruk av radioutrustning i vissa medlemsstater, men endast i de fall där det 
faktiskt finns restriktioner. Detta ändringsförslag säkerställer att tillverkarna lägger till 
geografisk information och gör användaren uppmärksam på eventuella restriktioner för 
bruket på förpackningen, och endast där det finns sådana restriktioner. Tillverkarna slipper 
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på det här sättet ytterligare en onödig administrativ börda.

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Informationen på förpackningen ska 
göra det möjligt att identifiera den 
medlemsstat eller det geografiska område i 
en medlemsstat där radioutrustningen kan 
tas i bruk, och ska göra användaren
uppmärksam på eventuella restriktioner 
eller krav för användningstillstånd i vissa 
medlemsstater. Denna information ska 
kompletteras i den bruksanvisning som 
åtföljer radioutrustningen. Kommissionen 
får anta genomförandeakter där det 
närmare anges hur denna information ska 
presenteras. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 44.2.

9. Informationen på förpackningen ska 
göra det möjligt att, i fall där det finns 
restriktioner för ibruktagande av 
radioutrustning i minst en medlemsstat,
identifiera den medlemsstat eller det 
geografiska område i en medlemsstat där
den radioutrustningen kan tas i bruk. 
Denna information ska också upplysa
användaren om eventuella restriktioner 
eller krav för användningstillstånd i vissa 
medlemsstater. Denna information ska 
kompletteras i den bruksanvisning som 
åtföljer radioutrustningen. Kommissionen 
får anta genomförandeakter där det 
närmare anges hur denna information ska 
presenteras. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 44.2.

Motivering

Kommissionens förslag skulle kräva geografisk information i samtliga fall, vilket vore 
oproportionerligt. I det nuvarande radio- och teleterminalsdirektivet finns det krav på 
geografisk information i syfte att göra användarna uppmärksamma på eventuella 
restriktioner för bruk av radioutrustning i vissa medlemsstater, men endast i de fall där det 
faktiskt finns restriktioner. Detta ändringsförslag säkerställer att tillverkarna lägger till 
geografisk information och gör användaren uppmärksam på eventuella restriktioner för 
bruket på förpackningen, och endast där det finns sådana restriktioner.

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Tillverkare som anser eller har skäl att 10. Tillverkare som anser eller har skäl att 
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tro att radioutrustning som de har släppt ut 
på marknaden inte överensstämmer med 
detta direktiv ska omedelbart vidta de 
korrigerande åtgärder som krävs för att få 
radioutrustningen att överensstämma med 
kraven eller, om så är lämpligt, för att dra 
tillbaka eller återkalla utrustningen. Om 
radioutrustningen utgör en risk ska 
tillverkarna dessutom omedelbart 
underrätta de behöriga myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
radioutrustningen, och lämna detaljerade 
uppgifter om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

tro att radioutrustning som de har släppt ut 
på marknaden inte överensstämmer med 
detta direktiv ska omedelbart vidta de 
korrigerande åtgärder som krävs för att få 
radioutrustningen att överensstämma med 
kraven eller, om så är lämpligt, för att dra 
tillbaka eller återkalla utrustningen. Om 
radioutrustningen utgör en risk ska 
tillverkarna dessutom omedelbart 
underrätta de behöriga myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
radioutrustningen på marknaden, och 
lämna detaljerade uppgifter om i synnerhet 
den bristande överensstämmelsen och de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

Motivering

Formuleringen har anpassats till den nya lagstiftningsramen.

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Tillverkarna ska på motiverad begäran 
av en behörig nationell myndighet utan 
dröjsmål ge den all information och 
dokumentation som behövs för att visa att 
radioutrustningen överensstämmer med 
kraven, på ett språk som lätt kan förstås av 
den behöriga nationella myndigheten. De 
ska på begäran samarbeta med den 
behöriga myndigheten om de åtgärder som 
vidtas för att undanröja riskerna med den 
radioutrustning som de har släppt ut på 
marknaden.

11. Tillverkarna ska på motiverad begäran 
av en behörig nationell myndighet utan 
dröjsmål ge den all information och 
dokumentation som behövs, i pappersform 
eller på elektronisk väg, för att visa att 
radioutrustningen överensstämmer med 
kraven i detta direktiv, på ett språk som lätt 
kan förstås av den behöriga nationella 
myndigheten. De ska på begäran samarbeta 
med den behöriga myndigheten om de 
åtgärder som vidtas för att undanröja 
riskerna med den radioutrustning som de
har släppt ut på marknaden.

Motivering

Förfarandet för inlämnande av dokumentation måste förenklas. Formuleringen har också 
anpassats till den nya lagstiftningsramen.
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Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Importörerna ska ange namn, registrerat 
firmanamn eller registrerat varumärke och
en kontaktadress på radioutrustningen 
eller, om detta inte är möjligt, på 
förpackningen eller i ett medföljande 
dokument. Detta gäller bland annat de fall 
då storleken på radioutrustning inte 
tillåter detta, eller då importören skulle 
behöva öppna förpackningen för att ange 
sitt namn och sin adress på 
radioutrustningen.

3. Importörerna ska ange namn, registrerat 
firmanamn eller registrerat varumärke och
den postadress på vilken de kan kontaktas 
på radioutrustningen eller, om detta inte är 
möjligt, på förpackningen eller i ett 
medföljande dokument.
Kontaktuppgifterna ska anges på ett språk 
som lätt kan förstås av slutanvändarna 
och marknadskontrollmyndigheterna.

Motivering

Det är onödigt att räkna upp de fall där kontaktinformationen inte ska skrivas på utrustningen 
eftersom formuleringen ”om detta inte är möjligt” redan täcker in dessa fall. För att se till att 
den information som anges kan användas på ett effektivt sätt har ett språkkrav lagts till. 
Formuleringen har också anpassats till den nya lagstiftningsramen.

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Importörerna ska se till att 
radioutrustningen åtföljs av 
bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter 
på ett språk som lätt kan förstås av 
konsumenterna och andra slutanvändare 
och som bestämts av den berörda 
medlemsstaten.

4. Importörerna ska se till att 
radioutrustningen åtföljs av 
bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter 
på ett språk som lätt kan förstås av 
konsumenterna och andra slutanvändare 
och som bestämts av den berörda 
medlemsstaten. Dessa bruksanvisningar 
och säkerhetsföreskrifter liksom alla 
etiketter ska vara tydliga och 
lättbegripliga.

Motivering

Ändringen syftar till att säkerställa konsekvent terminologi i hela texten och 
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överensstämmelse med kraven i ändringsförslaget till artikel 10.7 första stycket i förslaget till 
direktiv.

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. När det anses lämpligt med tanke på de 
risker som radioutrustning utgör ska 
importörerna för att skydda 
konsumenternas hälsa och säkerhet utföra 
slumpvis provning av radioutrustning som 
tillhandahållits på marknaden, granska och 
vid behov registerföra inkomna klagomål, 
utrustning som inte överensstämmer med 
kraven och återkallelser av radioutrustning 
samt informera distributörerna om denna
övervakning.

6. När det anses lämpligt med tanke på de 
risker som radioutrustning utgör ska 
importörerna för att skydda 
konsumenternas hälsa och säkerhet på en 
vederbörligen motiverad begäran från de 
behöriga myndigheterna utföra slumpvis 
provning av radioutrustning som 
tillhandahållits på marknaden, granska och 
vid behov registerföra inkomna klagomål, 
utrustning som inte överensstämmer med 
kraven och återkallelser av radioutrustning 
samt informera distributörerna om all 
sådan övervakning.

Motivering

För att undvika att tillverkare, särskilt små och medelstora företag, belastas i onödan bör 
slumpvis provning bara utföras på motiverad uppmaning från en behörig myndighet. 
Formuleringen har också anpassats till den nya lagstiftningsramen.

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Importörer som anser eller har skäl att 
tro att radioutrustning som de har släppt ut 
på marknaden inte överensstämmer med 
detta direktiv ska omedelbart vidta de 
korrigerande åtgärder som krävs för att få 
radioutrustningen att överensstämma med 
kraven eller, om så är lämpligt, för att dra 
tillbaka eller återkalla utrustningen. Om 
radioutrustningen utgör en risk ska 

7. Importörer som anser eller har skäl att 
tro att radioutrustning som de har släppt ut 
på marknaden inte överensstämmer med 
detta direktiv ska omedelbart vidta de 
korrigerande åtgärder som krävs för att få 
radioutrustningen att överensstämma med 
kraven eller, om så är lämpligt, för att dra 
tillbaka eller återkalla utrustningen. Om 
radioutrustningen utgör en risk ska 
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importörerna dessutom omedelbart 
underrätta de behöriga myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
radioutrustningen, och lämna detaljerade 
uppgifter om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

importörerna dessutom omedelbart 
underrätta de behöriga myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
radioutrustningen på marknaden, och 
lämna detaljerade uppgifter om i synnerhet 
den bristande överensstämmelsen och de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

Motivering

Formuleringen har anpassats till den nya lagstiftningsramen.

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Importörerna ska på motiverad begäran 
av en behörig nationell myndighet utan 
dröjsmål ge den all information och 
dokumentation som behövs för att visa att 
radioutrustningen överensstämmer med 
kraven, på ett språk som lätt kan förstås av 
den behöriga nationella myndigheten. De 
ska på begäran samarbeta med den 
behöriga myndigheten om de åtgärder som 
vidtas för att undanröja riskerna med den 
radioutrustning som de har släppt ut på 
marknaden.

9. Importörerna ska på motiverad begäran 
av en behörig nationell myndighet utan 
dröjsmål ge den all information och 
dokumentation som behövs, i pappersform 
eller på elektronisk väg, för att visa att 
radioutrustningen överensstämmer med 
kraven, på ett språk som lätt kan förstås av 
den behöriga nationella myndigheten. De 
ska på begäran samarbeta med den 
behöriga myndigheten om de åtgärder som 
vidtas för att undanröja riskerna med den 
radioutrustning som de har släppt ut på 
marknaden.

Motivering

Förfarandet för inlämnande av dokumentation måste förenklas. Formuleringen har också 
anpassats till den nya lagstiftningsramen.

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan distributörerna tillhandahåller Innan distributörerna tillhandahåller 
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radioutrustning på marknaden ska de 
kontrollera att radioutrustningen är försedd 
med erforderlig CE-märkning, att den 
åtföljs av erforderliga dokument, 
instruktioner och säkerhetsinformation på 
ett språk som lätt kan förstås av 
konsumenter i den medlemsstat i vilken 
produkten kommer att tillhandahållas på 
marknaden samt att tillverkaren och 
importören har uppfyllt kraven i artikel 
10.5–10.9 och artikel 12.3.

radioutrustning på marknaden ska de 
kontrollera att radioutrustningen är försedd 
med CE-märkning, att den åtföljs av 
erforderliga dokument, instruktioner och 
säkerhetsinformation på ett språk som lätt 
kan förstås av konsumenter och andra 
slutanvändare i den medlemsstat i vilken 
produkten kommer att tillhandahållas på 
marknaden samt att tillverkaren och 
importören har uppfyllt kraven i artikel 
10.5–10.9 respektive artikel 12.3.

Motivering

Ändringen syftar till att åstadkomma en konsekvent användning av terminologi i texten.

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Distributörer som anser eller har skäl att 
tro att radioutrustning som de har 
tillhandahållit på marknaden inte 
överensstämmer med detta direktiv ska 
försäkra sig om att det vidtas nödvändiga 
korrigerande åtgärder för att få 
utrustningen att överensstämma med 
kraven eller, om så är lämpligt, för att dra 
tillbaka eller återkalla utrustningen. Om 
radioutrustningen utgör en risk ska 
distributörerna dessutom omedelbart 
underrätta de behöriga myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
radioutrustningen, och lämna detaljerade 
uppgifter om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

4. Distributörer som anser eller har skäl att 
tro att radioutrustning som de har 
tillhandahållit på marknaden inte 
överensstämmer med detta direktiv ska 
försäkra sig om att det vidtas nödvändiga 
korrigerande åtgärder för att få 
utrustningen att överensstämma med 
kraven eller, om så är lämpligt, för att dra 
tillbaka eller återkalla utrustningen. Om 
radioutrustningen utgör en risk ska 
distributörerna dessutom omedelbart 
underrätta de behöriga myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
radioutrustningen på marknaden, och 
lämna detaljerade uppgifter om i synnerhet 
den bristande överensstämmelsen och de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

Motivering

Formuleringen har anpassats till den nya lagstiftningsramen.

Ändringsförslag 52
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Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Distributörerna ska på motiverad 
begäran av en behörig nationell myndighet 
utan dröjsmål ge myndigheten den 
information och dokumentation som 
behövs för att visa att radioutrustningen 
överensstämmer med kraven. De ska på 
begäran samarbeta med den behöriga 
myndigheten om de åtgärder som vidtas för 
att undanröja riskerna med radioutrustning 
som de tillhandahållit på marknaden.

5. Distributörerna ska på motiverad 
begäran av en behörig nationell myndighet 
utan dröjsmål ge myndigheten den 
information och dokumentation, i 
pappersform eller på elektronisk väg, som 
behövs för att visa att radioutrustningen 
överensstämmer med kraven. De ska på 
begäran samarbeta med den behöriga 
myndigheten om de åtgärder som vidtas för 
att undanröja riskerna med radioutrustning 
som de tillhandahållit på marknaden.

Motivering

Förfarandet för inlämnande av dokumentation måste förenklas, och relevanta språkkrav 
måste fastställas. Formuleringen har också anpassats till den nya lagstiftningsramen.

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När en harmoniserad standard 
uppfyller de krav som den omfattar och 
som föreskrivs i artikel 3 eller artikel 27 
ska kommissionen offentliggöra 
hänvisningarna till dessa standarder i 
Europeiska unionens officiella tidning.

utgår

Motivering

Omfattas redan av standardiseringsförordningen.

Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkare kan visa att radioutrustning 
överensstämmer med de väsentliga krav 
som fastställs i artikel 3.1 a och b genom 
att använda något av följande förfaranden 
för bedömning av överensstämmelse:

1. Tillverkare ska visa att radioutrustning 
överensstämmer med de väsentliga krav 
som fastställs i artikel 3.1 genom att 
använda något av följande förfaranden för 
bedömning av överensstämmelse:

Motivering

Det bör krävas av tillverkarna att de visar att utrustningen överensstämmer med alla 
väsentliga krav med hjälp av ett av förfarandena för bedömning av överensstämmelse.

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) EU-typkontroll följd av förfarandet för 
överensstämmelse med typ som fastställs i
bilaga IV.

b) EU-typkontroll följd av förfarandet för 
överensstämmelse med typ som grundar 
sig på förfarandet för intern 
produktionskontroll som fastställs i
bilaga IV.

Motivering

För att säkerställa klarhet i rättsliga sammanhang är det nödvändigt att omformulera 
artikel 17.1 b i förslaget till direktiv så att den överensstämmer med ordalydelsen i bilaga IV i 
förslaget till direktiv.

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om tillverkaren vid bedömningen av 
huruvida radioutrustning överensstämmer 
med de väsentliga krav som fastställs i 
artikel 3.2 och 3.3 har följt de 
harmoniserade standarderna, till vilka 
hänvisningar har offentliggjorts i 

2. Om tillverkaren vid bedömningen av 
huruvida radioutrustning överensstämmer 
med de väsentliga krav som fastställs i 
artikel 3.2 och 3.3 har följt de 
harmoniserade standarderna, till vilka 
hänvisningar har offentliggjorts i 
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Europeiska unionens officiella tidning, får
han använda något av följande förfaranden:

Europeiska unionens officiella tidning, ska
han använda något av följande förfaranden:

Motivering

Det bör krävas av tillverkarna att de visar att utrustningen överensstämmer med alla 
väsentliga krav med hjälp av ett av förfarandena för bedömning av överensstämmelse.

Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) EU-typkontroll följd av förfarandet för 
överensstämmelse med typ som fastställs i 
bilaga IV.

b) EU-typkontroll följd av förfarandet för 
överensstämmelse med typ som grundar 
sig på förfarandet för intern 
produktionskontroll som fastställs i 
bilaga IV.

Motivering

För att säkerställa klarhet i rättsliga sammanhang är det nödvändigt att omformulera 
artikel 17.2 b i förslaget till direktiv så att den överensstämmer med ordalydelsen i bilaga IV i 
förslaget till direktiv.

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) EU-typkontroll följd av förfarandet för 
överensstämmelse med typ som fastställs i 
bilaga IV.

a) EU-typkontroll följd av förfarandet för 
överensstämmelse med typ som grundar 
sig på förfarandet för intern 
produktionskontroll som fastställs i 
bilaga IV.

Motivering

För att säkerställa klarhet i rättsliga sammanhang är det nödvändigt att omformulera 
artikel 17.3 a i förslaget till direktiv så att den överensstämmer med ordalydelsen i bilaga IV i 
förslaget till direktiv.
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Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EU-försäkran om överensstämmelse ska 
utformas i enlighet med mallen, innehålla 
de upplysningar som anges i bilaga VII
och fortlöpande uppdateras. Den ska 
översättas till det eller de språk som krävs 
av den medlemsstat där radioutrustningen 
släpps ut eller tillhandahålls på marknaden.

EU-försäkran om överensstämmelse ska 
utformas i enlighet med mallen i 
bilaga VII, innehålla de upplysningar som 
anges i den bilagan och fortlöpande 
uppdateras. Den ska översättas till det eller 
de språk som krävs av den medlemsstat där 
radioutrustningen släpps ut eller 
tillhandahålls på marknaden.

Motivering

Formuleringen har anpassats till den nya lagstiftningsramen.

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Genom att upprätta EU-försäkran om 
överensstämmelse tar tillverkaren ansvar 
för att radioutrustningen överensstämmer 
med kraven.

4. Genom att upprätta EU-försäkran om 
överensstämmelse tar tillverkaren ansvar 
för att radioutrustningen överensstämmer 
med kraven i detta direktiv.

Motivering

Formuleringen har anpassats till den nya lagstiftningsramen.

Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv
Artikel 20 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Regler och villkor för anbringande av 
CE-märkning

Regler och villkor för anbringande av 
CE-märkning och det anmälda organets 
identifikationsnummer
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Motivering

Titeln måste förlängas för att helt överensstämma med innehållet i artikel 20 i förslaget till 
direktiv.

Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. CE-märkningen ska anbringas väl 
synligt, läsbart och outplånligt på 
radioutrustningen eller dess 
informationsskylt, utom när detta inte är 
möjligt eller lämpligt på grund av 
radioutrustningens egenskaper.
CE-märkningen ska också anbringas 
synligt och läsbart på förpackningen.

1. CE-märkningen ska anbringas väl 
synligt, läsbart och outplånligt på 
radioutrustningen eller dess 
informationsskylt, utom när detta inte är 
möjligt eller lämpligt på grund av 
radioutrustningens egenskaper.
CE-märkningen ska också anbringas 
synligt och läsbart på förpackningen. Om 
radioutrustningen förses med en inbyggd 
skärm kan kraven i denna punkt också 
tillgodoses genom en funktion med vilken 
slutanvändaren kan välja att visa 
CE-märkningen på den inbyggda 
skärmen, i enlighet med de allmänna 
principer som fastställs i artikel 19.

Motivering

I detta ändringsförslag föreslås bestämmelser för användning av elektronisk märkning, vilket 
för in radio- och teleterminalsdirektivet i den digitala eran.

Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska utgå från 
befintliga mekanismer för att se till att 
bestämmelserna om CE-märkning 
tillämpas korrekt och vidta lämpliga 
åtgärder i händelse av otillbörlig 
användning av den märkningen.
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Motivering

Formuleringen har anpassats till den nya lagstiftningsramen.

Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den tekniska dokumentationen ska 
innehålla alla relevanta uppgifter om hur 
tillverkaren gått till väga för att säkerställa 
att radioutrustningen uppfyller kraven i 
artikel 3. Den ska åtminstone innehålla de 
dokument som anges i bilaga VI. 

1. Den tekniska dokumentationen ska 
innehålla alla relevanta uppgifter om hur 
tillverkaren gått till väga för att säkerställa 
att radioutrustningen uppfyller de 
väsentliga kraven i artikel 3. Den ska 
åtminstone innehålla den information som 
anges i bilaga VI. 

Motivering

För att säkerställa klarhet i rättsliga sammanhang är det nödvändigt att omformulera 
artikel 21.1 i förslaget till direktiv så att den överensstämmer med ordalydelsen i bilaga VI i 
förslaget till direktiv.

Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Tillverkaren ska på motiverad begäran 
från en medlemsstats myndighet för 
marknadsövervakning tillhandahålla en 
översättning till den medlemsstatens språk 
av relevanta delar av den tekniska 
dokumentationen.

utgår

Om en myndighet för 
marknadsövervakning begär att få den 
tekniska dokumentationen från en 
tillverkare ska den överlämnas utan 
dröjsmål. Om en myndighet för 
marknadsövervakning begär att få en 
översättning av den tekniska 
dokumentationen eller delar av den från 
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en tillverkare kan den fastställa en 
tidsfrist för detta som ska vara 30 dagar, 
såvida inte en kortare tidsfrist är 
berättigad på grund av en allvarlig och 
omedelbar risk.

Motivering

Denna punkt är svår att förena med den globalisering som faktiskt sker inom leveranskedjan, 
där dokument och rapporter ändå redan är avfattade på språk som förstås väl, med den 
internationellt gångbara tekniska terminologin.

Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 7 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Den personal som ansvarar för att utföra 
bedömningen av överensstämmelse ska ha

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 67

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ska garanteras att organ för bedömning 
av överensstämmelse, deras högsta ledning 
och bedömningspersonal är opartiska.

Det ska garanteras att organ för bedömning 
av överensstämmelse, deras högsta ledning 
och den personal som ansvarar för 
bedömningen av överensstämmelse är 
opartiska.

Motivering

Ändringen syftar till att skapa överensstämmelse i terminologin i artikel 26 i förslaget till 
direktiv.
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Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ersättningen till ledningen för och
bedömningspersonalen vid organet för 
bedömning av överensstämmelse får inte 
vara beroende av antalet bedömningar som 
gjorts eller resultaten av bedömningarna.

Ersättningen till den högsta ledningen för 
och den personal som ansvarar för 
bedömningen av överensstämmelse vid 
organet för bedömning av 
överensstämmelse får inte vara beroende 
av antalet bedömningar som gjorts eller 
resultaten av bedömningarna.

Motivering

Ändringen syftar till att skapa överensstämmelse i terminologin i artikel 26 i förslaget till 
direktiv.

Ändringsförslag 69

Förslag till direktiv
Artikel 26 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Organ för bedömning av 
överensstämmelse ska delta i, eller se till 
att deras bedömningspersonal känner till, 
det relevanta standardiseringsarbetet, 
tillsynsmyndigheternas arbete när det 
gäller radioutrustning och 
frekvensplanering, och det arbete som 
utförs i samordningsgruppen för anmälda 
organ, som inrättats i enlighet med relevant 
unionslagstiftning om harmonisering, och 
de ska som generella riktlinjer använda de 
administrativa beslut och dokument som är 
resultatet av gruppens arbete.

11. Organ för bedömning av 
överensstämmelse ska delta i, eller se till 
att deras personal som ansvarar för 
bedömningen av överensstämmelse känner 
till, det relevanta standardiseringsarbetet, 
tillsynsmyndigheternas arbete när det 
gäller radioutrustning och 
frekvensplanering, och det arbete som 
utförs i samordningsgruppen för anmälda 
organ, som inrättats i enlighet med relevant 
unionslagstiftning om harmonisering, och 
de ska som generella riktlinjer använda de 
administrativa beslut och dokument som är 
resultatet av gruppens arbete.

Motivering

Ändringen syftar till att skapa överensstämmelse i terminologin i artikel 26 i förslaget till 
direktiv.
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Ändringsförslag 70

Förslag till direktiv
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ansökan ska åtföljas av en beskrivning 
av de bedömningar av överensstämmelse, 
den eller de moduler för bedömning av 
överensstämmelse och den radioutrustning 
som organet anser sig ha kompetens för 
samt ett ackrediteringsintyg, om det finns 
ett sådant, som utfärdats av ett nationellt 
ackrediteringsorgan och där det intygas att 
organet för bedömning av 
överensstämmelse uppfyller kraven i 
artikel 26.

2. Ansökan om anmälan ska åtföljas av en 
beskrivning av de bedömningar av 
överensstämmelse, den eller de moduler 
för bedömning av överensstämmelse och 
den radioutrustning som organet anser sig 
ha kompetens för samt ett 
ackrediteringsintyg, om det finns ett 
sådant, som utfärdats av ett nationellt 
ackrediteringsorgan och där det intygas att 
organet för bedömning av 
överensstämmelse uppfyller kraven i 
artikel 26.

Motivering

Formuleringen har anpassats till den nya lagstiftningsramen.

Ändringsförslag 71

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska offentliggöra 
förteckningen över de organ som anmälts i 
enlighet med detta direktiv, inklusive de 
identifikationsnummer som de har tilldelats 
och den verksamhet som de har anmälts 
för.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 72

Förslag till direktiv
Artikel 31 – punkt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska se till att denna 
förteckning hålls aktuell.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 73

Förslag till direktiv
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den anmälande medlemsstaten ska på 
begäran ge kommissionen all information 
om grunderna för anmälan eller det berörda 
organets fortsatta kompetens.

2. Den anmälande medlemsstaten ska på 
begäran ge kommissionen all information 
om grunderna för anmälan eller det berörda 
anmälda organets fortsatta kompetens.

Motivering

Formuleringen har anpassats till den nya lagstiftningsramen.

Ändringsförslag 74

Förslag till direktiv
Artikel 39 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Marknadskontroll i unionen och kontroll av
produkter som förs in på unionsmarknaden

Marknadskontroll i unionen och kontroll av
radioutrustning som förs in på 

unionsmarknaden

Motivering

Artikelns rubrik måste överensstämma med artikelns innehåll.

Ändringsförslag 75

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en medlemsstats 
marknadskontrollmyndigheter har vidtagit 
åtgärder i enlighet med artikel 20 i 
förordning (EG) nr 765/2008 eller om de 
har tillräckliga skäl att anta att 
radioutrustning som omfattas av detta 
direktiv utgör en risk för människors hälsa 
eller säkerhet eller andra aspekter av skydd 
i allmänhetens intresse som omfattas av 
detta direktiv, ska de göra en utvärdering 
av utrustningen omfattande alla de krav 
som fastställs i detta direktiv. De berörda 
ekonomiska aktörerna ska när så krävs 
samarbeta med 
marknadskontrollmyndigheterna.

Om en medlemsstats 
marknadskontrollmyndigheter har 
tillräckliga skäl att anta att radioutrustning 
som omfattas av detta direktiv utgör en risk 
för människors hälsa eller säkerhet eller 
andra aspekter av skydd i allmänhetens 
intresse som omfattas av detta direktiv, ska 
de göra en utvärdering av utrustningen 
omfattande alla de relevanta krav som 
fastställs i detta direktiv. De berörda 
ekonomiska aktörerna ska när så krävs 
samarbeta med 
marknadskontrollmyndigheterna i det 
syftet.

Motivering

Formuleringen har anpassats till den nya lagstiftningsramen.

Ändringsförslag 76

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om marknadskontrollmyndigheterna vid 
utvärderingen konstaterar att 
radioutrustningen inte uppfyller kraven i 
detta direktiv ska de utan dröjsmål ålägga 
den berörda ekonomiska aktören att vidta 
alla lämpliga korrigerande åtgärder för att 
radioutrustningen ska uppfylla dessa krav, 
dra tillbaka utrustningen från marknaden 
eller återkalla den inom en rimlig tid som 
de fastställer i förhållande till typen av risk.

Om marknadskontrollmyndigheterna vid 
den utvärdering som avses i första stycket
konstaterar att radioutrustningen inte 
uppfyller kraven i detta direktiv ska de utan 
dröjsmål ålägga den berörda ekonomiska 
aktören att vidta alla lämpliga korrigerande 
åtgärder för att radioutrustningen ska 
uppfylla dessa krav, dra tillbaka 
utrustningen från marknaden eller återkalla 
den inom en rimlig tid som de fastställer i 
förhållande till typen av risk.

Motivering

Formuleringen har anpassats till den nya lagstiftningsramen.
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Ändringsförslag 77

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 21 i förordning (EG) nr 765/2008 
ska tillämpas på de åtgärder som avses i 
andra stycket.

Artikel 21 i förordning (EG) nr 765/2008 
ska tillämpas på de åtgärder som avses i 
andra stycket i denna punkt.

Motivering

Formuleringen har anpassats till den nya lagstiftningsramen.

Ändringsförslag 78

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. I den information som avses i punkt 4 
ska alla tillgängliga uppgifter ingå, särskilt 
de uppgifter som krävs för att kunna 
identifiera den radioutrustning som inte 
uppfyller kraven, dess ursprung, vilken typ 
av bristande överensstämmelse som görs 
gällande och den risk utrustningen utgör, 
vilken typ av nationell åtgärd som vidtagits 
och dess varaktighet samt den berörda 
ekonomiska aktörens synpunkter. 
Marknadskontrollmyndigheterna ska 
särskilt ange om den bristande 
överensstämmelsen beror på någon av 
följande omständigheter:

5. I den information som avses i punkt 4 
andra stycket ska alla tillgängliga uppgifter 
ingå, särskilt de uppgifter som krävs för att 
kunna identifiera den radioutrustning som 
inte uppfyller kraven, dess ursprung, vilken 
typ av bristande överensstämmelse som 
görs gällande och den risk utrustningen 
utgör, vilken typ av nationell åtgärd som 
vidtagits och dess varaktighet samt den 
berörda ekonomiska aktörens synpunkter. 
Marknadskontrollmyndigheterna ska 
särskilt ange om den bristande 
överensstämmelsen beror på någon av 
följande omständigheter:

Motivering

Formuleringen har anpassats till den nya lagstiftningsramen.

Ändringsförslag 79

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Andra medlemsstater än den som 
inledde förfarandet ska utan dröjsmål 
informera kommissionen och de andra 
medlemsstaterna om vidtagna åtgärder och 
om eventuella kompletterande uppgifter 
som de har tillgång till med avseende på 
den berörda radioutrustningens bristande 
överensstämmelse med kraven samt 
eventuella invändningar mot den anmälda
nationella åtgärden.

6. Andra medlemsstater än den som 
inledde förfarandet enligt denna artikel
ska utan dröjsmål informera kommissionen 
och de andra medlemsstaterna om vidtagna 
åtgärder och om eventuella kompletterande 
uppgifter som de har tillgång till med 
avseende på den berörda 
radioutrustningens bristande 
överensstämmelse med kraven samt 
eventuella invändningar mot den vidtagna
nationella åtgärden.

Motivering

Formuleringen har anpassats till den nya lagstiftningsramen.

Ändringsförslag 80

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om varken en medlemsstat eller 
kommissionen inom åtta veckor efter 
mottagandet av den information som avses 
i punkt 4 har rest invändningar mot en 
tillfällig åtgärd som vidtagits av en 
medlemsstat ska åtgärden anses vara 
berättigad.

7. Om varken en medlemsstat eller 
kommissionen inom tre månader efter 
mottagandet av den information som avses 
i punkt 4 andra stycket har rest 
invändningar mot en tillfällig åtgärd som 
vidtagits av en medlemsstat ska åtgärden 
anses vara berättigad.

Motivering

Formuleringen har anpassats till den nya lagstiftningsramen.

Ändringsförslag 81

Förslag till direktiv
Artikel 40 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska se till att lämpliga 8. Medlemsstaterna ska se till att lämpliga 
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begränsande åtgärder utan dröjsmål vidtas 
mot den berörda apparaten.

begränsande åtgärder, såsom 
tillbakadragande av radioutrustningen 
från marknaden, utan dröjsmål vidtas mot 
den berörda radioutrustningen.

Motivering

Formuleringen har anpassats till den nya lagstiftningsramen.

Ändringsförslag 82

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den nationella åtgärden anses vara 
berättigad ska alla medlemsstater vidta de 
åtgärder som krävs för att säkerställa att 
radioutrustning som inte uppfyller kraven 
dras tillbaka från deras marknader och 
underrätta kommissionen om detta. Om 
den nationella åtgärden anses vara 
omotiverad ska den berörda medlemsstaten 
upphäva åtgärden.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 83

Förslag till direktiv
Artikel 41 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om den nationella åtgärden anses vara 
berättigad och radioutrustningens bristande 
överensstämmelse kan tillskrivas brister i 
de harmoniserade standarder som avses i
artikel 16 i detta direktiv ska 
kommissionen tillämpa det förfarande som 
föreskrivs i artikel [8] i förordning (EU)
nr [../..]. [om europeisk standardisering];

3. Om den nationella åtgärden anses vara 
berättigad och radioutrustningens bristande 
överensstämmelse kan tillskrivas brister i 
de harmoniserade standarder som avses i
artikel 40.5 b i detta direktiv ska 
kommissionen tillämpa det förfarande som 
föreskrivs i artikel 11 i förordning (EU)
nr 1025/2012.
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Motivering

Eftersom förordningen om europeisk standardisering har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning måste förslaget till direktiv återspegla detta.

Ändringsförslag 84

Förslag till direktiv
Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en medlemsstat, efter en utvärdering 
i enlighet med artikel 40.1, konstaterar att 
radioutrustning visserligen uppfyller 
kraven i detta direktiv men utgör en risk 
för människors hälsa eller säkerhet eller 
andra aspekter av skydd i allmänhetens 
intresse som omfattas av detta direktiv, ska 
den ålägga den berörda ekonomiska 
aktören att vidta alla lämpliga åtgärder 
antingen för att säkerställa att den berörda 
radioutrustningen när den har släppts ut på 
marknaden inte längre utgör en sådan risk 
eller för att dra tillbaka eller återkalla 
utrustningen från marknaden inom en 
rimlig tid som medlemsstaten fastställer i 
förhållande till typen av risk.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 85

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Det anmälda organets 
identifikationsnummer, i de fall där det 
förfarande för bedömning av 
överensstämmelse som fastställs i bilaga V 
används, har anbringats i strid med 
artikel 20 eller inte har anbringats alls.



RR\1005028SV.doc 47/57 PE510.528v02-00

SV

Motivering

Formuleringen har anpassats till den nya lagstiftningsramen.

Ändringsförslag 86

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Produkten uppfyller inte kraven i 
artikel 10.5 och 10.6 och artikel 12.3.

f) Den information som avses i 
artikel 10.5, 10.6 eller 12.3 saknas, är 
felaktig eller ofullständig.

Motivering

Ändringen syftar till att garantera rättssäkerheten. 

Ändringsförslag 87

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Information om avsedd användning av 
radioutrustning, EU-försäkran om 
överensstämmelse och
användningsbegränsningar som anges i 
artikel 10.7, 10.8 och 10.9 medföljer inte 
radioutrustningen.

g) Information om avsedd användning av 
radioutrustning, EU-försäkran om 
överensstämmelse eller
användningsbegränsningar som anges i 
artikel 10.7, 10.8 och 10.9 medföljer inte 
radioutrustningen.

Motivering

För att garantera rättssäkerheten är det nödvändigt att klargöra att underlåtelse att uppfylla 
något av kraven ger medlemsstaten rätt att kräva av den berörda ekonomiska aktören att 
åtgärda den bristande överensstämmelsen.

Ändringsförslag 88

Förslag till direktiv
Artikel 43 – punkt 1 – led i
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Bristande överensstämmelse med 
artikel 5.

utgår

Motivering

Ändringen överensstämmer med ändringsförslaget till artikel 5 i förslaget till direktiv.

Ändringsförslag 89

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenheter som 
avses i artiklarna 2.3, 3.3, 4.2 och 5.2 ska 
ges på obestämd tid från och med den
[dagen för denna förordnings 
ikraftträdande]

2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 3.3 andra stycket 
och artikel 4.2 ska ges till kommissionen 
tills vidare från och med den …*.

_____________
* EUT: Vänligen för in det datum då 
detta direktiv träder i kraft.

Motivering

Ändringen överensstämmer med ändringsförslagen till artiklarna 2.3 och 5 i förslaget till 
direktiv.

Ändringsförslag 90

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 2.3, 3.3, 4.2 och 5.2 får när 
som helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet. Beslutet om återkallande 
avslutar delegeringen av de befogenheter
som anges i beslutet. Beslutet får verkan 
dagen efter det att det offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning, 

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artikel 3.3 andra stycket och artikel 4.2
får när som helst återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen 
av den befogenhet som anges i beslutet
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen 
efter det att det offentliggörs i Europeiska 
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eller vid ett senare i beslutet angivet datum.
Beslutet påverkar inte sådana delegerade 
akter som redan trätt i kraft.

unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angivet datum. Beslutet 
påverkar inte sådana delegerade akter som 
redan trätt i kraft.

Motivering

Ändringen överensstämmer med ändringsförslagen till artiklarna 2.3 och 5 i förslaget till 
direktiv. Den syftar också till att säkerställa klarhet i rättsliga sammanhang.

Ändringsförslag 91

Förslag till direktiv
Artikel 45 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas i enlighet 
med artiklarna 2.3, 3.3, 4.2 och 5.2 ska 
träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 3.3 andra stycket och artikel 4.2
ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Motivering

Ändringen överensstämmer med ändringsförslagen till artiklarna 2.3 och 5 i förslaget till 
direktiv.

Ändringsförslag 92

Förslag till direktiv
Artikel 46 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder 
för överträdelser av nationella

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder 
för ekonomiska aktörers överträdelser av 
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bestämmelser som har utfärdats med 
tillämpning av detta direktiv och ska vidta 
de åtgärder som krävs för att se till att 
dessa påföljder tillämpas.

bestämmelser i nationell rätt som har 
utfärdats med tillämpning av detta direktiv 
och ska vidta de åtgärder som krävs för att 
se till att dessa påföljder tillämpas. Sådana 
påföljder kan omfatta straffrättsliga 
påföljder för allvarliga överträdelser.

Motivering

Formuleringen har anpassats till den nya lagstiftningsramen.

Ändringsförslag 93

Förslag till direktiv
Artikel 47 – punkt 2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Säkerställa en hög 
konsumentskyddsnivå.

Motivering

Kommissionens översyn av tillämpningen av direktivet bör också omfatta en hög 
konsumentskyddsnivå.

Ändringsförslag 94

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Radioutrustning som används av 
radioamatörer enligt artikel 1, definition 
56, i Internationella teleunionens 
radioreglemente (ITU), såvida 
utrustningen inte finns att tillgå i 
handeln.

1. Radioutrustning som inte finns att tillgå 
i handeln och som används av 
radioamatörer enligt artikel 1, definition 
56, i Internationella teleunionens 
radioreglemente (ITU):

Byggsatser bestående av lösa delar som är 
avsedda att byggas samman av 
radioamatörer och kommersiell utrustning 
som modifierats av och för radioamatörer
betraktas inte som utrustning som finns 
att tillgå i handeln.

i) Radiobyggsatser som är avsedda att 
byggas samman och användas av 
radioamatörer.
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ii) Radioutrustning som finns att tillgå i 
handeln och som modifierats av och för 
radioamatörer.

iii) Utrustning som konstruerats av 
enskilda radioamatörer för experimentella 
och vetenskapliga ändamål.

Motivering

Den gamla texten har varit en ständig källa till tolkningssvårigheter. Den nya texten är 
tydligare, men ändrar inte innebörden.

Ändringsförslag 95

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Skräddarsydda utvärderingsbyggsatser 
för yrkesmässiga användare som är 
avsedda att användas enbart vid 
forsknings- och utvecklingsanläggningar 
för sådana ändamål.

Motivering

Utrustning för FoU är en viktig produktkategori eftersom den stärker innovationen och 
konkurrenskraften inom EU. I de nyligen genomförda reformerna av direktiven om farliga 
ämnen och elavfall har sådan utrustning undantagits från direktivens tillämpningsområde. 
För att undvika en alltför stor osäkerhet hos importörer och distributörer om vilka elektriska 
produkter som omfattas av ett visst produktdirektiv bör de olika direktivens 
tillämpningsområden överensstämma med varandra.

Ändringsförslag 96

Förslag till direktiv
Bilaga II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA II utgår
PRODUKTER SOM OMFATTAS AV 
DEFINITIONEN AV 
RADIOUTRUSTNING
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1. Vid tillämpningen av detta direktiv ska 
följande produkter anses vara 
radioutrustning:
a) Aktiva antenner;

b) Störsändare.

2. Vid tillämpningen av detta direktiv ska 
följande produkter inte anses vara 
radioutrustning:
a) Passiva antenner;

b) Hörselimplantat.

c) Mikrovågsugnar.

Motivering

Ändringsförslaget till artikel 2.1.1 i förslaget till direktiv innebär en ändring av definitionen 
av radioutrustning till att endast omfatta utrustning som kan användas för kommunikation. 
Detta medför att bilaga II i förslaget till direktiv utgår.

Ändringsförslag 97

Förslag till direktiv
Bilaga VII – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Nr... (entydig identifikation av 
radioutrustningen):

1. Produkt-, parti-, typ- eller 
serienummer:

Motivering

Formuleringen har anpassats till den nya lagstiftningsramen.

Ändringsförslag 98

Förslag till direktiv
Bilaga VII – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Föremål för försäkran (identifiera 
produkten så att den kan spåras. Vid behov 
kan ett foto bifogas):

4. Föremål för försäkran (identifiera 
produkten så att den kan spåras; den kan 
innehålla en färgbild som är så tydlig att 
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det går att identifiera radioutrustningen):

Motivering

Formuleringen har anpassats till den nya lagstiftningsramen.
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MOTIVERING

Bakgrund

Detta förslag till betänkande innehåller ändringar av kommissionens förslag till översyn av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning 
och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens 
överensstämmelse1 (radio- och teleterminalsdirektivet). Förslaget är nära förbundet med 
genomförandet av den nya lagstiftningsramen, som antogs 2008 som ”varupaketet”. 

I radio- och teleterminalsdirektivet fastställs en rättslig ram för utsläppande på marknaden, fri 
rörlighet för och ibruktagande av radioutrustning och teleterminalutrustning inom EU. 
Direktivet trädde i kraft 1999 och har varit avgörande för att skapa en inre marknad på detta 
område. Direktivet innehåller väsentliga krav för skydd av hälsa och säkerhet, 
elektromagnetisk kompatibilitet och för undvikande av skadlig störning. Dessa krav överförs 
till tekniska krav i icke-obligatoriska harmoniserade standarder, som i annan lagstiftning 
enligt den nya metoden. 

Mängden av mobil utrustning och utrustning som använder trådlös uppkoppling har vuxit 
explosionsartat under de senaste åren. Detta för med sig en risk för störningar mellan olika 
produkter. Därför är det nödvändigt att utnyttja radiospektrumet på ett effektivt sätt. 

Gällande bestämmelser

Radio- och teleterminalsdirektivet totalharmoniserar utsläppandet på EU-marknaden av 
produkter som faller inom dess tillämpningsområde. Endast utrustning som uppfyller kraven 
i detta direktiv får släppas ut på marknaden, och medlemsstaterna får inte på nationell nivå 
införa ytterligare begränsningar som avser samma krav. Ibruktagande och användning av 
radioutrustning omfattas av nationell reglering. När de utövar denna befogenhet måste 
medlemsstaterna följa tillämplig EU-lagstiftning, särskilt följande:

 Den allmänna ram för spektrumpolitik som anges i programmet för radiospektrumpolitik.

 Allmänna kriterier som fastställs i direktiv 2002/21/EG (ramdirektiv) inom regelverket 
för elektronisk kommunikation.

 Villkor för tillstånd för användning av spektrum som fastställts i direktiv 2002/20/EG 
(auktorisationsdirektiv) inom regelverket för elektronisk kommunikation.

 Genomförandeåtgärder i enlighet med beslut 676/2002/EG (radiospektrumbeslut) om 
harmonisering av de tekniska villkoren för användning av vissa frekvensband i EU och 
som är bindande för alla medlemsstater. Exempel på band som harmoniserats på EU-nivå 
är band för GSM, UMTS och kortdistansradio.

 Förenlighet med Europeiska unionens politik och mål på andra områden.

                                               
1 EGT L 91, 7.4.1999, s. 10.
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Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag. Hon vill emellertid föreslå ett antal 
horisontella och vertikala ändringar för att undvika en onödigt stor administrativ börda, vilket 
främst skulle påverka små och medelstora företag. Ändringarna syftar även till att säkerställa 
en mycket hög konsumentskyddsnivå, den effektivaste användningen av radiospektrumet, 
förbättrad marknadskontroll, bättre överensstämmelse med den nya lagstiftningsramen samt 
undanröjande av eventuell inkonsekvens i texten som skulle kunna skapa osäkerhet ur ett 
rättsligt perspektiv. 

Horisontella ändringar

Föredraganden identifierade ett antal fall där förslaget inte stämmer överens med det s.k. 
varupaketet, vilket redan har diskuterats på europeisk nivå. För att skapa överensstämmelse 
i dessa fall och åstadkomma en enhetlig rättslig ram föreslår föredraganden förbättrade 
formuleringar.

Vertikala ändringar

Föredraganden instämmer i förslagets allmänna mål. Det finns emellertid ett flertal punkter 
i direktivet som måste ändras för att finna rätt balans mellan effektiv marknadskontroll och 
undvikande av onödigt stora administrativa bördor, särskilt för små och medelstora företag. 

a) Ett antal produkter som innebär en mycket begränsad användning av elektromagnetiska 
vågor för andra ändamål än kommunikation finns redan på marknaden utan att några 
större problem har rapporterats. Dessa produkter är tillräckligt reglerade genom t.ex. 
lågspänningsdirektivet (LVD) och EMC-direktivet, och det är därför inte proportionerligt 
att utöka det föreslagna direktivets tillämpningsområde till att omfatta sådana produkter.

b) Med tanke på att radiospektrumet är en begränsad resurs är det viktigt att säkerställa att 
det används på ett effektivt sätt. Därför bör utrustning som kan motta radiovågor falla 
inom det föreslagna direktivets tillämpningsområde.

Föredraganden anser följaktligen att det är viktigt att ändra definitionen av 
radioutrustning.

c) Kravet på att registrera vissa typer av radioutrustning i ett centralt system skulle leda till 
en oproportionerlig börda för legitima ekonomiska aktörer, i synnerhet små och 
medelstora företag, medan fördelarna med ett sådant system för registrering inte 
tillräckligt har kunnat påvisas. Ett sådant system skulle också kunna leda till problem 
med sekretessen. Dessutom är de bestämmelser om spårbarhet som fastställs i förslaget 
till direktiv tillräckliga för en effektiv marknadskontroll.

d) För att underlätta kommunikationen mellan ekonomiska aktörer, 
marknadskontrollmyndigheter och konsumenter bör medlemsstaterna också uppmuntra 
ekonomiska aktörer att utöver postadressen även ange en internetadress. 

Föredraganden välkomnar att förslaget riktar in sig på fördelarna med driftskompatibilitet 
mellan radioutrustning och tillbehör som laddare. Emellertid krävs förnyade ansträngningar 
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för att ta fram en gemensam laddare. Detta skulle förenkla användningen av radioutrustning, 
t.ex. mobiltelefoner, leda till minskat avfall och minskade kostnader samt vara till stor fördel 
för konsumenterna.
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