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Ændringsforslag 88
Barbara Weiler

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Udstyr, som tilsigtet udsender 
radiobølger for at tjene sit formål, gør 
systematisk brug af radiofrekvenser. For at 
sikre en effektiv udnyttelse af 
radiofrekvenser og således undgå skadelig 
interferens bør alt sådant udstyr være 
omfattet af anvendelsesområdet for dette
direktiv, uanset om udstyret kan 
kommunikere eller ej.

(6) Udstyr, som tilsigtet udsender eller 
modtager radiobølger for at tjene sit 
formål, gør systematisk brug af 
radiofrekvenser. Selv om visse produkter 
tilsigtet anvender magnetiske eller 
elektriske felter for at tjene deres formål, 
er der ingen kommunikation fra 
senderen, og sådanne felter forplanter sig 
derfor ikke som radiobølger. Sådant
udstyr har et meget begrænset potentiale 
for så vidt angår lokaliseret interferens og 
bør derfor udelukkes fra dette direktivs 
anvendelsesområde.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 89
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 90
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) Modtagerkapaciteten for udstyr, der 
udelukkende kan modtage, er omfattet af 
de relevante væsentlige krav, navnlig for 
så vidt angår uønskede signaler som følge 
af en effektiv anvendelse af fælles bånd 
eller nabofrekvensbånd.

Or. en

Ændringsforslag 91
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er et modforslag til ændringsforslag 5 i udkastet til betænkning. 
Opladere bør i sig selv ikke klassificeres som radioprodukter. Afhængigt af hvordan opladere 
i fremtiden bringes i omsætning, vil de gældende regler enten være R&TTE-D-direktivet 
(direktiv 1999/5/EF om radio- og teleterminaludstyr) eller EMC-
direktivet/lavspændingsdirektivet, hvorfor yderligere krav i sidste ende vil skabe konflikt med 
de relevante krav til den samme oplader, alt afhængigt af hvordan den bringes i omsætning. 
EU's standardiseringsproces er sandsynligvis den bedste måde at gøre fremskridt på.

Ændringsforslag 92
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(13) I visse tilfælde er det nødvendigt, at 
udstyret kan fungere sammen med andet 
radioapparatur via netværk og kan 
forbindes med de relevante typer 
grænseflader i hele EU. Interoperabilitet 
mellem radioudstyr og tilbehør, såsom 
opladere, forenkler anvendelsen af 
radioudstyr og mindsker omfanget af 
unødvendigt affald og unødige
omkostninger. Der forventes derfor en 
fornyet indsats med henblik på at udvikle 
en fælles oplader, idet det vil være yderst 
fordelagtigt for navnlig forbrugere og 
andre slutbrugere.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 93
Malcolm Harbour
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Forslag til direktiv
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) For at lette kommunikationen 
mellem de erhvervsdrivende, 
markedsovervågningsmyndighederne og 
forbrugerne bør medlemsstaterne 
opfordre de erhvervsdrivende til at oplyse 
en webadresse som alternativ til 
postadressen.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag bringer Weilers forslag i overensstemmelse med den vedtagne ordlyd i 
IMCO-betænkningerne om den nye lovgivningsmæssige ramme, f.eks. ændringsforslag 12 og 
16 til EMC-direktivet og ændringsforslag 17 og 19 til lavspændingsdirektivet, således at det 
er muligt at anføre en webadresse med henblik på at opfylde kravene om 
sporbarhedsoplysninger for fabrikanter og importører.

Ændringsforslag 94
Christel Schaldemose

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 95
Barbara Weiler
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 96
Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 97
Toine Manders
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 98
Toine Manders

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) radioudstyr og navnlig mobiltelefoner 
gøres kompatible med en 
universaloplader. Sælgeren sikrer, at der 
følger en kompatibel universaloplader 
med købet af dette udstyr.

Or. en

Ændringsforslag 99
Heide Rühle

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Ændringsforslag 100
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 101
Barbara Weiler

Forslag til direktiv
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at radioudstyr kun 
gøres tilgængeligt på markedet, hvis det 
opfylder kravene i dette direktiv, når det er 

Medlemsstaterne sikrer, at radioudstyr kun 
gøres tilgængeligt på markedet, hvis det 
opfylder kravene i dette direktiv, når det
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korrekt installeret og vedligeholdt samt 
anvendt efter hensigten.

anvendes efter hensigten eller under 
omstændigheder, som med rimelighed kan 
forudses, og når det er korrekt installeret 
og vedligeholdt.

Or. en

Begrundelse

Forbrugerne kan kun beskyttes effektivt, hvis fabrikanterne under produktudformningen tager 
behørig højde for deres forudsigelige adfærd. Navnlig forbrugere, der er for unge til at læse 
eller ikke kan læse, er i større risiko for at komme til skade.

Ændringsforslag 102
Barbara Weiler

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaterne bør ligeledes kunne stille yderligere krav vedrørende elektromagnetisk 
interferens.



AM\938786DA.doc 11/23 PE513.158v01-00

DA

Ændringsforslag 103
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. Fabrikantens navn, registrerede 
firmanavn eller registrerede varemærke og 
kontaktadresse skal fremgå af 
radioudstyret, eller hvis dette på grund af 
udstyrets størrelse eller art ikke er muligt, 
af emballagen eller af et dokument, der 
ledsager radioudstyret. Adressen skal 
angive ét enkelt sted, hvor fabrikanten kan 
kontaktes. Hvis radioudstyret er udstyret 
med en indbygget skærm, kan dette krav 
ligeledes overholdes i kraft af en funktion, 
der giver brugeren mulighed for at vælge, 
at de krævede oplysninger vises på den 
indbyggede skærm.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 104
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Brugsanvisningerne og 
sikkerhedsoplysningerne omhandlet i 
første afsnit samt alle mærkninger er 
klare, tydelige og letforståelige og tager 
hensyn til den tiltænkte slutbruger.
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Or. en

Ændringsforslag 105
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende oplysninger skal desuden 
medtages:

udgår

frekvensbånd, som radioudstyret fungerer 
på
radiofrekvenseffekt, der udsendes i de 
frekvensbånd, som radioudstyret fungerer 
på.

Or. en

Begrundelse

Forbedringer af overvågningen hilses velkommen, men en specifikation af frekvensbånd og 
elektricitetsoplysninger i brugsanvisningen er overflødig, idet der kan findes detaljerede 
tekniske specifikationer i dokumentationen vedrørende den tekniske konstruktion for 
radioprodukter, som på anmodning er tilgængelig for myndighederne med henblik på at 
kontrollere, at kravene er opfyldt. Brugerne kender desuden ikke de gældende grænseværdier, 
og fabrikanterne er muligvis ikke i stand til at opnå nøjagtigt de samme værdier som fastsat i 
brugeranvisningen.

Ændringsforslag 106
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Hvert enkelt radioudstyr skal ledsages 
af en kopi af den fulde EU-
overensstemmelseserklæring. Dette krav 
kan også opfyldes ved at medsende en 
forenklet EU-
overensstemmelseserklæring. Såfremt der 

udgår
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kun medsendes en forenklet EU-
overensstemmelseserklæring, skal denne 
umiddelbart efterfølges af den nøjagtige 
internetadresse eller e-mailadresse, hvor 
den fulde EU-
overensstemmelseserklæring kan fås.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med de nye retlige rammer (rammepakken). Fabrikanterne vil slippe for 
en yderligere unødvendig administrativ byrde.

Ændringsforslag 107
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Der foreligger ikke et krav om, at overensstemmelseserklæringen skal ledsage produkter for 
andre direktiver om de nye retlige rammer, som omfatter elektronik, navnlig 
lavspændingsdirektivet, hvor dette formodentlig er af større betydning. Artikel 10, stk. 6, 
kræver allerede kontaktoplysninger om fabrikanten, således at overensstemmelseserklæringen 
kan indhentes, samt de detaljerede oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere 
produktet. Sporbarhed sikres ligeledes i medfør af artikel 15, der omfatter identifikation af 
erhvervsdrivende i forsyningskæden.
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Ændringsforslag 108
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Oplysninger på emballagen skal gøre det 
muligt at identificere de medlemsstater 
eller det geografiske område i en 
medlemsstat, hvor radioudstyret kan tages 
i brug, og skal advare brugeren om 
eventuelle begrænsninger eller krav om 
godkendelse i forbindelse med anvendelsen 
i visse medlemsstater. Sådanne oplysninger 
skal uddybes i den brugsanvisning, der 
ledsager radioudstyret. Kommissionen kan 
vedtage gennemførelsesretsakter om, 
hvorledes disse oplysninger skal angives. 
Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages 
efter den rådgivningsprocedure, der 
henvises til i artikel 44, stk. 2.

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 109
Wim van de Camp
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Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Oplysninger på emballagen skal gøre det 
muligt at identificere de medlemsstater 
eller det geografiske område i en 
medlemsstat, hvor radioudstyret kan tages 
i brug, og skal advare brugeren om
eventuelle begrænsninger eller krav om 
godkendelse i forbindelse med anvendelsen 
i visse medlemsstater. Sådanne oplysninger 
skal uddybes i den brugsanvisning, der 
ledsager radioudstyret. Kommissionen kan 
vedtage gennemførelsesretsakter om, 
hvorledes disse oplysninger skal angives. 
Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages 
efter den rådgivningsprocedure, der 
henvises til i artikel 44, stk. 2.

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

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at præcisere, at fabrikanterne tilføjer "geografiske oplysninger" og på pakken 
advarer brugeren om potentielle begrænsninger for anvendelse, men kun i tilfælde hvor der 
foreligger sådanne begrænsninger.

Ændringsforslag 110
Barbara Weiler

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det skal af EU-
overensstemmelseserklæringen fremgå, at 
det er blevet godtgjort, at de væsentlige 
krav i artikel 3 er opfyldt.

1. Det lægges til grund i EU-
overensstemmelseserklæringen, at de 
væsentlige krav i artikel 3 opfyldes.
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Or. de

Begrundelse

Hvis EU's overensstemmelseserklæring bygger på harmoniserede standarder, der er 
offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, kan det kun lægges til grund, at de 
væsentlige krav i artikel 3 opfyldes.

Ændringsforslag 111
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 112
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 113
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 114
Barbara Weiler

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Efter begrundet anmodning fra 
markedsovervågningsmyndigheden i en 
medlemsstat fremskaffer fabrikanten en 
oversættelse af de relevante dele af den 
tekniske dokumentation på et sprog, som 
den pågældende myndighed nemt kan 
forstå.

Or. en

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse med artikel 10, stk. 11, i det foreslåede direktiv og undgå 
uforholdsmæssige byrder på erhvervsdrivende, navnlig SMV'er, for så vidt angår 
oversættelsesudgifter.

Ændringsforslag 115
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Or. en

Begrundelse

Kravet om oversættelse vil skabe unødvendige administrative byrder og omkostninger for 
retmæssige fabrikanter, især SMV'er.

Ændringsforslag 116
Barbara Weiler

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at 
forbrugerne og andre interesserede parter 
får mulighed for at indsende klager om 
usikre produkter og produkter, der ikke 
opfylder kravene, til de kompetente 
myndigheder på nationalt eller regionalt 
plan. Medlemsstaterne sikrer, at der 
følges op på disse klager på en 
gennemsigtig måde og uden 
forskelsbehandling. De informerer 
ligeledes forbrugerne og andre 
interesserede parter om gældende 
procedurer og gør offentligheden 
opmærksom på, at disse kompetente 
myndigheder findes, hvilke 
ansvarsområder de har, hvad de hedder, 
og hvordan de kan kontaktes.

Or. en

Begrundelse

Markedsovervågningen bliver mere effektiv, hvis borgerne og andre interesserede parter kan 
bidrage til overvågningsprocessen ved at indberette hændelser om elektromagnetiske 
forstyrrelser og skadelig interferens for så vidt angår radiospektrummet. En sådan mulighed 
for deltagelse vil desuden øge forbrugertilliden.

Ændringsforslag 117
Barbara Weiler, Wim van de Camp



PE513.158v01-00 20/23 AM\938786DA.doc

DA

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) at nå et højere 
forbrugerbeskyttelsesniveau

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 118
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Modtageradioudstyr, der er beregnet til 
udelukkende at skulle anvendes til 
modtagelse af lyd- og tv-udsendelser.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag komplementerer ændringsforslag 4 og 6 i udkastet til betænkning og 
sikrer, at både sendere og modtagere er omfattet af direktivet om radioudstyr, samtidig med 
at det bevarer den eksisterende undtagelse for radio- og tv-udstyr, som kun anvendes i 
forbindelse med modtagelse. En ændring i R&TTE-direktivets anvendelsesområde hilses ikke 
velkommen, eftersom EMC-direktivet og lavspændingsdirektivet yder passende beskyttelse for 
disse produkter.

Ændringsforslag 119
Barbara Weiler

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Samlesæt til radioamatører samt 
kommercielt udstyr, der er ændret af og 
beregnet til radioamatører, betragtes ikke 
som udstyr, der handles frit.

i) samlesæt med radioudstyr, der er ændret 
af og beregnet til radioamatører

ii) radioudstyr, som findes i handlen, og 
som er ændret af og beregnet til 
radioamatører

iii) udstyr, der samles og anvendes af 
radioamatører til eksperimentelle og 
videnskabelige formål.

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 120
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Bilag I – punkt 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. modtageradioudstyr, der er beregnet 
til udelukkende at skulle anvendes til 
modtagelse af lyd- og tv-udsendelser.

Or. en

Begrundelse

På nuværende tidspunkt reguleres tv- og radioenheder ikke af R&TTE-direktivet og er i 



PE513.158v01-00 22/23 AM\938786DA.doc

DA

tilstrækkelig grad omfattet af EMCD-direktivet og lavspændingsdirektivet, hvorfor det er 
hensigtsmæssigt at opretholde den eksisterende undtagelse, især på baggrund af 
ændringsforslaget til artikel 2, stk.1, punkt 1, i det foreslåede direktiv.

Ændringsforslag 121
Wim van de Camp

Forslag til direktiv
Bilag VII – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 122
Malcolm Harbour

Forslag til direktiv
Bilag VII – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

I bilag III kræves der et nummer som entydig identifikation af produktet, mens EN ISO/IEC 
17050-1 kræver et nummer som entydig identifikation af overensstemmelseserklæringen. 
Bilag III i de nye retlige rammer indeholder allerede tilstrækkelige oplysninger om 
sporbarhed, hvorfor dette ændringsforslag præciserer artiklen med henblik på at sikre, at 
punkt 1 i modelstrukturen "Nr. ... (entydig identifikation af radioudstyret)" ikke fejlagtigt kan 
forstås som et krav til at udpege produktserienumre i EU's overensstemmelseserklæring.

Ændringsforslag 123
Wim van de Camp
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Forslag til direktiv
Bilag VII – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Attestens genstand (identifikation af 
radioudstyret, såsom type-, parti- og 
serienummer eller andre elementer), 
således at de produkter, der er omfattet af 
overensstemmelseserklæringen, kan 
identificeres. Foto kan eventuelt 
vedlægges):

Or. en

Begrundelse

Kravet i punkt 1 er overflødigt i betragtning af punkt 4 og vil praktisk talt tvinge fabrikanter 
til at udstede en entydig overensstemmelseserklæring, mens en enkelt sådan erklæring på 
nuværende tidspunkt kan finde anvendelse på variationer af samme produkt for så vidt angår 
form, farve og funktioner.


