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Muudatusettepanek 88
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Seadmed, mis oma kasutuseesmärgi 
täitmiseks edastavad raadiolaineid, 
kasutavad süstemaatiliselt raadiospektrit.
Selleks et tagada raadiospektri 
otstarbekas kasutus, nii et välditaks 
kahjulikke häireid, peaks kavandatava
direktiivi reguleerimisala hõlmama kõiki 
asjaomaseid seadmeid, olenemata sellest, 
kas neid saab kasutada teabevahetuseks 
või mitte.

(6) Seadmed, mis oma kasutuseesmärgi 
täitmiseks edastavad või võtavad vastu
raadiolaineid, kasutavad süstemaatiliselt 
raadiospektrit. Hoolimata asjaolust, et 
teatavad tooted kasutavad oma 
kasutuseesmärgi täitmiseks magnet- või 
elektriväljasid, ei edasta nende puhul 
saateseade teavet ja seega ei levi 
niisugused väljad raadiolainetena. 
Niisuguste seadmete puhul on 
lokaliseeritud häirete põhjustamise 
võimalikkus väga piiratud, mistõttu tuleks 
need käesoleva direktiivi reguleerimisalast 
välja jätta.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas esildatud direktiivi artikli 2 lõike 1 punkti 1 kohta esitatud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 89
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kuigi vastuvõtuseadmed iseenesest ei 
tekita kahjulikke häireid, on vastuvõtu 
parameetrid, mis tõstavad raadiohäirete ja 
soovimatute signaalide osas 
vastuvõtuseadmete häirekindlust vastavalt
direktiivi 2004/108/EÜ olulistele nõuetele 
raadiospektri otstarbeka kasutuse 

(11) Kuigi vastuvõtuseadmed iseenesest ei 
tekita kahjulikke häireid, on vastuvõtu 
parameetrid, mis tõstavad raadiohäirete ja 
soovimatute signaalide osas 
vastuvõtuseadmete häirekindlust vastavalt
asjaomastele olulistele nõuetele 
raadiospektri otstarbeka kasutuse 
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tagamiseks üha olulisemad. tagamiseks üha olulisemad.

Or. en

Muudatusettepanek 90
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Ainult vastuvõtuks mõeldud seadmete 
vastuvõtuparameetrid peavad vastama
direktiivis 2004/108/EÜ sätestatud
olulistele nõuetele, eelkõige ühisel või 
naabersagedusribal töötamisega kaasnevate 
soovimatute signaalide osas; seepärast ei 
ole kõnealuseid seadmeid vaja lisada 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse.

(12) Ainult vastuvõtuks mõeldud seadmete 
vastuvõtuparameetrid peavad vastama
asjaomastele olulistele nõuetele, eelkõige 
ühisel või naabersagedusribal töötamisega 
kaasnevate soovimatute signaalide osas.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Mõningatel juhtudel võib osutuda 
vajalikuks tagada võrguülene 
koostalitlusvõime muude 
raadioseadmetega ja ühendus asjakohast 
tüüpi liidestega kogu liidus.
Raadioseadmete ja tarvikute, nagu 
laadimisseadmed, koostalitlusvõime 
muudab raadioseadmete kasutamise 
lihtsamaks ja vähendab tarbetute jäätmete 
teket.

(13) Mõningatel juhtudel on vajalik tagada 
võrguülene koostalitlusvõime muude 
raadioseadmetega ja ühendus asjakohast 
tüüpi liidestega kogu liidus.
Raadioseadmete ja tarvikute, nagu 
laadimisseadmed, koostalitlusvõime 
muudab raadioseadmete kasutamise 
lihtsamaks ning vähendab tarbetute 
jäätmete teket ja kulusid.

Or. en
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Selgitus

See muudatusettepanek kujutab endast vastuettepanekut raporti projekti 
muudatusettepanekule nr 5. Laadimisseadmeid ei tuleks liigitada per se raadiotoodeteks. 
Sõltuvalt sellest, kuidas tulevikus laadimisseadmeid turule lastakse, oleks kohaldatavateks 
eeskirjadeks kas R&TTE direktiiv või elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv / 
madalpingedirektiiv, mistõttu võib siinkohal mis tahes nõuete lisamine tekitada vastuolusid 
sama laadimisseadme suhtes kehtivate asjaomaste nõuetega, sõltuvalt üksnes sellest, mis viisil 
see on turule lastud. ELi standardimisprotsess on tõenäoliselt parim viis edusammude 
tegemiseks.

Muudatusettepanek 92
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Mõningatel juhtudel võib osutuda 
vajalikuks tagada võrguülene 
koostalitlusvõime muude 
raadioseadmetega ja ühendus asjakohast 
tüüpi liidestega kogu liidus.
Raadioseadmete ja tarvikute, nagu 
laadimisseadmed, koostalitlusvõime 
muudab raadioseadmete kasutamise 
lihtsamaks ja vähendab tarbetute jäätmete 
teket.

(13) Mõningatel juhtudel on vajalik tagada 
võrguülene koostalitlusvõime muude 
raadioseadmetega ja ühendus asjakohast 
tüüpi liidestega kogu liidus.
Raadioseadmete ja tarvikute, nagu 
laadimisseadmed, koostalitlusvõime 
muudab raadioseadmete kasutamise 
lihtsamaks ning vähendab tarbetute 
jäätmete teket ja kulusid. Uus püüdlus 
töötada välja ühtne laadimisseade on 
seetõttu oodatud, sest see oleks ülimalt 
kasulik eelkõige tarbijate ja muude 
lõppkasutajate jaoks.

Or. en

Selgitus

Mobiiltelefonide, nutitelefonide, tahvelarvutite, digitaalkaamerate, muusikamängijate ja
muude sarnaste seadmete laadimisseadmete ühildamatus kujutab endast tarbijate ja muude 
lõppkasutajate jaoks suurt ebamugavust ning märkimisväärset keskkonnaga seotud 
probleemi. Universaalne laadimisseade toob seetõttu endaga kaasa olulist kasu – eelkõige 
tarbijatele.

Muudatusettepanek 93
Malcolm Harbour
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Et hõlbustada teabevahetust 
ettevõtjate, turujärelevalveasutuste ja 
tarbijate vahel, peaksid liikmesriigid 
ergutama ettevõtjaid esitama postiaadressi 
alternatiivina ka veebisaidi aadressi.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga viiakse pr Weileri ettepanek kooskõlla uut 
õigusraamistikku käsitlevate siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportite vastuvõetud 
sõnastusega, nt muudatusettepanekud 12 ja 16 elektromagnetilise ühilduvuse direktiiviga ning 
muudatusettepanekud 17 ja 19 madalpingedirektiiviga, et võimaldada veebisaidi aadressi 
kasutuselevõtmist, täitmaks tootjate ja importijate suhtes kehtestatud jälgitavusalase teabe 
esitamise nõudeid.

Muudatusettepanek 94
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „raadioseade” – toode, mis oma 
kasutuseesmärgi täitmiseks edastab 
raadiolaineid, või toode, millele tuleb
lisada tarvik, nt antenn, et edastada 
raadiolaineid oma kasutuseesmärgi 
täitmiseks;

(1) „raadioseade” – toode, mis oma 
kasutuseesmärgi täitmiseks edastab või 
võtab vastu raadiolaineid, või toode, 
millele tuleb lisada tarvik, nt antenn, et 
edastada või võtta vastu raadiolaineid oma 
kasutuseesmärgi täitmiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 95
Barbara Weiler
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) elektromagnetilise ühilduvuse kaitse 
vastavalt direktiivile 2004/108/EÜ, sh 
sellisel tasemel häirekindlus, mis
võimaldaks töötada ühisel või 
naabersagedusribal veelgi otstarbekamalt.

(b) elektromagnetilise ühilduvuse kaitse 
vastavalt direktiivile 2004/108/EÜ, sh 
sellisel tasemel häirekindlus, mis
võimaldab alati ettenähtud otstarbel 
kasutamist ühisel või naabersagedusribal
otstarbekal töötamisel.

Or. de

Selgitus

Sõnastuse täpsustamine artikli eesmärki silmas pidades: häirekindlus võimaldab ettenähtud 
otstarbel kasutamist – sõltumata võimalikust eelnevast kasutamisest muul kui ettenähtud 
otstarbel.

Muudatusettepanek 96
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Raadioseade tuleb konstrueerida 
selliselt, et selle edastatud signaalid
kasutaks maapealseks või avakosmose 
raadiosideks eraldatud spektrit ja 
orbitaalressursse otstarbekalt, vältides 
kahjulike häirete tekkimist. Kõnealusele 
nõudele saab vastata üksnes selline 
raadioseade, mis tohib töötada vähemalt 
ühes liikmesriigis ilma asjakohaseid 
kasutusnõudeid rikkumata.

2. Raadioseade tuleb konstrueerida 
selliselt, et see kasutaks maapealseks või 
avakosmose raadiosideks eraldatud spektrit 
ja orbitaalressursse otstarbekalt, vältides 
kahjulike häirete tekkimist. Kõnealusele 
nõudele saab vastata üksnes selline 
raadioseade, mis tohib töötada vähemalt 
ühes liikmesriigis ilma asjakohaseid 
kasutusnõudeid rikkumata.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Toine Manders
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) sellel on koostalitlusvõime tarvikutega 
ja/või võrgu kaudu muude 
raadioseadmetega ja/või võime ühenduda 
asjakohast tüüpi liidestega kogu liidus;

(a) sellel on koostalitlusvõime tarvikutega, 
eelkõige laadimisseadmetega, ja/või võrgu 
kaudu muude raadioseadmetega ja/või 
võime ühenduda asjakohast tüüpi liidestega 
kogu liidus;

Or. en

Muudatusettepanek 98
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) raadioseade ja eelkõige 
mobiiltelefonid tehakse universaalse 
laadimisseadmega ühilduvaks. Müüja 
tagab, et niisuguse seadme ostu korral 
pannakse kaasa ühilduv universaalne 
laadimisseade;

Or. en

Muudatusettepanek 99
Heide Rühle

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui käesolevas artiklis sätestatud 
olulised nõuded on raadioseadmete suhtes 
osaliselt või täielikult sätestatud täpsemalt 
liidu muudes õigusaktides, ei kohaldata 
käesolevat direktiivi või lõpeb selle 
kohaldamine nende raadioseadmete 
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suhtes selliste nõuete osas kõnealuste 
liidu õigusaktide rakendamise 
kuupäevast.

Or. en

Muudatusettepanek 100
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse volitus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
45, et määratleda need raadioseadmete 
klassid või kategooriad, mille kohta kehtib 
lõikes 1 sätestatud nõue, et määratleda 
nõutava teabe sisu ja selle kättesaadavaks 
tegemise kord.

2. Komisjonile antakse volitus võtta vastu
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
45, et määratleda need raadioseadmete 
klassid või kategooriad, mille kohta kehtib 
lõikes 1 sätestatud nõue, et määratleda 
nõutava nõuetelevastavust käsitleva teabe 
sisu ja selle kättesaadavaks tegemise kord.

Or. en

Selgitus

Õigusaktis tuleks selgelt määrata kindlaks, millist teavet tuleks esitada, sest sellega võib 
ettevõtjate jaoks kaasneda märkimisväärne koormus.

Muudatusettepanek 101
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et raadioseadmed 
tehakse turul kättesaadavaks ainult siis, kui 
need nõuetekohase paigaldamise ja 
hooldamise ning ettenähtud otstarbel 
kasutamise korral vastavad käesoleva 
direktiivi nõuetele.

Liikmesriigid tagavad, et raadioseadmed 
tehakse turul kättesaadavaks ainult siis, kui 
need ettenähtud otstarbel või põhjendatult 
eeldatavate tingimuste kohaselt 
kasutamise ning nõuetekohase 
paigaldamise ja hooldamise korral 
vastavad käesoleva direktiivi nõuetele.
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Or. en

Selgitus

Tarbijaid saab tulemuslikult kaitsta üksnes juhul, kui tootjad võtavad toodete projekteerimisel 
nõuetekohaselt arvesse tarbijatepoolset eeldatavat käitumist. Eelkõige tarbijatel, kes on 
lugemiseks liiga noored või ei oska lugeda, on kahju saamise või vigastusoht suurem.

Muudatusettepanek 102
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid lubavad raadioseadmed 
kasutusele võtta ja neid ettenähtud otstarbel 
kasutada, kui need vastavad käesoleva 
direktiivi nõuetele. Ilma et see mõjutaks 
otsusest nr 676/2002/EÜ tulenevaid 
kohustusi ja liidu õigusaktide, eriti 
direktiivi 2002/21/EÜ artikli 9 lõigete 3 ja 
4 kohaselt sagedusribade kasutamisloa 
andmise tingimusi, võivad liikmesriigid 
kehtestada raadioseadmete 
kasutuselevõtmise ja/või kasutamise kohta 
lisatingimusi ainult põhjustel, mis on 
seotud raadiospektri otstarbeka kasutamise, 
kahjulike häirete vältimise või rahva 
tervise kaitsega.

Liikmesriigid lubavad raadioseadmed 
kasutusele võtta ja neid ettenähtud otstarbel 
kasutada, kui need vastavad käesoleva 
direktiivi nõuetele. Ilma et see mõjutaks 
otsusest nr 676/2002/EÜ tulenevaid 
kohustusi ja liidu õigusaktide, eriti 
direktiivi 2002/21/EÜ artikli 9 lõigete 3 ja 
4 kohaselt sagedusribade kasutamisloa 
andmise tingimusi, võivad liikmesriigid 
kehtestada raadioseadmete 
kasutuselevõtmise ja/või kasutamise kohta 
lisatingimusi ainult põhjustel, mis on 
seotud raadiospektri otstarbeka kasutamise, 
kahjulike või elektromagnetiliste häirete 
vältimise või rahva tervise kaitsega.

Or. de

Selgitus

Liikmesriikidel tuleks võimaldada ka elektromagnetiliste häirete korral kehtestada 
lisatingimusi.

Muudatusettepanek 103
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Tootjad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi ja kontaktaadressi kas 
raadioseadmele või, kui toote suurus või 
olemus seda ei võimalda, pakendile või 
raadioseadmega kaasasolevasse dokumenti.
Tootjaga ühenduse võtmiseks tuleb 
märkida üksainus aadress.

6. Tootjad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi ja kontaktaadressi kas 
raadioseadmele või, kui toote suurus või 
olemus seda ei võimalda, pakendile või 
raadioseadmega kaasasolevasse dokumenti.
Aadress osutab ühele ainsale kohale, kus
tootjaga saab ühendust võtta. Kui 
raadioseade on varustatud integreeritud 
ekraaniga, võib selle kohustuse täita ka 
funktsiooni abil, mis võimaldab kasutajal 
valida nõutava teabe kuvamise 
integreeritud ekraanil.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga tehakse ettepanek näha ette elektroonilise märgistamise 
kasutamine, millega tuuakse R&TTE direktiivi eelnõu digitaalajastusse.

Muudatusettepanek 104
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 7 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud juhised ja 
ohutusalane teave ning mis tahes 
märgistus esitatakse selgelt, arusaadavalt 
ja mõistetavalt ettenähtud lõppkasutajat 
arvesse võttes.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Malcolm Harbour
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Lisada tuleb ka järgmine teavet: välja jäetud
sagedusriba(d), millel raadioseade töötab;
raadioseadme töösagedus(t)el lubatud 
saatevõimsus.

Or. en

Selgitus

Järelevalve parandamine on teretulnud, kuid sagedusribade ja võimsust käsitleva teabe 
täpsustamine kasutamisjuhendis on liigne, sest üksikasjalike tehniliste spetsifikatsioonidega 
saab tutvuda raadiotoodete tehnilises toimikus ja need on ametiasutuste jaoks 
nõuetelevastavuse kontrollimiseks taotluse alusel kättesaadavad. Lisaks ei tea kasutajad, 
millised on kohaldatavad piirid, ja tootjad ei pruugi olla võimelised saavutama täpselt samu 
väärtusi, mis on esitatud kasutamisjuhendites.

Muudatusettepanek 106
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Iga raadioseadmega peab olema kaasas 
koopia täielikust ELi 
vastavusdeklaratsioonist. Nõue loetakse 
täidetuks ka lihtsustatud 
vastavusdeklaratsiooni esitamisega. Kui 
esitatakse vaid lihtsustatud deklaratsioon, 
peab sellele vahetult järgnema täpne 
veebisaidi või e-posti aadress, et oleks 
võimalik leida täielik ELi 
vastavusdeklaratsioon.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kooskõlla viimine uue õigusraamistiku paketiga. Tootjad vabastataks veel ühest tarbetust 
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halduskoormusest.

Muudatusettepanek 107
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Iga raadioseadmega peab olema kaasas 
koopia täielikust ELi 
vastavusdeklaratsioonist. Nõue loetakse 
täidetuks ka lihtsustatud 
vastavusdeklaratsiooni esitamisega. Kui 
esitatakse vaid lihtsustatud deklaratsioon, 
peab sellele vahetult järgnema täpne 
veebisaidi või e-posti aadress, et oleks 
võimalik leida täielik ELi 
vastavusdeklaratsioon.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Nõue, et tootega peab kaasas olema vastavusdeklaratsioon, puudub muudes uue 
õigusraamistiku elektroonikaalastes direktiivides, eelkõige madalpingedirektiivis, kus see on 
väidetavalt suurema tähtsusega. Artikli 10 lõikes 6 juba nõutakse tootja kontaktandmeid, mis 
võimaldab saada vastavusdeklaratsioone, samuti üksikasjalikku teavet, mis on vajalik toote 
kontrollimiseks. Jälgitavus on tagatud ka artikliga 15, millega reguleeritakse ettevõtjate 
tuvastamist tarneahelas.

Muudatusettepanek 108
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Pakendil esitatud teabe põhjal peab 
olema võimalik kindlaks teha liikmesriik 
või piirkond liikmesriigi territooriumil, kus 
raadioseadet saab kasutusele võtta; samuti 
peab teabes juhtima kasutajate 

9. Pakendil esitatud teabe põhjal peab
juhul, kui vähemalt ühes liikmesriigis on 
raadioseadme kasutusele võtmise suhtes 
kehtestatud piirangud, olema võimalik 
kindlaks teha liikmesriik või piirkond
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tähelepanu kasutuspiirangutele või -
nõuetele, mis mõningates liikmesriikides 
kehtivad. Kõnealune teave peab sisalduma 
raadioseadmega kaasasolevates juhistes.
Komisjon võib vastu võtta kõnealuse teabe 
esitamist reguleerivaid rakendusakte. Need 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 44 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

liikmesriigi territooriumil, kus seda
raadioseadet saab kasutusele võtta. Selle 
teabega tuleb kasutajaid ühtlasi teavitada 
mis tahes võimalikest kasutuspiirangutest 
või -nõuetest, mis mõningates 
liikmesriikides kehtivad. Kõnealune teave 
peab sisalduma raadioseadmega 
kaasasolevates juhistes. Komisjon võib 
vastu võtta kõnealuse teabe esitamist 
reguleerivaid rakendusakte. Need 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 44 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekuga nõutaks geograafilist teavet kõikidel juhtudel, mis on 
ebaproportsionaalne. Praeguse R&TTE direktiivi kohaselt tuleb geograafilise teabega juhtida 
kasutajate tähelepanu raadioseadme võimalikele kasutuspiirangutele teatavates 
liikmesriikides üksnes juhtudel, kus on kehtestatud tegelikud piirangud. Käesoleva 
muudatusettepanekuga tagatakse, et tootjad lisavad pakendile geograafilise teabe ja juhivad 
pakendil kasutajate tähelepanu võimalikele kasutuspiirangutele üksnes kasutuspiirangute 
olemasolu korral.

Muudatusettepanek 109
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Pakendil esitatud teabe põhjal peab 
olema võimalik kindlaks teha liikmesriik 
või piirkond liikmesriigi territooriumil, kus 
raadioseadet saab kasutusele võtta; samuti
peab teabes juhtima kasutajate tähelepanu 
kasutuspiirangutele või -nõuetele, mis
mõningates liikmesriikides kehtivad.
Kõnealune teave peab sisalduma 
raadioseadmega kaasasolevates juhistes.
Komisjon võib vastu võtta kõnealuse teabe 
esitamist reguleerivaid rakendusakte. Need 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 

9. Pakendil esitatud teabe põhjal peab
juhul, kui vähemalt ühes liikmesriigis on 
raadioseadme kasutusele võtmise suhtes 
kehtestatud piirangud, olema võimalik 
kindlaks teha liikmesriik või piirkond 
liikmesriigi territooriumil, kus seda
raadioseadet saab kasutusele võtta. Selles 
teabes peab ühtlasi juhtima kasutajate 
tähelepanu võimalikele kasutuspiirangutele 
või -nõuetele, kui need on mõningates 
liikmesriikides kehtivad. Kõnealune teave 
peab sisalduma raadioseadmega 
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artikli 44 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

kaasasolevates juhistes. Komisjon võib 
vastu võtta kõnealuse teabe esitamist 
reguleerivaid rakendusakte. Need 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 44 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

Or. en

Selgitus

Eesmärk on tagada, et tootjad lisavad pakendile geograafilise teabe ja juhivad pakendil 
kasutajate tähelepanu võimalikele kasutuspiirangutele üksnes juhtudel, kus kasutuspiirangud 
on kehtestatud.

Muudatusettepanek 110
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ELi vastavusdeklaratsioon kinnitab, et 
artiklis 3 sätestatud olulised nõuded on 
täidetud.

1. ELi vastavusdeklaratsiooni puhul 
eeldatakse, et täidetakse artiklis 3 
sätestatud olulisi nõudeid.

Or. de

Selgitus

Kui ELi vastavusdeklaratsioon tugineb Euroopa Liidu Teatajas avaldatud harmoneeritud 
standarditele, saab artiklis 3 sätestatud oluliste nõuete täitmist üksnes eeldada.

Muudatusettepanek 111
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. CE-vastavusmärgis tuleb 
raadioseadmele või selle andmeplaadile 
kinnitada nii, et see on nähtav, loetav ja 

1. CE-vastavusmärgis tuleb 
raadioseadmele või selle andmeplaadile 
kinnitada nii, et see on nähtav, loetav ja 
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kustumatu, välja arvatud juhul, kui seda ei 
saa teha või tagada raadioseadme omaduste 
tõttu. CE-vastavusmärgis tuleb kinnitada 
nähtavalt ja loetavalt ka pakendile.

kustumatu, välja arvatud juhul, kui seda ei 
saa teha või tagada raadioseadme omaduste 
tõttu. CE-vastavusmärgis tuleb kinnitada 
nähtavalt ja loetavalt ka pakendile. Kui 
raadioseade on varustatud integreeritud 
ekraaniga, võib selle kohustuse täita ka 
funktsiooni abil, mis võimaldab kasutajal 
valida CE-vastavusmärgise kuvamise 
integreeritud ekraanil, järgides seejuures 
artiklis 19 sätestatud üldpõhimõtteid.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga tehakse ettepanek näha ette elektroonilise märgistamise 
kasutamine, millega tuuakse R&TTE direktiivi eelnõu digitaalajastusse.

Muudatusettepanek 112
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigi turujärelevalveasutuse 
põhjendatud taotluse alusel esitab tootja 
talle tehnilise dokumentatsiooni 
asjakohaste osade tõlke liikmesriigi 
ametlikku keelde.

välja jäetud

Kui turujärelevalveasutus nõuab tootjalt 
tehnilist dokumentatsiooni, esitatakse see 
talle viivitamata. Kui 
turujärelevalveasutus taotleb tootjalt 
tehnilise dokumentatsiooni või selle osade 
tõlget, võib ta selleks esitada tähtaja, mis 
on 30 päeva, välja arvatud juhul, kui 
lühema tähtaja tingib tõsine ja vahetu 
risk.

Or. en

Selgitus

Seda lõiget on raske sobitada kokku tarneahela de facto rahvusvaheliseks muutumisega, mille 
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raames on dokumendid ja aruanded juba igal juhul koostatud hästi arusaadavates keeltes ja
rahvusvaheliselt kasutatavat tehnilist terminoloogiat kasutades.

Muudatusettepanek 113
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Liikmesriigi turujärelevalveasutuse 
põhjendatud taotluse alusel esitab tootja 
talle tehnilise dokumentatsiooni 
asjakohaste osade tõlke liikmesriigi 
ametlikku keelde.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 114
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigi turujärelevalveasutuse 
põhjendatud taotluse alusel esitab tootja 
talle tehnilise dokumentatsiooni 
asjakohaste osade tõlke liikmesriigi 
ametlikku keelde.

Liikmesriigi turujärelevalveasutuse 
põhjendatud taotluse alusel esitab tootja 
talle tehnilise dokumentatsiooni 
asjakohaste osade tõlke keelde, mis on 
kõnealusele asutusele kergesti arusaadav.

Or. en

Selgitus

Kooskõlla viimiseks esildatud direktiivi artikli 10 lõikes 11 sätestatuga ning vältimaks 
ebaproportsionaalset koormust ettevõtjate, eelkõige VKEde puhul, pidades silmas 
tõlkekulusid.

Muudatusettepanek 115
Wim van de Camp
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Kui turujärelevalveasutus nõuab tootjalt 
tehnilist dokumentatsiooni, esitatakse see 
talle viivitamata. Kui 
turujärelevalveasutus taotleb tootjalt 
tehnilise dokumentatsiooni või selle osade 
tõlget, võib ta selleks esitada tähtaja, mis 
on 30 päeva, välja arvatud juhul, kui 
lühema tähtaja tingib tõsine ja vahetu 
risk.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tõlkimise nõue põhjustaks tarbetut halduskoormust ja -kulu õiguspärastele tootjatele ja 
eelkõige VKEdele.

Muudatusettepanek 116
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et tarbijatele ja 
muudele huvitatud isikutele antakse 
võimalus esitada riiklikul või 
piirkondlikul tasandil pädevatele 
asutustele kaebusi toodete kohta, mis ei 
ole ohutud või mis ei vasta nõuetele. 
Liikmesriigid tagavad, et kõnealuseid 
kaebusi käsitletakse läbipaistvalt ja 
mittediskrimineerivalt. Nad teavitavad ka 
tarbijaid ja muid huvitatud isikuid 
kehtestatud menetlustest ning teavitavad 
üldsust kõnealuste pädevate asutuste 
olemasolust, ülesannetest, isikust ja 
kontaktandmetest.
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Or. en

Selgitus

Turujärelevalve saab olema tõhusam, kui kodanikud ja muud huvitatud isikud saavad 
panustada järelevalveprotsessi, andes teada raadiospektriga seotud elektromagnetiliste 
häirete ja kahjulike häirete esinemistest. Lisaks suurendab niisugune osalemise võimalus 
tarbijate usaldust.

Muudatusettepanek 117
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 47 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) saavutada tarbijakaitse kõrge tase.

Or. en

Selgitus

Direktiivi toimimise läbivaatamine komisjoni poolt peaks hõlmama ka tarbijakaitse kõrget 
taset. 

Muudatusettepanek 118
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Raadiovastuvõtuseadmed, mis on 
mõeldud ainult heli- ja 
teleringhäälingusaadete vastuvõtmiseks.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek täiendab raporti projekti muudatusettepanekuid nr 4 ja 6, 
millega tagatakse, et nii saate- kui ka vastuvõtuseadmed on hõlmatud raadioseadmete 
direktiiviga, võttes üle erandi, mis kehtib heli- ja teleringhäälinguvastuvõtuseadmetele. 
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R&TTE direktiivi reguleerimisala muutmine ei oleks teretulnud, sest elektromagnetilise 
ühilduvuse direktiivis ja madalpingedirektiivis käsitletakse kõnealuseid tooteid sobival 
määral.

Muudatusettepanek 119
Barbara Weiler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooniliidu (ITU) 
raadiosideeeskirjade artikli 1 määratluse 56 
kohased raadioamatööride kasutatavad 
raadioseadmed, kui need ei ole 
kaubanduslikult kättesaadavad.

1. Rahvusvahelise 
Telekommunikatsiooniliidu (ITU) 
raadiosideeeskirjade artikli 1 määratluse 56 
kohased raadioamatööride kasutatavad 
raadioseadmed, mis ei ole kaubanduslikult 
kättesaadavad:

Raadioamatööridele kokkupanemiseks 
mõeldud komplekte ning raadioamatööride 
modifitseeritud ja neile kasutamiseks 
mõeldud kaubanduslikke seadmeid ei 
peeta kaubanduslikult kättesaadavateks 
seadmeteks.

i) raadioamatööride poolt omapoolseks 
kasutamiseks modifitseeritud
raadioseadmete komplektid;

ii) raadioamatööride poolt omapoolseks 
kasutamiseks modifitseeritud 
kaubanduslikud raadioseadmed;
iii) raadioamatööride endi poolt ehitatud 
seadmed, mida kasutatakse 
amatöörraadioside raames teaduslikel või 
eksperimentaalsetel eesmärkidel.

Or. de

Selgitus

Kehtiv tekst põhjustas varem ikka ja jälle tõlgendusraskusi. Muudetud sõnastusega 
saavutatakse samatähenduslik täpsustus.

Muudatusettepanek 120
Barbara Weiler, Wim van de Camp
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Raadiovastuvõtuseadmed, mis on 
mõeldud ainult heli- ja 
teleringhäälingusaadete vastuvõtmiseks.

Or. en

Selgitus

Teleringhäälinguseadmeid praegu R&TTE direktiiviga ei reguleerita ning neid käsitletakse 
piisavalt elektromagnetilise ühilduvuse direktiivis ja madalpingedirektiivis, mistõttu on 
asjakohane säilitada kehtiv erand, eelkõige esildatud direktiivi artikli 2 lõike 1 punkti 1 kohta 
esitatud muudatusettepanekut arvesse võttes.

Muudatusettepanek 121
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nr … (raadioseadme kordumatu 
identifitseerimisnumber):

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 122
Malcolm Harbour

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Nr … (raadioseadme kordumatu 
identifitseerimisnumber):

1. Nr … (vastavusdeklaratsiooni
kordumatu identifitseerimisnumber):

Or. en



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

ET

Selgitus

III lisas nõutakse toote kordumatut identifitseerimisnumbrit, samas kui EN ISO/IEC 17050-1 
kohaselt nõutakse vastavusdeklaratsiooni kordumatut identifitseerimisnumbrit. Uue 
õigusraamistiku III lisa juba sisaldab piisavat jälgitavusalast teavet, nii et käesoleva 
muudatusettepanekuga täpsustatakse kõnealust artiklit, tagamaks et näidisstruktuuri punktist 
1 „(Nr … (raadioseadme kordumatu identifitseerimisnumber)” ei saadaks ekslikult aru nii, et 
ELi vastavusdeklaratsioonis tuleb esitada toote seerianumber.

Muudatusettepanek 123
Wim van de Camp

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Deklareeritav toode (raadioseadme 
määratlus, mis võimaldab toodet jälgida. 
Võib kaasas olla ka foto, kui see on 
asjakohane):

4. Deklareeritav toode (raadioseadme 
määratlus, näiteks tüübi-, partii- või 
seerianumber või mis tahes muu märge, 
mis võimaldab tuvastada tooteid, mille 
kohta on vastavusdeklaratsioon 
väljastatud. Võib kaasas olla ka pilt, kui 
see on asjakohane):

Or. en

Selgitus

Punkti 1 kohane nõue on punkti 4 arvesse võttes ülearune ning kohustaks tegelikkuses tootjaid 
väljastama iga toote kohta kordumatu vastavusdeklaratsiooni, samas kui praegu võib sama 
toote (kuju, värvi või funktsioonidega seotud) eri variatsioonide suhtes kohaldada ühte ühtset 
vastavusdeklaratsiooni.


