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Tarkistus 88
Barbara Weiler

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Laitteet, jotka tarkoituksella lähettävät 
radioaaltoja käyttötarkoituksensa vuoksi, 
käyttävät järjestelmällisesti radiospektriä. 
Jotta voidaan varmistaa spektrin tehokas 
käyttö ja välttää haitallinen häirintä, 
kaikkien tällaisten laitteiden olisi 
kuuluttava tämän direktiivin 
soveltamisalaan riippumatta siitä, 
pystyykö laite viestimään.

(6) Laitteet, jotka tarkoituksella lähettävät 
tai vastaanottavat radioaaltoja 
käyttötarkoituksensa vuoksi, käyttävät 
järjestelmällisesti radiospektriä. 
Huolimatta siitä, että jotkut tuotteet 
tarkoituksella käyttävät magneetti- tai 
sähkökenttiä täyttääkseen tarkoituksensa, 
lähettimestä ei lähde viestintää, joten 
kentät eivät etene radioaaltoina.
Tällaisilla laitteilla on hyvin vähäinen 
mahdollisuus aiheuttaa paikallisia 
häiriöitä, joten ne on jätettävä direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle.

Or. en

Perustelu

Direktiiviehdotuksen 2 artiklan 1 kohdan 1 alakohtaan esitetyn tarkistuksen mukaisesti.

Tarkistus 89
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 90
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Pelkästään vastaanottavien laitteiden 
vastaanottokykyyn sovelletaan direktiivin 
2004/108/EY olennaisia vaatimuksia 
etenkin sellaisten muiden kuin toivottujen 
signaalien osalta, jotka johtuvat jaettujen 
tai rinnakkaistaajuusalueiden tehokkaasta 
käytöstä, eikä näitä laitteita sen vuoksi 
tarvitse sisällyttää tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

(12) Pelkästään vastaanottavien laitteiden 
vastaanottokykyyn sovelletaan asiaa 
koskevia olennaisia vaatimuksia etenkin 
sellaisten muiden kuin toivottujen 
signaalien osalta, jotka johtuvat jaettujen 
tai rinnakkaistaajuusalueiden tehokkaasta 
käytöstä.

Or. en

Tarkistus 91
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Yhteentoimivuus verkkojen 
välityksellä muiden radiolaitteistojen 
kanssa ja liittäminen asianmukaisen 
tyyppisiin rajapintoihin koko unionin 
alueella on joissain tapauksissa tarpeen. 
Radiolaitteiden ja lisälaitteiden, kuten 
laturien, yhteentoimivuus yksinkertaistaa 
radiolaitteiden käyttöä, vähentää 
tarpeetonta jätettä ja kustannuksia. 

Or. en
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Perustelu

Tarkistus on vastaehdotus mietintöluonnoksen tarkistukselle 5. Latureita ei sellaisenaan pidä 
luokitella radiolaitteiksi. Riippuen siitä, millä tavalla latureita tulevaisuudessa asetetaan 
saataville, markkinoilla sovellettavat säännöt voivat olla joko radio- ja telepäätedirektiivissä 
tai sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevassa direktiivissä /pienjännitedirektiivissä 
esitetyt säännöt, joten lisävaatimusten esittäminen tässä loisi ristiriidan saman laturin 
olennaisten vaatimusten osalta riippuen pelkästään tavasta, jolla se saatetaan markkinoilla 
saataville. EU:n standardointimenettely on todennäköisesti paras tapa edetä.

Tarkistus 92
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Joissain tapauksissa yhteentoimivuus 
verkkojen välityksellä muiden 
radiolaitteistojen kanssa ja liittäminen 
asianmukaisen tyyppisiin rajapintoihin 
koko unionin alueella on joissain 
tapauksissa tarpeen. Radiolaitteiden ja 
lisälaitteiden, kuten laturien, 
yhteentoimivuus yksinkertaistaa 
radiolaitteiden käyttöä, vähentää 
tarpeetonta jätettä ja kustannuksia. Uutta 
pyrkimystä kehittää yhteistä laturia 
odotetaan siis, koska se olisi hyödyksi 
erityisesti kuluttajien ja muiden 
loppukäyttäjien kannalta.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 93
Malcolm Harbour
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Tarkistus on Barbara Weilerin IMCO:n mietinnöissä uudesta yleisestä lainsäädännöstä 
esittämän sanamuotoa koskevan ehdotuksen mukainen (esim. tarkistukset 12 ja 16 
sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaan direktiiviin ja tarkistukset 17 ja 19 
pienjännitedirektiiviin), jotta verkkosivuston osoitteella voitaisiin täyttää valmistajien ja 
maahantuojien jäljitettävyystietoja koskeva vaatimus.

Tarkistus 94
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 95
Barbara Weiler
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

b) sähkömagneettisen yhteensopivuuden 
suojaus direktiivin 2004/108/EY 
mukaisesti, mukaan luettuina erityisesti 
häiriönsiedon tasot, jotka mahdollistavat 
jatkuvasti käytön käyttötarkoitukseen 
tehokkaasti jaettuja tai 
rinnakkaistaajuusalueita käytettäessä.

Or. de

Perustelu

Sanamuodon tarkentaminen artiklan tarkoitus huomioon ottaen: Häiriönsieto sallii käytön 
käyttötarkoitukseen – riippumatta mahdollisesta edeltävästä käytöstä muuhun kuin 
käyttötarkoitukseen.

Tarkistus 96
Christel Schaldemose

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Tarkistus 97
Toine Manders

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 98
Toine Manders

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

Komission teksti Tarkistus

a a) radiolaitteet ja erityisesti 
matkapuhelimet on tehtävä 
yhteensopiviksi yhteisen laturin kanssa. 
Myyjän on varmistettava, että laitteen 
ostoon kuuluu yhteensopiva yhteinen 
laturi.

Or. en

Tarkistus 99
Heide Rühle

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos tässä artiklassa esitettyjen 
olennaisten vaatimusten soveltamisesta 
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säädetään radiolaitteistojen osalta 
kokonaan tai osittain tarkemmin muussa 
unionin lainsäädännössä, tätä direktiiviä 
ei sovelleta radiolaitteistoon tai sitä 
lakataan soveltamasta radiolaitteistoon 
näiden vaatimusten osalta kyseisen 
lainsäädännön täytäntöönpanon 
päivämäärästä lukien.

Or. en

Tarkistus 100
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 101
Barbara Weiler

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
radiolaitteita asetetaan saataville 
markkinoilla vain siinä tapauksessa, että ne 
ovat tämän direktiivin mukaisia, kun ne on 
oikein asennettu ja huollettu ja niitä 
käytetään käyttötarkoituksensa 
mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
radiolaitteita asetetaan saataville 
markkinoilla vain siinä tapauksessa, että ne 
ovat tämän direktiivin mukaisia, kun niitä 
käytetään käyttötarkoituksensa mukaisesti 
tai kohtuudella ennakoitavissa 
olosuhteissa ja ne on oikein asennettu ja 
huollettu.

Or. en

Perustelu

Kuluttajia voidaan suojella tehokkaasti vain, jos valmistajat tuotteita suunnitellessaan ottavat 
asianmukaisesti huomioon heidän ennakoitavissa oleva toimintansa. Erityisesti nuoret 
kuluttajat, jotka eivät vielä osaa lukea, tai lukutaidottomat ovat suuremmassa vaarassa 
altistua vahingolle tai vammalle.

Tarkistus 102
Barbara Weiler

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioille on myös sähkömagneettisten häiriöiden kohdalla annettava mahdollisuus 
asettaa lisävaatimuksia.

Tarkistus 103
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

6. Valmistajien on ilmoitettava nimensä, 
rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity 
tavaramerkkinsä sekä osoitteensa, josta 
niihin saa yhteyden, joko radiolaitteessa 
tai, mikäli se ei radiolaitteen koon tai 
luonteen vuoksi ole mahdollista, sen 
pakkauksessa tai sen mukana seuraavassa 
asiakirjassa. Osoitteessa on ilmoitettava 
yksi yhteyspiste, jonka kautta valmistajaan 
voi ottaa yhteyttä. Kun radiolaitteisiin on 
asennettu kuvaruutu, velvoite voidaan 
täyttää myös toiminnolla, jonka avulla 
käyttäjä voi valita näyttöön vaaditut 
tiedot.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella ehdotetaan sähköisten merkintöjen käytöstä säätämistä, koska näin luonnos 
radio- ja telepäätedirektiiviksi saatetaan digitaaliaikaan.

Tarkistus 104
Wim van de Camp

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

Ohjeet ja turvallisuustiedot, joihin 
ensimmäisessä alakohdassa viitataan, ja 
merkinnät on esitettävä selkeästi ja 
ymmärrettävästi ottaen huomioon 
suunniteltu loppukäyttäjä.

Or. en

Tarkistus 105
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Myös seuraavat tiedot on annettava: Poistetaan.
radiolaitteen toimintataajuudet
radiolaitteen toimintataajuuksilla 
lähetetty radiotaajuusteho.

Or. en

Perustelu

Parannukset valvontaan ovat tervetulleita, mutta toimintataajuuksien ja tehoja koskevien 
tietojen esittäminen käyttöohjeissa on turhaa, koska yksityiskohtaiset tekniset eritelmät 
esitetään radiolaitteiden teknisissä tiedoissa ja ne ovat viranomaisten saatavilla 
vaatimustenmukaisuuden tarkistamiseksi. Käyttäjät eivät myöskään tiedä, mitä sovellettavat 
rajat ovat, eivätkä valmistajat kenties saa täsmälleen samoja arvoja kuin käyttöohjeissa 
esitetyt.

Tarkistus 106
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Johdonmukainen uuden sääntelypuitepaketin kanssa. Poistetaan valmistajilta yksi tarpeeton 
hallinnollinen taakka.

Tarkistus 107
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksia ei vaadita tuotteisiin muuta elektroniikkaa koskevissa 
uuden sääntelypuitepaketin direktiiveissä, erityisesti pienjännitedirektiivissä, jossa se olisi 
tärkeämpää. Valmistajien yhteystietoja vaaditaan jo 10 artiklan 6 kohdassa, joten 
vaatimustenmukaisuusvakuutukset voidaan hankkia yksityiskohtaisten tietojen kanssa tuotteen 
tarkistamiseksi. Jäljitettävyys varmistetaan myös 15 artiklassa, joka koskee toimitusketjun 
talouden toimijoita koskevia tietoja.

Tarkistus 108
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 109
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Selvennetään, että valmistajat lisäävät maantieteelliset tiedot ja ilmoittavat käyttäjille 
pakkauksessa käytön mahdollisista rajoituksista vain silloin, kun rajoituksia on käytössä.

Tarkistus 110
Barbara Weiler
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Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on 
ilmoitettava, että 3 artiklassa esitettyjen 
olennaisten vaatimusten täyttyminen on 
osoitettu.

1. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa 
oletetaan, että 3 artiklassa esitetyt 
olennaiset vaatimukset täyttyvät.

Or. de

Perustelu

Jos EU-vaatimustenmukaisuusvaatimus perustuu Euroopan unionin virallisen lehden 
mukaisiin yhdenmukaistettuihin standardeihin, voidaan ainoastaan olettaa, että 3 artiklan 
olennaiset vaatimukset täyttyvät.

Tarkistus 111
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. CE-merkintä on kiinnitettävä 
radiolaitteeseen tai sen arvokilpeen 
näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi, 
ellei tämä ole radiolaitteen luonteen vuoksi 
mahdollista tai perusteltua. CE-merkintä on 
lisäksi kiinnitettävä näkyvästi ja helposti 
luettavasti pakkaukseen. Kun 
radiolaitteisiin on asennettu kuvaruutu, 
velvoite voidaan täyttää myös toiminnolla, 
jonka avulla käyttäjä voi valita näyttöön 
CE-merkinnän 19 artiklassa esitettyjen 
yleisten periaatteiden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella ehdotetaan sähköisten merkintöjen käytöstä säätämistä, koska näin luonnos 
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radio- ja telepäätedirektiiviksi saatetaan digitaaliaikaan.

Tarkistus 112
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jonkin jäsenvaltion 
markkinavalvontaviranomaisen 
perustellusta pyynnöstä valmistajan on 
toimitettava käännös teknisten 
asiakirjojen asiaa koskevista osista 
kyseisen jäsenvaltion kielellä.

Poistetaan.

Jos markkinavalvontaviranomainen 
pyytää valmistajalta teknisiä asiakirjoja, 
ne on toimitettava viipymättä. Jos 
markkinavalvontaviranomainen pyytää 
valmistajalta teknisten asiakirjojen tai 
niiden osien käännöstä, se voi asettaa 
tälle määräajan, joka on 30 päivää, jollei 
lyhempi määräaika ole perusteltu 
vakavan tai välittömän riskin vuoksi.

Or. en

Perustelu

Kohtaa on vaikeaa sovittaa yhteen toimitusketjun todellisen kansainvälistymisen kanssa, kun 
asiakirjat ja raportit joka tapauksessa jo laaditaan hyvin ymmärrettävillä kielillä ja käytetään 
kansainvälisesti käytössä olevaa teknistä terminologiaa.

Tarkistus 113
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jonkin jäsenvaltion 
markkinavalvontaviranomaisen 

Poistetaan.
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perustellusta pyynnöstä valmistajan on 
toimitettava käännös teknisten 
asiakirjojen asiaa koskevista osista 
kyseisen jäsenvaltion kielellä.

Or. en

Tarkistus 114
Barbara Weiler

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jonkin jäsenvaltion 
markkinavalvontaviranomaisen 
perustellusta pyynnöstä valmistajan on 
toimitettava käännös teknisten asiakirjojen 
asiaa koskevista osista kyseisen 
jäsenvaltion kielellä.

Jonkin jäsenvaltion 
markkinavalvontaviranomaisen 
perustellusta pyynnöstä valmistajan on 
toimitettava käännös teknisten asiakirjojen 
asiaa koskevista osista kyseisen 
viranomaisen hyvin ymmärtämällä 
kielellä.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistetaan ehdotetun direktiivin 10 artiklan 11 kohdan kanssa talouden toimijoiden, 
erityisesti pk-yritysten, kohtuuttoman taakan välttämiseksi käännöskustannusten osalta.

Tarkistus 115
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos markkinavalvontaviranomainen 
pyytää valmistajalta teknisiä asiakirjoja, 
ne on toimitettava viipymättä. Jos 
markkinavalvontaviranomainen pyytää 
valmistajalta teknisten asiakirjojen tai 
niiden osien käännöstä, se voi asettaa 

Poistetaan.
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tälle määräajan, joka on 30 päivää, jollei 
lyhempi määräaika ole perusteltu 
vakavan tai välittömän riskin vuoksi.

Or. en

Perustelu

Käännösvaatimus muodostaisi tarpeettoman hallinnollisen taakan ja kustannuksia laillisille 
valmistajille, erityisesti pk-yrityksille.

Tarkistus 116
Barbara Weiler

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kuluttajille ja muille asianomaisille 
osapuolille tarjotaan mahdollisuus esittää 
vaarallisista tai vaatimustenmukaisuuden 
vastaisista tuotteista valituksia 
toimivaltaisille viranomaisille 
kansallisella tai alueellisella tasolla. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
valituksia käsitellään avoimesti ja 
syrjimättömästi. Niiden on myös 
ilmoitettava kuluttajille ja muille 
asianomaisille osapuolille käytettävistä 
menettelyistä sekä tiedotettava yleisölle 
näiden toimivaltaisten viranomaisten 
olemassaolosta, vastuualoista, tiedoista ja 
yhteystiedoista.

Or. en

Perustelu

Markkinavalvonta on tehokkaampaa, jos kuluttajat ja muut asianomaiset osapuolet voivat 
osaltaan edistää valvontamenettelyä ilmoittamalla sähkömagneettisia häiriöitä koskevista 
havainnoista ja haitallisista häiriöistä radiotaajuuksien osalta. Tällainen 
osallistumismahdollisuus myös lisää kuluttajien luottamusta.
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Tarkistus 117
Barbara Weiler, Wim van de Camp

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

Komission teksti Tarkistus

c a) korkean kuluttajansuojatason 
saavuttaminen

Or. en

Perustelu

Komission direktiivin uudelleentarkastelun on katettava myös korkeatasoinen kuluttajansuoja.

Tarkistus 118
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Pelkästään vastaanottavat 
radiolaitteet, jotka on tarkoitettu 
ainoastaan yleisradiolähetysten 
vastaanottamiseen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella täydennetään mietintöluonnoksen tarkistuksia 4 ja 6 varmistamalla, että 
radiolaitteista annettu direktiivi kattaa niin lähettimet kuin vastaanottimet, samalla kun 
säilytetään nykyinen poikkeus ainoastaan yleisradiolähetysten vastaanottamiseen 
tarkoitettujen laitteiden osalta. Muutos radio- ja telepäätelaitedirektiivin soveltamisalaan ei 
ole suotavaa, koska sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevassa direktiivissä ja 
pienjännitedirektiivissä tarjotaan jo asianmukainen kattavuus näiden tuotteiden osalta.

Tarkistus 119
Barbara Weiler
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Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

i) radioamatöörien omaan käyttöönsä
muuntamat radiolaitteiden 
rakennussarjat

ii) radioamatöörien omaan käyttöönsä 
muuntamat kaupallisesti saatavilla olevat 
radiolaitteet
iii) radioamatöörien itse rakentamat 
laitteet, joita käytetään 
radioamatööripalvelun puitteissa 
tieteellisissä ja kokeellisissa 
tarkoituksissa.

Or. de

Perustelu

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

Tarkistus 120
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Pelkästään vastaanottavat 
radiolaitteet, jotka on tarkoitettu 
ainoastaan yleisradiolähetysten 
vastaanottamiseen.

Or. en
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Perustelu

Radio- ja telepäätedirektiivillä ei tällä hetkellä säädellä yleisradiolähetysten vastaanottimia, 
ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevassa direktiivissä ja pienjännitedirektiivissä 
tarjotaan riittävä kattavuus, joten on asianmukaista säilyttää nykyinen poikkeus erityisesti 
ehdotetun direktiivin 2 artiklan 1 kohdan 1 alakohtaan esitetyn tarkistuksen vuoksi.

Tarkistus 121
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Nro … (radiolaitteen yksilöllinen 
tunnistenumero):

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 122
Malcolm Harbour

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Nro … (radiolaitteen yksilöllinen 
tunnistenumero):

1. Nro … 
(vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
yksilöllinen tunnistenumero):

Or. en

Perustelu

Liitteessä III vaaditaan laitteen yksilöllistä tunnistenumeroa, kun taas EN ISO/IEC 17050-1 
edellyttää vaatimustenmukaisuusvakuutuksen yksilöllistä tunnistenumeroa. Uuden 
sääntelypuitepaketin liite III sisältää jo riittävät jäljitettävyystiedot, joten tarkistuksella 
selvennetään artiklaa sen varmistamiseksi, että mallirakenteen kohtaa 1 ”Nro ... 
(radiolaitteen yksilöllinen tunnistenumero)” ei ymmärretä väärin vaatimuksena esittää
tuotteen sarjanumero EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.
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Tarkistus 123
Wim van de Camp

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Vakuutuksen kohde 
(vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
kattaman tuotteen tunnistamisen
mahdollistava radiolaitteen tunniste, kuten 
tyyppi, erä, sarjanumero tai muu tekijä. 
Voidaan liittää tarvittaessa kuva.):

Or. en

Perustelu

Kohdassa 1 esitetty vaatimus on päällekkäinen kohdan 4 kanssa ja velvoittaisi itse asiassa 
valmistajat antamaan yksilöllisen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jokaiselle tuotteelle, 
vaikka nykyisin sama vaatimustenmukaisuusvakuutus käy saman tuotteen muodoltaan, 
väriltään tai toiminnoiltaan erilaisiin versioihin.


