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Amendement 88
Barbara Weiler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Apparatuur die intentioneel radiogolven 
uitzendt om de beoogde functie te 
vervullen, maakt systematisch gebruik van 
het radiospectrum. Om ervoor te zorgen 
dat het spectrum efficiënt wordt gebruikt 
en aldus schadelijke interferentie te 
voorkomen, moet al deze apparatuur onder
het toepassingsgebied van deze richtlijn
vallen, ongeacht of de apparatuur al of 
niet geschikt is voor communicatie.

(6) Apparatuur die intentioneel radiogolven 
uitzendt of ontvangt om de beoogde 
functie te vervullen, maakt systematisch 
gebruik van het radiospectrum. Ondanks 
het feit dat sommige producten 
intentioneel gebruikmaken van 
magnetische of elektrische velden om hun 
beoogde functie te vervullen, gaat er geen 
communicatie van de zender uit en 
planten deze velden zich bijgevolg niet in 
de vorm van radiogolven voort. Deze
apparatuur houdt weinig risico op 
plaatselijke interferentie in en dient 
derhalve uitgesloten te worden van het 
toepassingsgebied van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

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

Amendement 89
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

basis van de toepasselijke essentiële eisen.

Or. en

Amendement 90
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(12) De ontvangstmogelijkheden van 
alleen voor ontvangst geschikte apparatuur 
vallen onder de toepasselijke essentiële 
eisen, met name wat betreft ongewenste 
signalen die het gevolg zijn van het 
efficiënte gebruik van gedeelde of 
aangrenzende frequentiebanden.

Or. en

Amendement 91
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) Interactie met andere apparatuur via 
netwerken en aansluiting op interfaces van 
het geschikte type in de gehele Unie zijn in 
sommige gevallen noodzakelijk.
Interoperabiliteit tussen radioapparatuur en 
accessoires zoals opladers vereenvoudigt
het gebruik van radioapparatuur en
vermindert de hoeveelheid onnodig afval
en de kosten.
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Or. en

Motivering

Dit amendement is een tegenvoorstel in antwoord op DR-amendement 5. Opladers mogen op 
zich niet als radioproducten worden beschouwd. Afhankelijk van de wijze waarop opladers in 
de toekomst op de markt worden gebracht, zijn de toepasselijke regels hetzij die van de 
R&TTE-richtlijn of die van de EMC-richtlijn / richtlijn "laagspanning". Wanneer hier een 
vereiste wordt toegevoegd, leidt dit uiteindelijk dus tot een conflict met toepasselijke vereisten 
voor dezelfde oplader, enkel op basis van de wijze waarop deze op de markt wordt gebracht. 
De normalisatieprocedure van de EU is waarschijnlijk de beste manier om verder te gaan.

Amendement 92
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) In sommige gevallen is interactie met 
andere apparatuur via netwerken en 
aansluiting op interfaces van het geschikte 
type in de gehele Unie noodzakelijk.
Interoperabiliteit tussen radioapparatuur en 
accessoires zoals opladers vereenvoudigt
het gebruik van radioapparatuur en
vermindert de hoeveelheid onnodig afval
en de kosten. Er wordt bijgevolg een 
hernieuwde poging om een universele 
oplader te ontwikkelen verwacht, omdat 
deze met name consumenten en andere 
eindgebruikers zeer ten goede zou komen.

Or. en

Motivering

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

Amendement 93
Malcolm Harbour
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Dit amendement brengt het voorstel van mevrouw Weiler op één lijn met de goedgekeurde 
formulering in de IMCO-verslagen over het nieuwe wetgevingskader (NWK), bijv. 
amendementen 12 en 16 op de EMC-richtlijn en amendementen 17 en 19 op de richtlijn 
"laagspanning", teneinde invoering van een webadres om te voldoen aan de ingevoerde 
informatievereisten voor fabrikanten en importeurs met het oog op de traceerbaarheid,
mogelijk te maken.

Amendement 94
Christel Schaldemose

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 95
Barbara Weiler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

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

Amendement 96
Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 97
Toine Manders

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 98
Toine Manders

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) radioapparatuur, en in het 
bijzonder mobiele telefoons, is compatibel 
met een universele oplader. De verkoper 
dient te waarborgen dat de apparatuur bij 
aanschaf wordt geleverd met een 
compatibele universele oplader.

Or. en

Amendement 99
Heide Rühle

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 100
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

In de wetgevingshandeling moet duidelijk worden aangegeven welke informatie moet worden 
verstrekt, omdat dit voorschrift een aanzienlijke last voor de marktdeelnemers met zich mee 
kan brengen.
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Amendement 101
Barbara Weiler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat 
radioapparatuur alleen op de markt wordt 
aangeboden als zij voldoet aan deze 
richtlijn wanneer zij naar behoren wordt 
geïnstalleerd en onderhouden en voor het 
beoogde doel wordt gebruikt.

De lidstaten zorgen ervoor dat 
radioapparatuur alleen op de markt wordt 
aangeboden als zij voldoet aan deze 
richtlijn wanneer zij voor het beoogde doel 
of onder omstandigheden die 
redelijkerwijs kunnen worden voorzien, 
wordt gebruikt en naar behoren wordt 
geïnstalleerd en onderhouden.

Or. en

Motivering

Consumenten kunnen alleen effectief worden beschermd als fabrikanten bij het ontwerpen van 
producten passend rekening houden met voorzienbaar gedrag van consumenten. Met name 
consumenten die nog te jong zijn om te lezen of niet kunnen lezen, lopen een verhoogd risico 
op schade of letsel.

Amendement 102
Barbara Weiler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

gebruik van radioapparatuur stellen om 
redenen die verband houden met het 
efficiënte gebruik van het radiospectrum, 
de voorkoming van schadelijke 
interferentie of elektromagnetische 
storingen, of de volksgezondheid.

Or. de

Motivering

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

Amendement 103
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. Fabrikanten vermelden hun naam, 
geregistreerde handelsnaam of 
geregistreerde merknaam en het 
contactadres op de radioapparatuur of, 
wanneer dit door de omvang of aard van de 
radioapparatuur niet mogelijk is, op de 
verpakking of in een bij de radioapparatuur 
gevoegd document. Het adres moet één 
enkele plaats aangeven waar de fabrikant 
kan worden gecontacteerd. Wanneer 
radioapparatuur is uitgerust met een 
geïntegreerd beeldscherm, kan ook aan 
deze verplichting worden voldaan door 
een functie aan te bieden waarmee de 
gebruiker de vereiste informatie op het 
geïntegreerde beeldscherm kan 
weergeven.

Or. en

Motivering

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

Amendement 104
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De instructies en informatie aangaande 
de veiligheid waarvan sprake is in de 
eerste alinea, alsmede eventuele 
etikettering, dienen duidelijk en 
begrijpelijk te zijn en rekening te houden 
met de beoogde eindgebruiker.

Or. en

Amendement 105
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ook de volgende informatie wordt 
verstrekt:

Schrappen

frequentieband(en) waarin de 
radioapparatuur functioneert;
radiofrequentievermogen uitgezonden in 
de frequentieband(en) waarin de 
radioapparatuur functioneert.

Or. en

Motivering

Verbeteringen in het toezicht zijn welkom, maar het specificeren van frequentiebanden en 
vermogen in de gebruikershandleidingen is overbodig, omdat gedetailleerde technische 
specificaties te vinden zijn in het technisch constructiedossier van radioproducten en deze 
specificaties voor instanties op verzoek beschikbaar zijn om de conformiteit na te gaan. 
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Bovendien weten gebruikers niet wat de toepasselijke grenzen zijn, en kunnen fabrikanten 
mogelijk niet precies dezelfde waarden halen als vermeld in de gebruikershandleidingen.

Amendement 106
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Bij elk stuk radioapparatuur wordt een 
kopie van de volledige EU-
conformiteitsverklaring gevoegd. Aan dit 
voorschrift kan ook worden voldaan door 
het verstrekken van een vereenvoudigde 
EU-conformiteitsverklaring. Als slechts 
een vereenvoudigde EU-
conformiteitsverklaring wordt verstrekt, 
wordt deze onmiddellijk gevolgd door het 
juiste internet- of e-mailadres waar de 
volledige EU-conformiteitsverklaring te 
vinden is.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze formulering is in overeenstemming met het NWK-stroomlijningspakket. Fabrikanten 
zouden worden bevrijd van weer een onnodige administratieve last.

Amendement 107
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Er is geen eis dat producten vergezeld moeten gaan van conformiteitsverklaringen voor 
andere NWK-richtlijnen inzake elektronica, in het bijzonder de richtlijn "laagspanning", 
terwijl dit aantoonbaar belangrijker is. Artikel 10, lid 6, schrijft al voor dat contactgegevens 
van de fabrikant worden vermeld, zodat conformiteitsverklaringen en de voor het controleren 
van het product benodigde gedetailleerde gegevens kunnen worden opgevraagd. Bovendien 
wordt de traceerbaarheid gewaarborgd door artikel 15 inzake de identificatie van 
marktdeelnemers in de toeleveringsketen.

Amendement 108
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 109
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Om duidelijk te maken dat fabrikanten "geografische informatie" alleen op de verpakking 
hoeven op te nemen en de gebruiker alleen hoeven te wijzen op eventuele 
gebruiksbeperkingen wanneer er gebruiksbeperkingen gelden.

Amendement 110
Barbara Weiler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In de EU-conformiteitsverklaring wordt
vermeld dat aangetoond is dat aan de 
essentiële eisen van artikel 3 is voldaan.

1. In de EU-conformiteitsverklaring wordt
ervan uitgegaan dat aan de essentiële eisen 
van artikel 3 is voldaan.

Or. de

Motivering

Indien de EU-conformiteitsverklaring gebaseerd is op geharmoniseerde normen in het 
Publicatieblad van de Europese Unie, dan kan er slechts van worden uitgegaan dat aan de 
essentiële eisen van artikel 3 is voldaan.

Amendement 111
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 112
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 113
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 114
Barbara Weiler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Op een met redenen omkleed verzoek van 
de markttoezichtautoriteit van een lidstaat 
verstrekt de fabrikant een vertaling van de 
relevante delen van de technische 
documentatie in een taal die door de 
betreffende autoriteit goed wordt 
begrepen.

Or. en

Motivering

Om het lid in overeenstemming te brengen met de bepaling in artikel 10, lid 11, van de 
voorgestelde richtlijn en om een onevenredige last voor marktdeelnemers, in het bijzonder 
voor kmo's, in de vorm van kosten voor vertalingen te voorkomen.
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Amendement 115
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

De eis van vertaling zou een onnodige administratieve last en onnodige kosten met zich 
meebrengen voor legitieme fabrikanten, in het bijzonder kmo's.

Amendement 116
Barbara Weiler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 39 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten waarborgen dat consumenten 
en andere belanghebbende partijen in de 
gelegenheid worden gesteld om bij de 
bevoegde autoriteiten op nationaal of 
regionaal niveau klachten over onveilige 
of niet-conforme producten in te dienen.
De lidstaten waarborgen dat deze klachten 
op transparante en niet-discriminerende 
wijze worden behandeld. Zij informeren 
consumenten en andere belanghebbende 
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partijen ook over de vastgestelde 
procedures en lichten het publiek voor 
over het bestaan, de 
verantwoordelijkheden, de identiteit en de 
contactgegevens van deze bevoegde 
autoriteiten.

Or. en

Motivering

Het markttoezicht zal efficiënter zijn, als burgers en andere belanghebbende partijen een 
bijdrage kunnen leveren aan het toezichtproces door waarnemingen van elektromagnetisme 
storingen en schadelijke interferentie met betrekking tot het radiospectrum te melden. Deze 
mogelijkheid tot deelname zal bovendien het vertrouwen van consumenten vergroten.

Amendement 117
Barbara Weiler, Wim van de Camp

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) een hoog niveau van 
consumentenbescherming bereiken.

Or. en

Motivering

De evaluatie van de werking van de richtlijn door de Commissie moet ook een hoog niveau 
van consumentenbescherming bestrijken.

Amendement 118
Malcolm Harbour

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. Radioapparatuur die uitsluitend is 
ontworpen om te worden gebruikt voor de 
ontvangst van radio- en televisie-
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omroepdiensten.

Or. en

Motivering

Dit amendement is een aanvulling op de DR-amendementen 4 en 6 en waarborgt dat zowel 
zenders als ontvangers onder het toepassingsgebied van de richtlijn inzake radioapparatuur 
vallen, terwijl de bestaande vrijstelling voor radio- en televisieapparatuur die uitsluitend is 
ontworpen om te worden gebruikt voor ontvangst, wordt verschoven. Een wijziging in het 
toepassingsgebied van de R&TTE-richtlijn is niet gewenst, gezien de passende dekking die de 
EMC-richtlijn en richtlijn "laagspanning" voor deze producten bieden.

Amendement 119
Barbara Weiler

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

i) bouwpakketten van radioapparatuur die 
door radioamateurs zijn omgebouwd voor 
eigen gebruik;

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

Or. de
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Motivering

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

Amendement 120
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Radioapparatuur die uitsluitend is 
ontworpen om te worden gebruikt voor de 
ontvangst van radio- en televisie-
omroepdiensten.

Or. en

Motivering

Radio- en televisieapparatuur valt momenteel niet onder het toepassingsgebied van de 
R&TTE-richtlijn en wordt voldoende bestreken door de EMC-richtlijn en richtlijn 
"laagspanning". Het is daarom gepast om de bestaande vrijstelling te handhaven, vooral 
gezien het amendement op artikel 2, lid 1, onder 1), van de voorgestelde richtlijn.

Amendement 121
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 122
Malcolm Harbour
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Bijlage III eist een nummer als unieke identificatie van het product, terwijl EN ISO/IEC 
17050-1 een nummer eist als unieke identificatie van de conformiteitsverklaring. Bijlage III 
van het NWK bevat al voldoende informatie met het oog op de traceerbaarheid. Dit 
amendement verduidelijkt daarom het artikel om te waarborgen dat punt 1 van de 
modelstructuur "Nr. … (uniek identificatienummer van de radioapparatuur)" niet verkeerd 
wordt geïnterpreteerd als een voorschrift om de serienummers van producten in de EU-
conformiteitsverklaring te vermelden.

Amendement 123
Wim van de Camp

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Voorwerp van de verklaring
(identificatie van de radioapparatuur, zoals 
een type-, batch- of serienummer of een 
ander element waarmee de producten 
waarop de conformiteitsverklaring 
betrekking heeft kunnen worden 
geïdentificeerd; dit kan, indien relevant, 
een afbeelding omvatten):

Or. en

Motivering

De eis in punt 1 wordt door punt 4 overbodig gemaakt en zou fabrikanten zelfs verplichten om 
voor elk product een unieke conformiteitsverklaring af te geven, terwijl een 
conformiteitsverklaring momenteel van toepassing kan zijn op meerdere vorm-, kleur- of 
functionaliteitsvarianten van hetzelfde product.
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