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Ändringsförslag 88
Barbara Weiler

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 89
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 90
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) Mottagningskapaciteten hos utrustning 
för enbart mottagning omfattas av de 
relevanta väsentliga kraven, särskilt när 
det gäller beaktande av oönskade signaler 
till följd av en effektiv användning av 
delade eller angränsande frekvensband.

Or. en

Ändringsförslag 91
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(13) Samverkan med annan radioutrustning 
via nät och anslutning till andra gränssnitt 
av lämplig typ i hela unionen krävs i vissa 
fall. Driftskompatibilitet mellan 
radioutrustning och tillbehör såsom laddare
förenklar användningen av radioutrustning 
och minskar onödigt avfall och onödiga 
kostnader.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är ett motförslag till äf 5 i förslaget till betänkande. Laddare bör inte i 
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sig klassas som radioprodukter. Beroende på hur laddare släpps ut på marknaden i framtiden 
kommer de gällande reglerna att vara antingen R&TTE-D eller EMC-D/LVD, så att lägga till 
nya krav här skulle i slutänden skapa en konflikt med de relevanta kraven på samma laddare, 
bara på grund av sättet på vilket den släpps ut på marknaden. EU:s standardiseringsprocess 
är troligen det bästa sättet att göra framsteg.

Ändringsförslag 92
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(13) Samverkan med annan radioutrustning 
via nät och anslutning till andra gränssnitt 
av lämplig typ i hela unionen krävs i vissa 
fall. Driftskompatibilitet mellan 
radioutrustning och tillbehör såsom laddare
förenklar användningen av radioutrustning 
och minskar onödigt avfall och onödiga 
kostnader. Förnyade insatser för att 
utveckla en gemensam laddare förväntas 
därför, eftersom det skulle vara särskilt 
fördelaktigt för konsumenter och andra 
slutanvändare.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 93
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Skäl 27a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag anpassar Barbara Weilers förslag till den antagna lydelsen i IMCO:s 
betänkanden om den nya lagstiftningsramen, t.ex. ändringsförslag 12 och 16 till EMC-
direktivet och ändringsförslag 17 och 19 till lågspänningsdirektivet (LVD), så att det går att 
uppge en internetadress för att uppfylla informationskraven på spårbarhet för tillverkare och 
importörer.

Ändringsförslag 94
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 95
Barbara Weiler

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 96
Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 97
Toine Manders
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 98
Toine Manders

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Radioutrustning, i synnerhet 
mobiltelefoner, ska göras kompatibla med 
en universalladdare. Säljaren ska se till 
att en kompatibel universalladdare ingår i 
köpet av denna utrustning.

Or. en

Ändringsförslag 99
Heide Rühle

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om de väsentliga krav som anges i 
denna artikel helt eller delvis anges mer 
specificerat i annan unionslagstiftning, i 
fråga om radioutrustning, ska detta 
direktiv inte tillämpas, eller ska inte 
längre tillämpas, för den 
radioutrustningen med avseende på 
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sådana krav från och med dagen för den 
unionslagstiftningens genomförande.

Or. en

Ändringsförslag 100
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 101
Barbara Weiler

Förslag till direktiv
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
radioutrustning görs tillgänglig på 
marknaden endast om den uppfyller kraven 
i detta direktiv när den är korrekt 
installerad och underhålls och används för 
sitt avsedda ändamål.

Medlemsstaterna ska säkerställa att 
radioutrustning görs tillgänglig på 
marknaden endast om den uppfyller kraven 
i detta direktiv när den används för sitt 
avsedda syfte eller under omständigheter 
som rimligen kan förutses, och när den är 
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korrekt installerad och underhålls och 
används för sitt avsedda ändamål.

Or. en

Motivering

Konsumenterna kan få ett effektivt skydd bara om tillverkarna i sin utformning av 
produkterna tar vederbörlig hänsyn till konsumenternas förutsebara användning. Särskilt 
konsumenter som är för unga för att kunna läsa eller inte kan läsa löper större risk att komma 
till skada.

Ändringsförslag 102
Barbara Weiler

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Medlemsstaterna bör kunna ställa ytterligare krav även när det gäller elektromagnetiska 
störningar.
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Ändringsförslag 103
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Tillverkarna ska ange namn, registrerat 
firmanamn eller registrerat varumärke och 
en kontaktadress på radioutrustningen eller, 
om det inte är möjligt på grund av 
radioutrustningens storlek eller art, på 
förpackningen eller i ett dokument som 
följer med radioutrustningen. Adressen ska 
innehålla en enda kontaktpunkt där 
tillverkaren kan kontaktas. Om 
radioutrustningen förses med en inbyggd 
skärm kan detta krav tillgodoses också 
genom en funktion med vilken 
användaren kan välja att visa den 
obligatoriska informationen på den 
inbyggda skärmen.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 104
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De bruksanvisningar och 
säkerhetsföreskrifter som avses i första 
stycket samt alla etiketter ska vara tydliga 
och lättbegripliga, med hänsyn tagen till 
den avsedda slutanvändaren.

Or. en
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Ändringsförslag 105
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande uppgifter ska också ingå: utgår
De frekvensband där radioutrustningen 
arbetar.
Den radiofrekvenseffekt som överförs 
inom det eller de frekvensband där 
radioutrustningen arbetar.

Or. en

Motivering

Förbättringar av övervakningen är välkomna, men att specificera frekvensband och 
information om effekt i bruksanvisningen är överflödigt, eftersom detaljerade tekniska 
specifikationer finns att tillgå i dokumentationen avseende teknisk konstruktion för 
radioprodukter, och myndigheterna kan få dem på begäran i syfte att kontrollera att kraven 
är uppfyllda. Användningarna känner heller inte till de tillämpliga gränserna, och det kan 
vara omöjligt för tillverkarna att erhålla exakt samma värden som anges i bruksanvisningen.

Ändringsförslag 106
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår
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om överensstämmelse kan erhållas.

Or. en

Motivering

Anpassat till den nya lagstiftningsramen. Tillverkarna slipper på det här sättet ytterligare en 
onödig administrativ börda.

Ändringsförslag 107
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Det finns inget krav på att en EU-försäkran om överensstämmelse ska följa med produkter i 
andra direktiv i den nya lagstiftningsramen som omfattar elektronik, framför allt 
lågspänningsdirektivet, där det med fog kan sägas vara viktigare. Det finns redan ett krav i 
artikel 10.6 på kontaktuppgifter för tillverkaren, så att en EU-försäkran om överensstämmelse 
kan erhållas, liksom utförliga uppgifter som behövs för att kontrollera produkten. 
Spårbarheten säkras också genom artikel 15 om identifiering av ekonomiska aktörer i 
leveranskedjan.

Ändringsförslag 108
Malcolm Harbour
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 109
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Informationen på förpackningen ska 
göra det möjligt att identifiera den 

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

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

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag klargör att tillverkarna ska lägga till ”geografisk information” och 
göra användaren uppmärksam på eventuella restriktioner för bruket på förpackningen, och 
endast i de fall där det finns sådana restriktioner.

Ändringsförslag 110
Barbara Weiler

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I EU-försäkran om överensstämmelse 
ska det anges att de väsentliga kraven i 
artikel 3 har visats vara uppfyllda.

1. I EU-försäkran om överensstämmelse 
ska det förutsättas att de väsentliga kraven 
i artikel 3 är uppfyllda.

Or. de

Motivering

Om EU-försäkran om överensstämmelse bygger på harmoniserade standarder som 
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning kan det bara förutsättas att de 
väsentliga kraven i artikel 3 är uppfyllda.
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Ändringsförslag 111
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 112
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 113
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 114
Barbara Weiler
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Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Tillverkaren ska på motiverad begäran från 
en medlemsstats myndighet för 
marknadsövervakning tillhandahålla en 
översättning av relevanta delar av den 
tekniska dokumentationen till ett språk
som lätt kan förstås av den myndigheten.

Or. en

Motivering

Syftar till en anpassning efter bestämmelsen i artikel 10.11 i det föreslagna direktivet och att 
undvika en oproportionerlig börda för de ekonomiska aktörerna, särskilt småföretag, med 
avseende på kostnader för översättning.

Ändringsförslag 115
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Motivering

Översättningskravet skulle skapa en onödig administrativ börda och orsaka kostnader för 
legitima tillverkare, särskilt småföretag.

Ändringsförslag 116
Barbara Weiler

Förslag till direktiv
Artikel 39 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter och andra berörda parter 
får tillfälle att lämna in klagomål till de 
behöriga myndigheterna på nationell eller 
regional nivå angående osäkra och icke 
överensstämmande produkter. 
Medlemsstaterna ska se till att dessa 
klagomål följs upp på ett insynsvänligt 
och icke-diskriminerande sätt. De ska 
också informera konsumenterna och de 
andra berörda parterna om gällande 
förfaranden och göra allmänheten 
medveten om att dessa behöriga 
myndigheter finns, vilka ansvarsområden 
de har, vad de heter och hur man 
kontaktar dem.

Or. en

Motivering

Marknadsövervakningen blir mer effektiv om allmänheten och andra berörda parter kan 
bidra till övervakningsprocessen genom att anmäla observationer av elektromagnetisk eller 
skadlig störning av radiospektrumet. Dessutom kommer en sådan möjlighet att delta att öka 
förtroendet bland konsumenterna.

Ändringsförslag 117
Barbara Weiler, Wim van de Camp

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

ca) säkerställa en hög 
konsumentskyddsnivå

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 118
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Radiomottagarutrustning som är 
avsedd att användas enbart för 
mottagning av radio- och tv-sändningar.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag kompletterar äf 4 och 6 i förslaget till betänkande, och ser till att både 
sändare och mottagare omfattas av radioutrustningsdirektivet, samtidigt som det bevarar det 
befintliga undantaget för radio- och tv-utrustning som används enbart för mottagning. En 
förändring av tillämpningsområdet för radio- och teleterminalsdirektivet vore olämplig, 
eftersom EMC-direktivet och lågspänningsdirektivet ger ett bra skydd för dessa produkter.

Ändringsförslag 119
Barbara Weiler

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Radioutrustning som används av 
radioamatörer enligt artikel 1, definition 

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

radioamatörer enligt artikel 1, definition 
56, i Internationella teleunionens 
radioreglemente (ITU):

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

i) Byggsatser med radioutrustning som 
modifierats av och för radioamatörer.

ii) Radioutrustning som finns att tillgå i 
handeln och som modifierats av och för 
radioamatörer.
iii) Utrustning som är avsedd att byggas 
samman av radioamatörer och användas 
för vetenskapliga och experimentella 
ändamål.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 120
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Bilaga I – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Radiomottagarutrustning som är 
avsedd att användas enbart för 
mottagning av radio- och tv-sändningar.

Or. en

Motivering

I nuläget regleras sändaranordningar inte av radio- och teleterminalsdirektivet, utan 
omfattas i tillräcklig grad av EMC-direktivet och lågspänningsdirektivet, och därför är det 
lämpligt att behålla det befintliga undantaget, särskilt i ljuset av ändringsförslaget till artikel 
2.1.1 i det föreslagna direktivet.
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Ändringsförslag 121
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Bilaga VII – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 122
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Bilaga VII – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Nr … (entydig identifikation av 
försäkran om överensstämmelse):

Or. en

Motivering

I bilaga III krävs ett nummer som en entydig identifikation av produkten, medan EN ISO/IEC 
17050-1 kräver ett nummer som en entydig identifikation av försäkran om överensstämmelse.  
Bilaga III i den nya lagstiftningsramen innehåller redan tillräckligt med information för 
spårbarhet, så detta ändringsförslag säkerställer att punkt 1 i strukturen för mallarna ”Nr … 
(entydig identifikation av radioutrustningen)” inte misstas som ett krav på att uppge 
produktserienummer i EU-försäkran om överensstämmelse.

Ändringsförslag 123
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Bilaga VII – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

radioutrustningen, såsom typnummer, 
partinummer, serienummer eller annan 
märkning som gör att de produkter som 
omfattas av försäkran om 
överensstämmelse kan identifieras. Vid 
behov kan en avbildning bifogas):

Or. en

Motivering

Kravet i punkt 1 är överflödigt med tanke på punkt 4, och skulle i praktiken tvinga 
tillverkarna att utfärda en unik försäkran om överensstämmelse för varje produkt, samtidigt 
som en enda sådan försäkran för närvarande kan tillämpas på variationer av samma produkt, 
i fråga om form, färg och funktioner.


