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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...]. 
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv raadioseadmete 
turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta
(COM(2012)0584 – C7-0333/2012 – 2012/0283(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2012)0584),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0333/2012),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 13. veebruari 2013. aasta arvamust1,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A7-0000/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(6) Seadmed, mis oma kasutuseesmärgi 
täitmiseks edastavad raadiolaineid, 
kasutavad süstemaatiliselt raadiospektrit.
Hoolimata asjaolust, et teatavad tooted 
kasutavad oma kasutuseesmärgi 
täitmiseks magnet- või elektriväljasid, ei 
edasta nende puhul saateseade teavet ja 
seega ei levi niisugused väljad 
raadiolainetena. Niisuguste seadmete 
puhul on lokaliseeritud häirete 

                                               
1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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või mitte. põhjustamise võimalikkus väga piiratud, 
mistõttu tuleks need käesoleva direktiivi
reguleerimisalast välja jätta.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Kogemused näitavad, et mõne toote 
kuulumist direktiivi 1999/5/EÜ 
reguleerimisalasse on keeruline 
määratleda. Tehnoloogia arengut ja 
liigitatavaid tooteid silmas pidades on 
eelkõige vajalik määratleda 
tootekategooriad, mida raadioseadmete 
mõiste hõlmab, mida mitte. Selleks et 
muuta II lisa ja kohandada seda tehnika 
arenguga, tuleks komisjonile anda 
volitused võtta kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 vastu 
õigusakte, mille eesmärk on täiendada või 
muuta kavandatava direktiivi teatavaid 
mitteolemuslikke osi.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kooskõlas esildatud direktiivi artikli 2 lõike 3 kohta esitatud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Käesolevat direktiivi tuleks 



PR\934196ET.doc 7/51 PE510.528v01-00

ET

kohaldada kõigi tarneviiside, sealhulgas 
kaugmüügi suhtes.

Or. en

Selgitus

Sõnastus on viidud kooskõlla uue õigusraamistiku ühtlustamispaketiga.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Nõue registreerida raadioseade enne 
turulelaskmist keskandmebaasis võib 
parandada turujärelevalve tõhusust ja 
tulemuslikkust ja seeläbi tagada, et 
direktiivi nõudeid täidetakse väga hästi. 
See nõue paneb ettevõtjatele 
lisakoormuse, mistõttu tuleks see 
kehtestada üksnes selliste 
seadmekategooriate osas, kus nõudeid 
veel täiel määral ei täideta. Selleks et 
määratleda raadioseadmete kategooriad 
või klassid, mis tuleb keskses andmebaasis 
liikmesriikidest nõuetelevastavuse kohta 
saadud teabe põhjal registreerida, ja et 
määratleda registreerimisel esitatava 
teabe sisu ning registreerimise ja 
registreerimisnumbri lisamise kord, tuleks 
komisjonile anda volitused võtta 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikliga 290 vastu õigusakte 
eesmärgiga täiendada või muuta 
käesoleva direktiivi teatavaid vähemolulisi 
elemente. 

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Kooskõlas esildatud direktiivi artikli 5 kohta esitatud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Et hõlbustada ja muuta ladusamaks kontakte ettevõtjate, tarbijate ja turujärelevalveasutuste 
vahel, on oluline tagada postiaadressi alternatiivid. Sõnastus on viidud kooskõlla ka uue 
õigusraamistiku ühtlustamispaketiga.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 a) Käesoleva direktiivi kohase muude 
ettevõtjate tuvastamiseks nõutava teabe 
säilitamisel ei tohiks ettevõtjatelt nõuda 
selliste muude ettevõtjatega seotud teabe 
ajakohastamist, kes on neile 
raadioseadme tarninud või kellele nemad 
on raadioseadme tarninud.

Or. en

Selgitus

Sõnastus on viidud kooskõlla uue õigusraamistiku ühtlustamispaketiga.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Käesolev direktiiv peaks piirduma 
oluliste nõuete määratlemisega. Selleks et 
hõlbustada kõnealustele nõuetele vastavuse 
hindamist, on vaja sätestada vastavuseeldus 
raadioseadmete puhul, mis vastavad 
harmoneeritud standarditele, mis on vastu 
võetud kooskõlas määrusega (EL) nr
[.../...], [mis käsitleb Euroopa
standardimispoliitikat] ja mille eesmärk on 
määratleda kõnealuste nõuetega seotud 
üksikasjalikud tehnilised spetsifikatsioonid.

(37) Käesolev direktiiv peaks piirduma 
oluliste nõuete määratlemisega. Selleks et 
hõlbustada kõnealustele nõuetele vastavuse 
hindamist, on vaja sätestada vastavuseeldus 
raadioseadmete puhul, mis vastavad 
harmoneeritud standarditele, mis on vastu 
võetud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta
määrusega (EL) nr 1025/2012 (mis käsitleb
Euroopa standardimist)1 ja mille eesmärk 
on määratleda kõnealuste nõuetega seotud 
üksikasjalikud tehnilised spetsifikatsioonid.

_____________
1 ELT L 316, 14.11.2012, lk 12.

Or. en

Selgitus

Kuna Euroopa standardimist käsitlev määrus on nüüdseks Euroopa Liidu Teatajas avaldatud, 
vajab see muudatus kajastamist.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Määrusega (EL) nr [.../...] [(mis 
käsitleb Euroopa standardimispoliitikat)]
nähakse ette harmoneeritud standardite 
suhtes vastuväidete esitamise kord, juhuks 
kui kõnealused standardid ei ole käesoleva 
direktiivi nõuetega täielikult kooskõlas.

(38) Määrusega (EL) nr 1025/2012 
nähakse ette harmoneeritud standardite 
suhtes vastuväidete esitamise kord, juhuks 
kui kõnealused standardid ei ole käesoleva 
direktiivi nõuetega täielikult kooskõlas.

Or. en
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Selgitus

Kuna Euroopa standardimist käsitlev määrus on nüüdseks Euroopa Liidu Teatajas avaldatud, 
vajab see muudatus kajastamist.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40 a) Et tagada turujärelevalve eesmärgil 
tulemuslik juurdepääs teabele, peaks kõigi 
kohaldatavate liidu õigusaktide 
kindlakstegemiseks vajalik teave olema 
kättesaadav ühes ühises ELi 
vastavusdeklaratsioonis. Ettevõtjate 
halduskoormuse vähendamiseks võib üks 
ühine ELi vastavusdeklaratsioon olla 
asjakohastest individuaalsetest 
vastavusdeklaratsioonidest koostatud 
toimik.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas esildatud direktiivi artikli 18 lõikega 3. Lisaks on sõnastus viidud kooskõlla uue 
õigusraamistiku ühtlustamispaketiga.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Direktiivis 1999/5/EÜ on sätestatud 
kaitsemenetlus, mida kohaldatakse vaid 
juhul, kui liikmesriigid ei jõua ühe 
liikmesriigi võetud meetmete osas 
kokkuleppele. Läbipaistvuse suurendamise 
ja menetlusaja lühendamise huvides on 
vajalik parandada olemasolevat
kaitseklauslimenetlust, et muuta see veel 
tõhusamaks ja liikmesriikide 

(55) Direktiivis 1999/5/EÜ on sätestatud 
kaitsemenetlus, mida kohaldatakse vaid 
juhul, kui liikmesriigid ei jõua ühe 
liikmesriigi võetud meetmete osas 
kokkuleppele. Läbipaistvuse suurendamise 
ja menetlusaja lühendamise huvides on 
vajalik parandada olemasolevat
kaitsemeetmete menetlust, et muuta see 
veel tõhusamaks ja liikmesriikide



PE510.528v01-00 12/51 PR\934196ET.doc

ET

ekspertiisivõimalustele toetuvaks. ekspertiisivõimalustele toetuvaks.

Or. en

Selgitus

Sõnastus on viidud kooskõlla uue õigusraamistiku ühtlustamispaketiga.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 56

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(56) Olemasolevat süsteemi tuleks 
täiendada menetlusega, mis võimaldaks 
huvitatud isikutel olla kursis meetmetega, 
mida kavandatakse raadioseadmete suhtes, 
mis kujutavad endast ohtu inimeste 
tervisele ja ohutusele või muule avalikule 
huvile, mida käsitlevad käesolevas 
direktiivis sätestatud olulised nõuded. See 
võimaldaks ka turujärelevalveasutustel 
koostöös asjaomaste ettevõtjatega selliste 
seadmete tuvastamise korral võimalikult 
ruttu reageerida.

(56) Olemasolevat süsteemi tuleks 
täiendada menetlusega, mis võimaldaks 
huvitatud isikutel olla kursis meetmetega, 
mida kavandatakse raadioseadmete suhtes, 
mis kujutavad endast ohtu inimeste 
tervisele või ohutusele või muule avalikule 
huvile, mida käsitlevad käesolevas 
direktiivis sätestatud olulised nõuded. See 
võimaldaks ka turujärelevalveasutustel 
koostöös asjaomaste ettevõtjatega selliste 
seadmete tuvastamise korral võimalikult 
ruttu reageerida.

Or. en

Selgitus

Õiguskindluse tagamiseks tuleb täpsustada, et asjaomaseid sätteid kohaldatakse juhul, kui 
raadioseadmed kujutavad endast ohtu üksnes tervisele või üksnes ohutusele (st mitte 
tingimata mõlemale korraga).

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
eeskirjad karistuste kohta, mida 
kohaldatakse käesoleva direktiivi alusel 
vastuvõetud riiklike õigusaktide rikkumise 

(60) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
eeskirjad karistuste kohta, mida 
kohaldatakse käesoleva direktiivi alusel 
vastuvõetud riiklike õigusaktide rikkumise 
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korral, ja tagama nende rakendamise.
Karistused peaksid olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.

korral, ja tagama kõnealuste eeskirjade 
jõustamise. Karistused peaksid olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Or. en

Selgitus

Kasutatav termin peaks olema kooskõlas esildatud direktiivi artiklis 46 kasutatud terminiga. 
Sõnastus on viidud kooskõlla ka uue õigusraamistiku ühtlustamispaketiga.

Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvate raadioseadmete suhtes ei 
kohaldata direktiivi 2006/95/EÜ, välja 
arvatud käesoleva direktiivi artikli 3 lõike 
1 punktis a osutatud nõuded.

4. Käesoleva direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluvate raadioseadmete suhtes ei 
kohaldata direktiivi 2004/108/EÜ ja 
direktiivi 2006/95/EÜ, välja arvatud 
käesoleva direktiivi artikli 3 lõike 1
punktides a ja b osutatud nõuded.

Or. en

Selgitus

Kuna esildatud direktiivi põhjenduses 9 on sätestatud, et dubleerimise vältimiseks muude kui 
oluliste nõuetega seotud sätete osas ei peaks direktiivi 2004/108/EÜ kohaldama 
raadioseadmete suhtes, peaks see kajastuma vastavas artiklis.

Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Turul on juba mitu toodet, millega on seotud elektromagnetlainete väga piiratud kasutamine 
muul kui teabevahetuse eesmärgil ning mille puhul ei ole täheldatud süsteemseid probleeme 
ning mida reguleeritakse piisavalt näiteks madalpingedirektiivi ja elektromagnetilise 
ühilduvuse direktiiviga, mistõttu ei ole proportsionaalne laiendada esildatud direktiivi 
reguleerimisala niisuguste seadmete hõlmamiseks. Võttes arvesse asjaolu, et raadiospekter on 
piiratud ressurss, on ühtlasi oluline tagada selle otstarbekas kasutamine, mistõttu peaksid 
esildatud direktiivi reguleerimisalasse kuuluma seadmed, mis on võimelised võtma vastu 
raadiolaineid.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) „kahjulikud häired” – kahjulikud 
häired, nagu need on määratletud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivis
2002/21/EÜ;

(5) „kahjulikud häired” – kahjulikud 
häired, nagu need on määratletud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi
2002/21/EÜ artikli 2 punktis r;

Or. en

Selgitus

Täpne viide lisati õigusselguse tagamiseks.

Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) „kasutuselevõtmine” –
raadioseadme esmakordne kasutamine 
liidus lõppkasutaja poolt; kui toode 
võetakse kasutusele töökohal, loetakse 
lõppkasutajaks tööandjat;

Or. en

Selgitus

Kuna terminit „kasutuselevõtmine” kasutatakse kogu tekstis (nt esildatud direktiivi artikli 1 
lõikes 1 ning artiklites 7 ja 48), on asjakohane esitada selle määratlus.
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) „harmoneeritud standard” – määruse
(EL) nr [../..] [mis käsitleb Euroopa 
standardimispoliitikat] artikli 2 lõike 1 
punktis c määratletud harmoneeritud 
standard;

(14) „harmoneeritud standard” – määruse
(EL) nr 1025/2012 artikli 2 punkti 1 
alapunktis c määratletud harmoneeritud 
standard;

Or. en

Selgitus

Kuna Euroopa standardimist käsitlev määrus on nüüdseks Euroopa Liidu Teatajas avaldatud, 
vajab see muudatus kajastamist.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) „akrediteerimine” – akrediteerimine
määruses (EÜ) nr 765/2008 määratletud 
tähenduses;

(15) „akrediteerimine” – akrediteerimine
määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 2 
punktis 10 määratletud tähenduses;

Or. en

Selgitus

Täpne viide lisati õigusselguse tagamiseks.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) „riiklik akrediteerimisasutus” – riiklik 
akrediteerimisasutus määruses (EL) nr 

(16) „riiklik akrediteerimisasutus” – riiklik 
akrediteerimisasutus määruse (EÜ) nr 
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765/2008 määratletud tähenduses; 765/2008 artikli 2 punktis 11 määratletud 
tähenduses;

Or. en

Selgitus

Täpne viide lisati õigusselguse tagamiseks.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) „vastavushindamine” – protsess, mille 
käigus hinnatakse, kas raadioseadmele 
kehtestatud olulised nõuded on täidetud;

(17) „vastavushindamine” – protsess, mille 
käigus hinnatakse, kas raadioseadmele
käesoleva direktiiviga kehtestatud olulised 
nõuded on täidetud;

Or. en

Selgitus

Õigusselguse tagamiseks tuleb täpsustada täpsed olulised nõuded. Sõnastus on viidud 
kooskõlla ka uue õigusraamistiku ühtlustamispaketiga.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) „tagasivõtmine” – meede, mille 
eesmärk on võtta turult tagasi raadioseade, 
mis on seal juba kasutaja jaoks 
kättesaadavaks tehtud;

(19) „tagasivõtmine” – meede, mille 
eesmärk on võtta turult tagasi raadioseade, 
mis on seal juba lõppkasutaja jaoks 
kättesaadavaks tehtud;

Or. en

Selgitus

Asjaomane termin on viidud kooskõlla terminiga, mida on kasutatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 9. juuli 2008. aasta otsuses nr 768/2008/EÜ (toodete turustamise ühise raamistiku 
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kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 93/465/EMÜ).

Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikli lõike 1 punkti 1 
kohaldamisel hõlmab raadioseadmete 
määratlus II lisa punktis 1 loetletud 
tooteid, kuid mitte sama lisa punktis 2 
loetletud tooteid. 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kuna esildatud direktiivi artikli 2 lõike 1 punkti 1 käsitlev muudatusettepanek hõlmab 
muudatust raadioseadme määratluse piiramise osas seadmetega, mida saab kasutada 
teabevahetuseks, ei ole esildatud direktiivi II lisa enam asjakohane. Järelikult ei ole ka artikli 
2 lõige 2 enam asjakohane.

Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 
45 volitus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte II lisa kohandamiseks tehnika 
arenguga.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kuna esildatud direktiivi artikli 2 lõike 1 punkti 1 käsitlev muudatusettepanek hõlmab 
muudatust raadioseadme määratluse piiramise osas seadmetega, mida saab kasutada 
teabevahetuseks, ei ole esildatud direktiivi II lisa enam asjakohane. Järelikult ei ole ka artikli 
2 lõige 3 enam asjakohane.
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Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kuna esildatud direktiivi artikli 2 lõike 1 punkti 1 käsitlev muudatusettepanek hõlmab 
muudatust, mis on seotud raadioseadme määratluse laiendamisega seadmetele, mis on 
võimelised võtma vastu raadiolaineid, tuleb vastavalt muuta ka artikli 3 lõiget 2.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 välja jäetud 
Teatava kategooria raadioseadmete 

registreerimine
1. Alates [date - four years after the date 
of entry into force of the Directive] peavad 
tootjad, enne kui nad lasevad turule 
sellisesse kategooriasse kuuluva 
raadioseadme, mis ei ole vastavuses kõigi 
artiklis 3 sätestatud nõuetega, selle 
keskses süsteemis registreerima. Komisjon 
määrab igale registreeritud seadmetüübile 
registreerimisnumbri, mille tootja 
kinnitab turule lastavale raadioseadmele.



PR\934196ET.doc 19/51 PE510.528v01-00

ET

2. Komisjonile antakse volitus vastu võtta 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
45, et määratleda need raadioseadmete 
klassid või kategooriad, mille kohta kehtib 
lõikes 1 sätestatud nõue, tuginedes
seejuures liikmesriikidest artikli 47 lõike 1 
kohaselt saadud teabele nõuetelevastavuse 
kohta, ja et määratleda registreerimisel 
esitatava teabe sisu ning registreerimise ja 
registreerimisnumbri lisamise kord. 
3. Komisjon teeb tootjatele kättesaadavaks
keskse süsteemi, mis võimaldab neil 
nõutavat teavet registreerida. 

Or. en

Selgitus

Raadioseadme registreerimise kohustus põhjustaks ebaproportsionaalset koormust 
õiguspärastele ettevõtjatele, eriti VKEdele, arvestades et niisuguse registreerimise süsteemi 
kasu ei ole veel piisavalt tõendatud. Pealegi võib niisugune süsteem tõstatada 
konfidentsiaalsuse küsimusi. Lisaks näivad esildatud direktiivis kehtestatud asjaomased 
jälgitavusalased sätted kujutavat endast piisavat vahendit tõhusa ja tulemusliku 
turujärelevalve tagamiseks.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Turulelaskmine Turul kättesaadavaks tegemine 

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kajastada täielikult esildatud direktiivi artikli 6 sisu.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid ei keela, piira ega takista
käesolevas direktiivis käsitletud 
aspektidega seotud põhjustel oma 
territooriumil selliste raadioseadmete
turulelaskmist, mis vastavad käesoleva 
direktiivi nõuetele.

1. Liikmesriigid ei keela, piira ega takista 
oma territooriumil selliste raadioseadmete
turul kättesaadavaks tegemist, mis 
vastavad käesolevas direktiivis sätestatud
nõuetele.

Or. en

Selgitus

Õiguskindluse tagamiseks.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid ei loo takistusi käesoleva 
direktiivi nõuetele mittevastavate seadmete 
esitlemiseks messidel, näitustel, esitlustel 
või muudel sarnastel üritustel, tingimusel 
et nähtaval sildil on selgelt osutatud, et 
selliseid seadmeid ei või turustada ega
kasutusele võtta enne, kui need on 
kehtivate nõuetega vastavusse viidud.

2. Liikmesriigid ei loo takistusi käesolevas 
direktiivis sätestatud nõuetele 
mittevastavate seadmete esitlemiseks ja 
tutvustamiseks messidel, näitustel, 
esitlustel või muudel sarnastel üritustel, 
tingimusel et nähtaval sildil on selgelt 
osutatud, et selliseid seadmeid ei või turul 
kättesaadavaks teha, kasutusele võtta ega 
kasutada enne, kui need on käesoleva 
direktiivi kehtivate nõuetega vastavusse 
viidud. Niisugune esitlemine ja 
tutvustamine võib toimuda üksnes 
tingimusel, et on võetud piisavad meetmed 
elektromagnetiliste häirete ja kahjulike 
häirete vältimiseks raadiospektri osas.

Or. en

Selgitus

Sõnastus on viidud kooskõlla uue õigusraamistiku ühtlustamispaketiga.

Muudatusettepanek 31
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Tootjad tagavad, et on kehtestatud 
menetlused, millega tagatakse 
seeriatoodangu püsiv nõuetelevastavus.
Asjakohaselt võetakse arvesse muudatusi 
raadioseadme konstruktsioonis või 
omadustes ja muudatusi neis 
harmoneeritud standardites või tehnilistes 
spetsifikatsioonides, mille põhjal 
raadioseadme vastavust deklareeritakse.

4. Tootjad tagavad, et on kehtestatud 
menetlused, millega tagatakse 
seeriatoodangu püsiv käesoleva direktiivi 
nõuetele vastavus. Asjakohaselt võetakse 
arvesse muudatusi raadioseadme 
konstruktsioonis või omadustes ja 
muudatusi neis harmoneeritud standardites 
või muudes tehnilistes spetsifikatsioonides, 
mille põhjal raadioseadme vastavust 
deklareeritakse.

Or. en

Selgitus

Sõnastus on viidud kooskõlla uue õigusraamistiku ühtlustamispaketiga.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui raadioseadmest tuleneva ohu tõttu
osutub vajalikuks, teevad tootjad turul 
kättesaadavaks tehtud raadioseadmete 
pistelisi katsetusi, uurivad kaebusi, 
mittevastavaid tooteid ja nende toodete 
tagasivõtmisi ning kui vaja, registreerivad 
need, ning teavitavad levitajaid igast 
sellisest monitooringust.

Kui see osutub raadioseadmest tuleneva 
ohu tõttu vajalikuks, teevad tootjad
pädevate asutuste nõuetekohaselt 
põhjendatud taotluse alusel selleks, et 
kaitsta tarbijate tervist ja ohutust, turul 
kättesaadavaks tehtud raadioseadmete 
pistelisi katsetusi, uurivad kaebusi, 
mittevastavaid tooteid ja nende toodete 
tagasivõtmisi ning kui vaja, registreerivad 
need, ning teavitavad levitajaid igast 
sellisest monitooringust.

Or. en

Selgitus

Tootjate, eelkõige VKEde puhul liigse koormuse vältimiseks tuleks pistelisi katsetusi teha 
üksnes pädevate asutuste nõuetekohase taotluse alusel. Sõnastus on viidud kooskõlla ka uue 
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õigusraamistiku ühtlustamispaketiga.

Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

6. Tootjad märgivad raadioseadmele oma 
nime, registreeritud kaubanime või 
registreeritud kaubamärgi ja postiaadressi,
mille kaudu nendega saab ühendust võtta, 
või kui see ei ole võimalik, pakendile või 
raadioseadmega kaasasolevasse dokumenti.
Aadress osutab ühele ainsale kohale, kus
tootjaga saab ühendust võtta.
Kontaktandmed esitatakse keeles, mis on 
lõppkasutajate ja turujärelevalveasutuste 
jaoks kergesti arusaadav.

Or. en

Selgitus

Raadioseadme spetsifikatsioonid on asendatud üldisema väljendiga „juhul, kui see ei ole 
võimalik”, tagamaks et arvesse oleks võimalik võtta ka piiranguid, mis ei ole seotud 
raadioseadme suuruse või olemusega. Lisaks on esitatud teabe tulemusliku kasutamise 
tagamiseks lisatud asjakohane keelealane nõue. Sõnastus on viidud kooskõlla ka uue 
õigusraamistiku ühtlustamispaketiga.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Tootjad tagavad, et raadioseadmega on 
kaasas juhised ja ohutusalane teave 
asjaomase liikmesriigi poolt määratud 
keeles, mis on tarbijate ja teiste kasutajate
jaoks kergesti arusaadav. Juhised 
sisaldavad teavet, mida on vaja 
raadioseadme ettenähtud otstarbel 
kasutamiseks. Kõnealune teave hõlmab 
vajaduse korral selliste tarvikute ja/või 

7. Tootjad tagavad, et raadioseadmega on 
kaasas juhised ja ohutusalane teave 
asjaomase liikmesriigi poolt määratud 
keeles, mis on tarbijate ja teiste
lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadav.
Juhised sisaldavad teavet, mida on vaja 
raadioseadme ettenähtud otstarbel 
kasutamiseks. Kõnealune teave hõlmab 
vajaduse korral selliste tarvikute ja/või 
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osade, samuti tarkvara kirjeldust, mis 
võimaldavad raadioseadet kasutada selleks 
ettenähtud otstarbel.

osade, samuti tarkvara kirjeldust, mis 
võimaldavad raadioseadet kasutada selleks 
ettenähtud otstarbel.

Or. en

Selgitus

Kogu tekstis kasutatavate terminite järjepidevuse tagamiseks.

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud juhised ja 
ohutusalane teave ning igasugune 
märgistus on selged, arusaadavad ja 
mõistetavad. 

Or. en

Selgitus

Sõnastus on viidud kooskõlla uue õigusraamistiku ühtlustamispaketiga.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Tootjad, kes arvavad või kellel on 
põhjust arvata, et raadioseade, mille nad on 
turule lasknud, ei vasta käesoleva direktiivi 
nõuetele, võtavad viivitamatult vajalikud 
parandusmeetmed selle raadioseadme 
vastavusse viimiseks; vajaduse korral 
kõrvaldavad nad selle turult või võtavad 
tarbijalt tagasi. Kui raadioseade on ohtlik, 
teavitavad tootjad sellest viivitamatult 
nende liikmesriikide pädevaid asutusi, kus 
nad raadioseadme kättesaadavaks tegid, 
ning esitavad andmed, eelkõige 

10. Tootjad, kes arvavad või kellel on 
põhjust arvata, et raadioseade, mille nad on 
turule lasknud, ei vasta käesoleva direktiivi 
nõuetele, võtavad viivitamatult
parandusmeetmed, mis on vajalikud selle 
raadioseadme vastavusse viimiseks; 
vajaduse korral kõrvaldavad nad selle 
turult või võtavad tarbijalt tagasi. Kui 
raadioseade on ohtlik, teavitavad tootjad 
sellest viivitamatult nende liikmesriikide 
pädevaid asutusi, kus nad raadioseadme
turul kättesaadavaks tegid, ning esitavad 
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mittevastavuse ja võetud 
parandusmeetmete kohta.

andmed, eelkõige mittevastavuse ja võetud 
parandusmeetmete kohta.

Or. en

Selgitus

Sõnastus on viidud kooskõlla uue õigusraamistiku ühtlustamispaketiga.

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Tootjad esitavad pädevale riiklikule 
asutusele viimase põhjendatud nõudmise 
korral viivitamata kogu raadioseadme 
vastavust tõendava teabe ja 
dokumentatsiooni keeles, mis on 
kõnealusele asutusele kergesti arusaadav.
Tootjad teevad nimetatud asutusega 
viimase nõudmise korral koostööd kõigis 
meetmetes, mis võetakse nende poolt 
turulelastud raadioseadmete põhjustatud 
ohtude kõrvaldamiseks.

11. Tootjad esitavad pädevale riiklikule 
asutusele viimase põhjendatud nõudmise 
korral viivitamata raadioseadme
käesolevale direktiivile vastavust tõendava
kogu teabe ja dokumentatsiooni paberil või 
elektrooniliselt keeles, mis on kõnealusele 
asutusele kergesti arusaadav. Tootjad 
teevad nimetatud asutusega viimase 
nõudmise korral koostööd kõigis 
meetmetes, mis võetakse nende poolt 
turulelastud raadioseadmete põhjustatud 
ohtude kõrvaldamiseks.

Or. en

Selgitus

Dokumentatsiooni esitamise protsessi tuleb muuta ladusamaks. Sõnastus on viidud kooskõlla 
ka uue õigusraamistiku ühtlustamispaketiga.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Importijad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubanime või registreeritud 
kaubamärgi ja kontaktaadressi kas 
raadioseadmele või, kui see ei ole 

3. Importijad märgivad raadioseadmele
oma nime, registreeritud kaubanime või 
registreeritud kaubamärgi ja postiaadressi, 
mille kaudu nendega saab ühendust võtta, 
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võimalik, pakendile või raadioseadmega 
kaasasolevasse dokumenti. Nii tuleb 
toimida ka juhul, kui toote suurus ei 
võimalda importijal oma nime ja aadressi 
lisada või kui tal tuleks selleks avada 
pakend.

või kui see ei ole võimalik, pakendile või 
raadioseadmega kaasasolevasse dokumenti.
Kontaktandmed esitatakse keeles, mis on 
lõppkasutajate ja turujärelevalveasutuste 
jaoks kergesti arusaadav.

Or. en

Selgitus

Juhtumite täpsustus on ülemäärane, kuna seda hõlmab juba üldisem väljend „kui see ei ole 
võimalik”. Lisaks on esitatud teabe tulemusliku kasutamise tagamiseks lisatud asjakohane 
keelealane nõue. Sõnastus on viidud kooskõlla ka uue õigusraamistiku ühtlustamispaketiga.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Importijad tagavad, et raadioseadmega 
on kaasas juhised ja ohutusalane teave 
asjaomase liikmesriigi poolt määratud 
keeles, mis on tarbijate ja teiste kasutajate
jaoks kergesti arusaadav.

4. Importijad tagavad, et raadioseadmega 
on kaasas juhised ja ohutusalane teave 
asjaomase liikmesriigi poolt määratud 
keeles, mis on tarbijate ja teiste
lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadav.
Sellised juhised ja ohutusalane teave ning 
igasugune märgistus on selged, 
arusaadavad ja mõistetavad.

Or. en

Selgitus

Kogu tekstis kasutatavate terminite järjepidevuse tagamiseks ning kooskõla tagamiseks 
kohustustega, mis on kehtestatud esildatud direktiivi artikli 10 lõike 7 esimese lõigu kohta 
esitatud muudatusettepanekus.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui raadioseadmest tuleneva ohu tõttu 6. Kui raadioseadmest tuleneva ohu tõttu 
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peetakse vajalikuks, teevad importijad 
selleks, et tagada tarbijate ohutus, turul 
kättesaadavaks tehtud raadioseadmete 
pistelist kontrolli, uurivad kaebusi, 
mittevastavaid raadioseadmeid ja 
raadioseadmete tagasivõtmisi ning kui 
vaja, registreerivad need, ning teavitavad 
levitajaid sellistest jälgimismeetmetest.

peetakse seda vajalikuks, teevad importijad
pädevate asutuste nõuetekohaselt 
põhjendatud taotluse alusel selleks, et
kaitsta tarbijate tervist ja ohutust, turul 
kättesaadavaks tehtud raadioseadmete 
pistelist kontrolli, uurivad kaebusi, 
mittevastavaid raadioseadmeid ja 
raadioseadmete tagasivõtmisi ning kui 
vaja, registreerivad need, ning teavitavad 
levitajaid mis tahes sellistest 
jälgimismeetmetest.

Or. en

Selgitus

Tootjate, eelkõige VKEde puhul liigse koormuse vältimiseks tuleks pistelist kontrolli teha 
üksnes pädevate asutuste nõuetekohase taotluse alusel. Sõnastus on viidud kooskõlla ka uue 
õigusraamistiku ühtlustamispaketiga.

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Importijad, kes arvavad või kellel on 
põhjust arvata, et raadioseade, mille nad on 
turule lasknud, ei vasta käesoleva direktiivi 
nõuetele, võtavad viivitamatult vajalikud 
parandusmeetmed selle raadioseadme 
vastavusse viimiseks; vajaduse korral nad 
võtavad selle tarbijalt tagasi või 
kõrvaldavad turult. Lisaks sellele, kui 
raadioseade on ohtlik, teavitavad 
importijad sellest viivitamatult nende 
liikmesriikide pädevaid asutusi, kus nad 
raadioseadme kättesaadavaks tegid, ning 
esitavad andmed, eelkõige mittevastavuse 
ja võetud parandusmeetmete kohta.

7. Importijad, kes arvavad või kellel on 
põhjust arvata, et raadioseade, mille nad on 
turule lasknud, ei vasta käesoleva direktiivi 
nõuetele, võtavad viivitamatult vajalikud 
parandusmeetmed selle raadioseadme 
vastavusse viimiseks; vajaduse korral nad 
võtavad selle tarbijalt tagasi või 
kõrvaldavad turult. Lisaks sellele, kui 
raadioseade on ohtlik, teavitavad 
importijad sellest viivitamatult nende 
liikmesriikide pädevaid asutusi, kus nad 
raadioseadme turul kättesaadavaks tegid, 
ning esitavad andmed, eelkõige 
mittevastavuse ja võetud 
parandusmeetmete kohta.

Or. en
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Selgitus

Sõnastus on viidud kooskõlla uue õigusraamistiku ühtlustamispaketiga.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Importijad esitavad pädevale riiklikule 
asutusele viimase põhjendatud nõudmise 
korral viivitamata kogu raadioseadme 
vastavust tõendava teabe ja 
dokumentatsiooni keeles, mis on 
kõnealusele asutusele kergesti arusaadav.
Importijad teevad nimetatud asutusega 
viimase nõudmise korral koostööd kõigis 
meetmes, mis võetakse nende poolt 
turulelastud raadioseadmete põhjustatud 
ohtude kõrvaldamiseks.

9. Importijad esitavad pädevale riiklikule 
asutusele viimase põhjendatud nõudmise 
korral viivitamata raadioseadme
käesolevale direktiivile vastavust tõendava
kogu teabe ja dokumentatsiooni paberil või 
elektrooniliselt keeles, mis on kõnealusele 
asutusele kergesti arusaadav. Importijad 
teevad nimetatud asutusega viimase 
nõudmise korral koostööd kõigis meetmes, 
mis võetakse nende poolt turulelastud 
raadioseadmete põhjustatud ohtude 
kõrvaldamiseks.

Or. en

Selgitus

Dokumentatsiooni esitamise protsessi tuleb muuta ladusamaks. Sõnastus on viidud kooskõlla 
ka uue õigusraamistiku ühtlustamispaketiga.

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne raadioseadme turul kättesaadavaks 
tegemist kontrollivad levitajad, et 
raadioseadmel on CE-vastavusmärgis, et 
sellel on kaasas nõutud dokumendid ja 
juhised ning ohutusteave keeles, millest 
saavad kergesti aru selle liikmesriigi 
tarbijad ja muud kasutajad, mille turul 
raadioseade kättesaadavaks tehakse, ning et 
tootja ja importija on täitnud artikli 10 

Enne raadioseadme turul kättesaadavaks 
tegemist kontrollivad levitajad, et 
raadioseadmel on CE-vastavusmärgis, et 
sellel on kaasas nõutud dokumendid ja 
juhised ning ohutusteave keeles, millest 
saavad kergesti aru selle liikmesriigi 
tarbijad ja muud lõppkasutajad, mille turul 
raadioseade kättesaadavaks tehakse, ning et 
tootja ja importija on täitnud artikli 10 
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lõigetes 5–9 ning artikli 12 lõikes 3 
sätestatud nõuded.

lõigetes 5–9 ning artikli 12 lõigetes 3 ja 4
sätestatud nõuded.

Or. en

Selgitus

Kogu tekstis kasutatavate terminite järjepidevuse tagamiseks.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Levitajad, kes arvavad või kellel on 
põhjust arvata, et raadioseade, mille nad on 
turul kättesaadavaks teinud, ei vasta 
käesolevale direktiivi nõuetele, tagavad 
vajalike parandusmeetmete võtmise selle 
raadioseadme vastavusse viimiseks; 
vajaduse korral nad võtavad selle tagasi või 
kõrvaldavad turult. Kui raadioseade on 
ohtlik, teavitavad levitajad sellest 
viivitamatult nende liikmesriikide pädevaid 
asutusi, kus nad raadioseadme 
kättesaadavaks tegid, ning esitavad 
andmed, eelkõige mittevastavuse ja võetud 
parandusmeetmete kohta.

4. Levitajad, kes arvavad või kellel on 
põhjust arvata, et raadioseade, mille nad on 
turul kättesaadavaks teinud, ei vasta 
käesolevale direktiivi nõuetele, tagavad 
vajalike parandusmeetmete võtmise selle 
raadioseadme vastavusse viimiseks; 
vajaduse korral nad võtavad selle tagasi või 
kõrvaldavad turult. Kui raadioseade on 
ohtlik, teavitavad levitajad sellest 
viivitamatult nende liikmesriikide pädevaid 
asutusi, kus nad raadioseadme turul
kättesaadavaks tegid, ning esitavad 
andmed, eelkõige mittevastavuse ja võetud 
parandusmeetmete kohta.

Or. en

Selgitus

Sõnastus on viidud kooskõlla uue õigusraamistiku ühtlustamispaketiga.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Levitajad esitavad pädeva riikliku 
asutuse põhjendatud nõudmise korral 
nimetatud asutusele viivitamata kogu

5. Levitajad esitavad pädeva riikliku 
asutuse põhjendatud nõudmise korral 
nimetatud asutusele viivitamata 
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raadioseadme vastavust tõendava teabe ja 
dokumentatsiooni. Levitajad teevad 
nimetatud asutusega viimase nõudmise 
korral koostööd kõigis meetmetes, mis 
võetakse nende poolt turul kättesaadavaks 
tehtud raadioseadmete põhjustatud ohtude 
kõrvaldamiseks.

raadioseadme käesolevale direktiivile
vastavust tõendava kogu teabe ja 
dokumentatsiooni paberil või 
elektrooniliselt keeles, mis on kõnealusele 
asutusele kergesti arusaadav. Levitajad 
teevad nimetatud asutusega viimase 
nõudmise korral koostööd kõigis 
meetmetes, mis võetakse nende poolt turul 
kättesaadavaks tehtud raadioseadmete 
põhjustatud ohtude kõrvaldamiseks.

Or. en

Selgitus

Dokumentatsiooni esitamise protsessi tuleb muuta ladusamaks ning kehtestada tuleb ka 
asjaomased keelenõuded. Sõnastus on viidud kooskõlla ka uue õigusraamistiku 
ühtlustamispaketiga.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui harmoneeritud standard vastab 
täielikult nõuetele, mida ta hõlmab ja mis 
on sätestatud artiklis 3 või 27, avaldab 
komisjon asjaomase standardi viitenumbri 
Euroopa Liidu Teatajas.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Hõlmatud standardimismäärusega.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootjad võivad selleks, et tõendada 
raadioseadme vastavust artikli 3 lõike 1 

Tootjad kasutavad selleks, et tõendada 
raadioseadme vastavust artikli 3 lõikes 1
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punktides a ja b sätestatud olulistele 
nõuetele, kasutada järgmisi 
vastavushindamismenetlusi:

sätestatud olulistele nõuetele, järgmisi 
vastavushindamismenetlusi:

Or. en

Selgitus

Tootjad peaksid olema kohustatud tõendama vastavust kõikidele asjaomastele olulistele 
nõuetele, kasutades selleks vastavushindamismenetlustest ühte menetlust.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ELi tüübihindamismenetlus, millele 
järgneb tüübivastavuse hindamise 
menetlus, mis on sätestatud IV lisas;

(b) ELi tüübihindamismenetlus, millele 
järgneb tootmise sisekontrollil põhineva
tüübivastavuse hindamise menetlus, mis on 
sätestatud IV lisas;

Or. en

Selgitus

Õigusselguse tagamiseks tuleb viia esildatud direktiivi artikli 17 lõike 1 punkti b sõnastus 
vastavusse esildatud direktiivi IV lisa sõnastusega.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tootja on selleks, et tõendada 
raadioseadme vastavust artikli 3 lõigetes 2 
ja 3 sätestatud olulistele nõuetele, 
rakendanud harmoneeritud standardeid, 
mille viitenumbrid on avaldatud Euroopa 
Liidu Teatajas, võib ta kasutada järgmisi 
menetlusi:

Kui tootja on selleks, et tõendada 
raadioseadme vastavust artikli 3 lõigetes 2 
ja 3 sätestatud olulistele nõuetele, 
rakendanud harmoneeritud standardeid, 
mille viitenumbrid on avaldatud Euroopa 
Liidu Teatajas, kasutab ta järgmisi 
menetlusi:

Or. en
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Selgitus

Tootjad peaksid olema kohustatud tõendama vastavust kõikidele asjaomastele olulistele 
nõuetele, kasutades selleks vastavushindamismenetlustest ühte menetlust.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) ELi tüübihindamismenetlus, millele 
järgneb tüübivastavuse hindamise 
menetlus, mis on sätestatud IV lisas;

(b) ELi tüübihindamismenetlus, millele 
järgneb tootmise sisekontrollil põhineva
tüübivastavuse hindamise menetlus, mis on 
sätestatud IV lisas;

Or. en

Selgitus

Õigusselguse tagamiseks tuleb viia esildatud direktiivi artikli 17 lõike 2 punkti b sõnastus 
vastavusse esildatud direktiivi IV lisa sõnastusega.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ELi tüübihindamismenetlus, millele 
järgneb tüübivastavuse hindamise 
menetlus, mis on sätestatud IV lisas;

(a) ELi tüübihindamismenetlus, millele 
järgneb tootmise sisekontrollil põhineva
tüübivastavuse hindamise menetlus, mis on 
sätestatud IV lisas;

Or. en

Selgitus

Õigusselguse tagamiseks tuleb viia esildatud direktiivi artikli 17 lõike 3 punkti a sõnastus 
vastavusse esildatud direktiivi IV lisa sõnastusega.

Muudatusettepanek 52



PE510.528v01-00 32/51 PR\934196ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ELi vastavusdeklaratsioon järgib VII lisas 
sätestatud elemente sisaldavat 
näidisstruktuuri ja seda ajakohastatakse 
pidevalt. Vastavusdeklaratsioon tõlgitakse
keelde või keeltesse, mida nõuab 
liikmesriik, kus raadioseade turule lastakse 
või kättesaadavaks tehakse.

ELi vastavusdeklaratsioon järgib VII lisas 
sätestatud näidisstruktuuri, sisaldab VII 
lisas sätestatud elemente ja seda 
ajakohastatakse pidevalt.
Turujärelevalveasutuste nõudmisel esitab 
ettevõtja ELi vastavusdeklaratsiooni 
koopia paberkandjal või elektrooniliselt ja 
tagab selle tõlkimise keelde või keeltesse, 
mida nõuab liikmesriik, kus raadioseade 
turule lastakse või turul kättesaadavaks 
tehakse.

Or. en

Selgitus

Niisuguste ühenduse õigusaktide nagu madalpingedirektiivi ja elektromagnetilise ühilduvuse 
direktiivi kohaselt peavad tootjad esitama vastavusdeklaratsiooni riikliku järelevalveasutuse 
nõudmisel. Üldine tõlkimisalane nõue, nagu see on esitatud praeguses ettepanekus, oleks 
eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks koormav, andmata seejuures 
lisandväärtust.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. ELi vastavusdeklaratsiooni 
koostamisega võtab tootja endale vastutuse 
raadioseadme nõuetelevastavuse eest.

4. ELi vastavusdeklaratsiooni 
koostamisega võtab tootja endale vastutuse 
raadioseadme vastavuse eest käesolevas 
direktiivis sätestatud nõuetele.

Or. en

Selgitus

Sõnastus on viidud kooskõlla uue õigusraamistiku ühtlustamispaketiga.

Muudatusettepanek 54
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

CE-vastavusmärgise kinnitamise eeskirjad 
ja tingimused

CE-vastavusmärgise ja teavitatud asutuse 
identifitseerimisnumbri kinnitamise 
eeskirjad ja tingimused

Or. en

Selgitus

Esildatud direktiivi artikli 20 sisu täielikuks kajastamiseks tuleb pealkirja laiendada.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid tuginevad CE-märgist 
käsitleva korra nõuetekohase 
kohaldamise tagamiseks olemasolevatele 
mehhanismidele ja võtavad 
vastavusmärgise väärkasutamise korral 
vajalikud meetmed.

Or. en

Selgitus

Sõnastus on viidud kooskõlla uue õigusraamistiku ühtlustamispaketiga.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Tehniline dokumentatsioon sisaldab 
kõiki asjakohaseid andmeid või märkusi 
vahendite kohta, mida tootja on kasutanud 
selleks, et tagada raadioseadmete vastavus 
artiklis 3 sätestatud nõuetele. See peab 

1. Tehniline dokumentatsioon sisaldab 
kõiki asjakohaseid andmeid või märkusi 
vahendite kohta, mida tootja on kasutanud 
selleks, et tagada raadioseadmete vastavus 
artiklis 3 sätestatud nõuetele. See peab 
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sisaldama vähemalt VI lisas loetletud
dokumente.

sisaldama vähemalt VI lisas loetletud
elemente.

Or. en

Selgitus

Õigusselguse tagamiseks tuleb viia esildatud direktiivi artikli 21 lõike 1 sõnastus vastavusse 
esildatud direktiivi VI lisa sõnastusega.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 7 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Vastavushindamistoimingute
teostamise eest vastutavatel töötajatel on 
järgmised pädevused:

7. Vastavushindamisülesannete täitmise
eest vastutavatel töötajatel on järgmised 
pädevused:

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada esildatud direktiivi artiklis 26 kasutatud terminite 
ühtsus. Sõnastus on viidud kooskõlla ka uue õigusraamistiku ühtlustamispaketiga.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Tagatakse vastavushindamisasutuste, 
nende juhtkonna ja hindamist tegevate 
töötajate erapooletus.

8. Tagatakse vastavushindamisasutuste, 
nende juhtkonna ja
vastavushindamisülesannete täitmise eest 
vastutavate töötajate erapooletus.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada esildatud direktiivi artiklis 26 kasutatud terminite 
üksteisele vastavus.
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Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 8 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavushindamisasutuse juhtkonna ja
hindamist tegevate töötajate tasu suurus ei 
sõltu teostatud hindamiste arvust ega 
nimetatud hindamiste tulemustest.

Vastavushindamisasutuse juhtkonna ja
vastavushindamisülesannete täitmise eest 
vastutavate töötajate tasu suurus ei sõltu 
teostatud hindamiste arvust ega nimetatud 
hindamiste tulemustest.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada esildatud direktiivi artiklis 26 kasutatud terminite 
üksteisele vastavus.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavushindamisasutus võtab osa või 
tagab, et tema hindamistöötajad on 
teavitatud asjakohastest 
standardimistoimingutest, reguleerivast 
tegevusest raadioseadmete ja sageduste 
planeerimise valdkonnas ning asjakohaste 
liidu ühtlustamisalaste õigusaktide alusel 
loodud teavitatud asutuste 
koordineerimisgrupi tegevusest ning 
kohaldab nimetatud grupi töö tulemusel 
koostatud haldusotsuseid ja -dokumente 
üldiste suunistena.

Vastavushindamisasutus võtab osa või 
tagab, et tema
vastavushindamisülesannete täitmise eest 
vastutavad töötajad on teavitatud 
asjakohastest standardimistoimingutest, 
reguleerivast tegevusest raadioseadmete ja 
sageduste planeerimise valdkonnas ning 
asjakohaste liidu ühtlustamisalaste 
õigusaktide alusel loodud teavitatud 
asutuste koordineerimisgrupi tegevusest 
ning kohaldab nimetatud grupi töö 
tulemusel koostatud haldusotsuseid ja -
dokumente üldiste suunistena.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada esildatud direktiivi artiklis 26 kasutatud terminite 
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üksteisele vastavus.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõnealuse taotlusega koos esitab ta 
dokumendi, kus kirjeldatakse 
vastavushindamistoiminguid, 
vastavushindamismoodulit või -mooduleid 
ja raadioseadmete kategooriaid, millega 
tegelemiseks ta väidab end pädev olevat, 
ning riikliku akrediteerimisasutuse 
väljastatud akrediteerimistunnistuse
(viimase olemasolu korral), mis tõendab, et 
vastavushindamisasutus vastab artiklis 26 
sätestatud nõuetele.

2. Teavitamise taotlusega koos esitab ta 
dokumendi, kus kirjeldatakse 
vastavushindamistoiminguid, 
vastavushindamismoodulit või -mooduleid 
ja raadioseadmete kategooriaid, millega 
tegelemiseks ta väidab end pädev olevat, 
ning riikliku akrediteerimisasutuse 
väljastatud akrediteerimistunnistuse
(viimase olemasolu korral), mis tõendab, et 
vastavushindamisasutus vastab artiklis 26 
sätestatud nõuetele.

Or. en

Selgitus

Sõnastus on viidud kooskõlla uue õigusraamistiku ühtlustamispaketiga.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teeb avalikkusele kättesaadavaks 
käesoleva direktiivi alusel teavitatud 
asutuste nimekirja, mis sisaldab ka
asutuste identifitseerimisnumbreid ja 
toiminguid, mille teostamiseks neist on 
teavitatud.

Komisjon teeb avalikkusele kättesaadavaks 
käesoleva direktiivi alusel teavitatud 
asutuste nimekirja, mis sisaldab ka neile 
määratud identifitseerimisnumbreid ja 
toiminguid, mille teostamiseks neist on 
teavitatud.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada esildatud direktiivi artiklis 31 kasutatud terminite 
ühtsus. Sõnastus on viidud kooskõlla ka uue õigusraamistiku ühtlustamispaketiga.
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Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab, et kõnealust nimekirja 
pidevalt ajakohastatakse.

Komisjon tagab, et seda nimekirja pidevalt 
ajakohastatakse.

Or. en

Selgitus

Sõnastus on viidud kooskõlla uue õigusraamistiku ühtlustamispaketiga.

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teavitav liikmesriik esitab komisjonile 
viimase nõudmise korral kogu teabe seoses 
teavitamise alusega või asjaomase asutuse 
pädevuse säilimisega.

2. Teavitav liikmesriik esitab komisjonile 
viimase nõudmise korral kogu teabe seoses 
teavitamise alusega või asjaomase
teavitatud asutuse pädevuse säilimisega.

Or. en

Selgitus

Sõnastus on viidud kooskõlla uue õigusraamistiku ühtlustamispaketiga.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liidu turujärelevalve ja liidu turule 
sisenevate toodete kontrollimine

Liidu turujärelevalve ja liidu turule 
sisenevate raadioseadmete kontrollimine

Or. en
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Selgitus

Artikli pealkiri tuleb viia kooskõlla selle sisuga.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Liikmesriigid võtavad asjakohased 
meetmed tagamaks, et raadioseadmeid 
võib turule lasta üksnes siis, kui need 
nõuetekohase säilitamise ning 
eesmärgipärase kasutamise korral ei 
ohusta inimeste tervist ega ohutust.

Or. en

Selgitus

Sõnastus on viidud kooskõlla uue õigusraamistiku ühtlustamispaketiga.

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui ühe liikmesriigi
turujärelevalveasutused on võtnud 
määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 20 
alusel meetmeid või kui neil on piisavalt 
põhjust arvata, et käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluv raadioseade 
kujutab ohtu inimeste tervisele või 
ohutusele või muudele käesolevas 
direktiivis käsitletud avaliku huvi kaitse 
aspektidele, siis viivad nad läbi asjaomase 
raadioseadme hindamise kõigist käesolevas 
direktiivis sätestatud nõuetest lähtudes.
Asjaomased ettevõtjad teevad 
turujärelevalveasutustega vajaduse korral 
koostööd.

1. Kui ühe liikmesriigi
turujärelevalveasutustel on piisavalt 
põhjust arvata, et käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse kuuluv raadioseade 
kujutab ohtu inimeste tervisele või 
ohutusele või muudele käesolevas 
direktiivis käsitletud avaliku huvi kaitse 
aspektidele, siis viivad nad läbi asjaomase 
raadioseadme hindamise kõigist käesolevas 
direktiivis sätestatud asjaomastest nõuetest 
lähtudes. Asjaomased ettevõtjad teevad 
turujärelevalveasutustega sel eesmärgil
vajaduse korral koostööd.
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Or. en

Selgitus

Sõnastus on viidud kooskõlla uue õigusraamistiku ühtlustamispaketiga.

Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui turujärelevalveasutused leiavad 
nimetatud hindamise käigus, et 
raadioseadmed ei vasta käesolevas 
direktiivis sätestatud nõuetele, nõuavad nad 
viivitamata, et asjakohane ettevõtja võtaks 
kõik vajalikud parandusmeetmed, et 
raadioseadmed nimetatud nõuetega 
vastavusse viia, või kõrvaldaks 
raadioseadmed turult või võtaks need 
tarbijalt tagasi turujärelevalveasutuse poolt 
määratud mõistliku aja jooksul, arvestades 
ohu suurust.

Kui turujärelevalveasutused leiavad
esimeses lõigus nimetatud hindamise 
käigus, et raadioseadmed ei vasta 
käesolevas direktiivis sätestatud nõuetele, 
nõuavad nad viivitamata, et asjakohane 
ettevõtja võtaks kõik vajalikud 
parandusmeetmed, et raadioseadmed 
nimetatud nõuetega vastavusse viia, või 
kõrvaldaks raadioseadmed turult või võtaks 
need tarbijalt tagasi turujärelevalveasutuse 
poolt määratud mõistliku aja jooksul, 
arvestades ohu suurust.

Or. en

Selgitus

Sõnastus on viidud kooskõlla uue õigusraamistiku ühtlustamispaketiga.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teises lõigus osutatud meetmete suhtes 
kohaldatakse määruse (EÜ) nr 765/2008 
artiklit 21.

Käesoleva lõike teises lõigus osutatud 
meetmete suhtes kohaldatakse määruse
(EÜ) nr 765/2008 artiklit 21.

Or. en
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Selgitus

Sõnastus on viidud kooskõlla uue õigusraamistiku ühtlustamispaketiga.

Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikes 4 osutatud teave hõlmab kõiki 
teadaolevaid üksikasju, eelkõige 
mittevastavate raadioseadmete 
tuvastamiseks vajalikku teavet, seadmete 
päritolu, väidetava mittevastavuse ja riski 
olemust, võetud siseriiklike meetmete laadi 
ja kestust, samuti asjaomase ettevõtja 
esitatud seisukohti.
Turujärelevalveasutused näitavad eelkõige, 
kas mittevastavus on seotud mõnega 
järgmistest põhjusest:

Lõike 4 teises lõigus osutatud teave 
hõlmab kõiki teadaolevaid üksikasju, 
eelkõige mittevastavate raadioseadmete 
tuvastamiseks vajalikku teavet, seadmete 
päritolu, väidetava mittevastavuse ja riski 
olemust, võetud siseriiklike meetmete laadi 
ja kestust, samuti asjaomase ettevõtja 
esitatud seisukohti.
Turujärelevalveasutused näitavad eelkõige, 
kas mittevastavus on seotud mõnega 
järgmistest põhjusest:

Or. en

Selgitus

Sõnastus on viidud kooskõlla uue õigusraamistiku ühtlustamispaketiga.

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Liikmesriigid, kes ei ole menetluse 
algatajad, teavitavad viivitamatult 
komisjoni ja teisi liikmesriike mis tahes 
võetud meetmetest ja mis tahes muust 
nende käsutuses olevast täiendavast teabest 
seoses asjaomase raadioseadme 
mittevastavusega ning kui nad ei ole nõus
teavitatud siseriikliku meetmega, siis oma 
vastuväidetest.

6. Liikmesriigid, kes ei ole käesoleva 
artikli kohase menetluse algatajad, 
teavitavad viivitamatult komisjoni ja teisi 
liikmesriike mis tahes võetud meetmetest 
ja mis tahes muust nende käsutuses olevast 
täiendavast teabest seoses asjaomase 
raadioseadme mittevastavusega ning kui 
nad ei ole nõus vastuvõetud siseriikliku 
meetmega, siis oma vastuväidetest.
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Or. en

Selgitus

Sõnastus on viidud kooskõlla uue õigusraamistiku ühtlustamispaketiga.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kui kaheksa nädala jooksul alates
lõikes 4 nimetatud teabe kättesaamisest ei 
ole teised liikmesriigid ega komisjon 
esitanud vastuväiteid liikmesriigi võetud 
ajutise meetme kohta, loetakse meede 
põhjendatuks.

7. Kui kaheksa nädala jooksul alates
lõike 4 teises lõigus nimetatud teabe 
kättesaamisest ei ole teised liikmesriigid 
ega komisjon esitanud vastuväiteid 
liikmesriigi võetud ajutise meetme kohta, 
loetakse meede põhjendatuks.

Or. en

Selgitus

Sõnastus on viidud kooskõlla uue õigusraamistiku ühtlustamispaketiga.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Liikmesriigid tagavad, et asjaomase
seadme suhtes võetakse viivitamata kõik 
vajalikud piiravad meetmed.

8. Liikmesriigid tagavad, et asjaomase
raadioseadme suhtes võetakse viivitamata 
kõik vajalikud piiravad meetmed, näiteks 
raadioseadme kõrvaldamine turult.

Or. en

Selgitus

Sõnastus on viidud kooskõlla uue õigusraamistiku ühtlustamispaketiga.

Muudatusettepanek 74
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui riiklik meede loetakse põhjendatuks, 
võtavad kõik liikmesriigid vajalikud 
meetmed, et tagada mittevastavate 
raadioseadmete kõrvaldamine või 
tagasivõtmine oma turult, ja teatavad 
sellest komisjonile. Kui leitakse, et riiklik 
meede ei ole õigustatud, tühistab 
asjaomane liikmesriik selle meetme.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

Sõnastus on viidud kooskõlla uue õigusraamistiku ühtlustamispaketiga.

Muudatusettepanek 75

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui siseriiklik meede loetakse 
põhjendatuks ja raadioseadme 
mittevastavus viitab puudustele käesoleva 
direktiivi artikli 16 osutatud harmoneeritud 
standardites, kohaldab komisjon määruse 
(EL) nr [../..] (mis käsitleb Euroopa 
standardimispoliitikat) artiklis [8]
sätestatud menetlust.

3. Kui siseriiklik meede loetakse 
põhjendatuks ja raadioseadme 
mittevastavus viitab puudustele käesoleva 
direktiivi artikli 40 lõike 5 punktis b
osutatud harmoneeritud standardites, 
kohaldab komisjon määruse (EL) 
nr 1025/2012 artiklis 11 sätestatud 
menetlust.

Or. en

Selgitus

Kuna Euroopa standardimist käsitlev määrus on nüüdseks Euroopa Liidu Teatajas avaldatud, 
vajab see muudatus kajastamist.

Muudatusettepanek 76

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuetelevastavad raadioseadmed, mis 
kujutavad endast riski tervisele ja
ohutusele

Nõuetelevastavad raadioseadmed, mis 
kujutavad endast riski tervisele või
ohutusele

Or. en

Selgitus

Õiguskindluse tagamiseks tuleb täpsustada, et asjaomaseid sätteid kohaldatakse juhul, kui 
raadioseadmed kujutavad endast ohtu üksnes tervisele või üksnes ohutusele (st mitte 
tingimata mõlemale korraga).

Muudatusettepanek 77

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriik leiab pärast artikli 40 
lõike 1 kohast hindamist, et raadioseade 
kujutab olenemata sellest, et ta vastab 
käesoleva direktiivi nõuetele, ikkagi ohtu 
inimeste tervisele või ohutusele või 
muudele käesolevas direktiivis sätestatud 
avaliku huvi kaitse aspektidele, siis nõuab 
ta, et asjakohane ettevõtja võtaks kohaseid 
meetmeid, tagamaks, et see raadioseade ei 
kujutaks turule laskmisel endast enam 
ohtu, et ettevõtja kõrvaldaks selle turult või 
võtaks selle tagasi liikmesriigi poolt 
määratud mõistliku aja jooksul, arvestades 
ohu suurust.

1. Kui liikmesriik leiab pärast artikli 40 
lõike 1 kohase hindamise teostamist, et 
raadioseade kujutab olenemata sellest, et ta 
vastab käesoleva direktiivi nõuetele, ikkagi 
ohtu inimeste tervisele või ohutusele või 
muudele käesolevas direktiivis sätestatud 
avaliku huvi kaitse aspektidele, siis nõuab 
ta, et asjakohane ettevõtja võtaks kohaseid 
meetmeid, tagamaks, et see raadioseade ei 
kujutaks turule laskmisel endast enam 
ohtu, et ettevõtja kõrvaldaks selle turult või 
võtaks selle tagasi liikmesriigi poolt 
määratud mõistliku aja jooksul, arvestades 
ohu suurust.

Or. en

Selgitus

Sõnastus on viidud kooskõlla uue õigusraamistiku ühtlustamispaketiga.

Muudatusettepanek 78

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) teavitatud asutuse 
identifitseerimisnumber on (V lisas 
sätestatud vastavushindamise menetluse 
kohaldamise korral) kinnitatud artikli 20 
sätteid rikkudes või ei ole kinnitatud;

Or. en

Selgitus

Sõnastus on viidud kooskõlla uue õigusraamistiku ühtlustamispaketiga.

Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) toode ei vasta artikli 10 lõigetes 5 ja 6 
ning artikli 12 lõikes 3 sätestatud nõuetele;

(f) artikli 10 lõigetes 5 ja 6 ning artikli 12 
lõikes 3 osutatud teave on puudu, vale või 
puudulik;

Or. en

Selgitus

Õiguskindluse tagamiseks. 

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) raadioseadmega ei ole kaasas artikli 10 
lõigetega 7, 8 ja 9 ettenähtud teavet 
ettenähtud kasutuse ja kasutuspiirangute 
kohta ning ELi vastavusdeklaratsiooni;

(g) raadioseadmega ei ole kaasas artikli 10 
lõigetega 7, 8 ja 9 ettenähtud teavet 
ettenähtud kasutuse või kasutuspiirangute 
kohta või ELi vastavusdeklaratsiooni;

Or. en
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Selgitus

Õiguskindluse tagamiseks tuleb täpsustada, et suutmatus vastata ühele kõnealustest nõuetest 
võimaldab liikmesriigil nõuda asjaomaselt ettevõtjalt mittevastavuse kaotamist.

Muudatusettepanek 81

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) artiklis 5 sätestatud nõuded ei ole 
täidetud.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kooskõlas esildatud direktiivi artikli 5 kohta esitatud muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artikli 2 lõikes 3, artikli 3 lõikes 3,
artikli 4 lõikes 2 ja artikli 5 lõikes 2
osutatud delegeeritud volitused antakse üle 
määramata ajaks alates [jõustumise 
kuupäev].

2. Artikli 3 lõikes 3 ja artikli 4 lõikes 2 
osutatud delegeeritud volitused antakse üle 
määramata ajaks alates [jõustumise 
kuupäev].

Or. en

Selgitus

Kooskõlas esildatud direktiivi artikli 2 lõike 3 ja artikli 5 kohta esitatud 
muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 2 lõikes 3, artikli 3 lõikes 3, artikli 4 
lõikes 2 ja artikli 5 lõikes 2 osutatud 
volituste delegeerimise igal ajal tagasi 
võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine.
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses määratud hilisemal kuupäeval.
Otsus ei mõjuta juba kehtivate delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 3 lõikes 3 ja artikli 4 lõikes 2 
osutatud volituste delegeerimise igal ajal 
tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega 
lõpetatakse otsuses nimetatud volituste 
delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel 
päeval pärast selle avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas või otsuses määratud 
hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba 
kehtivate delegeeritud õigusaktide 
kehtivust.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas esildatud direktiivi artikli 2 lõike 3 ja artikli 5 kohta esitatud 
muudatusettepanekuga ning õigusselguse tagamiseks.

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Artikli 2 lõike 3, artikli 3 lõike 3, artikli 
4 lõike 2 ja artikli 5 lõike 2 alusel vastu 
võetud delegeeritud õigusakt jõustub 
üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
seda, kui õigusakt neile teatavaks tehti, 
esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu mõlemad 
on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

5. Artikli 3 lõike 3 ja artikli 4 lõike 2 alusel 
vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub 
üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
seda, kui õigusakt neile teatavaks tehti, 
esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui 
Euroopa Parlament ja nõukogu mõlemad 
on enne selle tähtaja möödumist 
komisjonile teatanud, et nad ei esita 
vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

Or. en
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Selgitus

Kooskõlas esildatud direktiivi artikli 2 lõike 3 ja artikli 5 kohta esitatud 
muudatusettepanekuga.

Muudatusettepanek 85

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 46 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
karistuste kohta, mida rakendatakse 
vastavalt käesolevale direktiivile 
vastuvõetud riiklike õigusnormide 
rikkumise korral, ning võtavad kõik 
vajalikud meetmed nende jõustamise 
tagamiseks.

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
karistuste kohta, mida rakendatakse 
vastavalt käesolevale direktiivile 
vastuvõetud riiklike õigusnormide
ettevõtjatepoolse rikkumise korral, ning 
võtavad kõik vajalikud meetmed nende 
jõustamise tagamiseks. Kõnealused 
eeskirjad võivad hõlmata 
kriminaalkaristusi raskete rikkumiste 
eest.

Or. en

Selgitus

Sõnastus on viidud kooskõlla uue õigusraamistiku ühtlustamispaketiga.

Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 5 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Seadmed, mis on projekteeritud 
üksnes teadus- ja arendustegevuse 
eesmärgil ning mis on kättesaadavad vaid 
ettevõtjatevahelises süsteemis.

Or. en

Selgitus

Teadus- ja arendustegevuse seadmed moodustavad olulise tooterühma, sest need tagavad 
innovatsiooni ja konkurentsivõime ELis. Elektri- ja elektroonikaseadmetes teatavate ohtlike 



PE510.528v01-00 48/51 PR\934196ET.doc

ET

ainete kasutamise piiramist käsitleva direktiivi ning elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid 
käsitleva direktiivi hiljutiste reformidega on niisugused seadmed jäetud nende 
kohaldamisalast välja. Et vältida importijate ja levitajate hulgas märkimisväärset ebakindlust 
selles osas, millised elektritooted on hõlmatud eri toote direktiiviga, tuleks nende 
kohaldamisalad kooskõlastada.

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II LISA välja jäetud
TOOTED, MIS KUULUVAD 
RAADIOSEADMETE MÄÄRATLUSE 
ALLA
1. Käesolevas direktiivis käsitatakse 
raadioseadmetena järgmisi tooteid:
(a) aktiivantennid;

(b) raadiosidet takistavad seadmed.

2. Käesolevas direktiivis ei käsitata 
raadioseadmetena järgmisi tooteid:
(a) passiivantennid;

(b) kohleaarsed implantaadid;

(c) mikrolaineahjud.

Or. en

Selgitus

Kuna esildatud direktiivi artikli 2 lõike 1 punkti 1 käsitlev muudatusettepanek hõlmab 
muudatust raadioseadme määratluse piiramise osas seadmetega, mida saab kasutada 
teabevahetuseks, ei ole esildatud direktiivi II lisa enam asjakohane.
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SELETUSKIRI

Taust

Käesoleva raportiga tehakse muudatusi Euroopa Komisjoni ettepanekusse vaadata läbi 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 1999. aasta direktiiv 1999/5/EÜ raadioseadmete ja 
telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete ning nende nõuetekohasuse vastastikuse 
tunnustamise kohta1 (R&TTE direktiiv). Ettepanek on tihedalt seotud 2008. aastal kaupade 
paketina vastu võetud uue õigusraamistiku rakendamisega. 

R&TTE direktiiviga luuakse raamistik raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu 
lõppseadmete turulelaskmiseks, nende vabaks liikumiseks ja kasutuselevõtmiseks ELis. 
Direktiiv jõustus 1999. aastal ja sellel on olnud määrava tähtsusega roll siseturu kujunemisel 
kõnealuses valdkonnas. Direktiiv sisaldab olulisi nõudeid, mis käsitlevad tervise ja ohutuse 
kaitset, elektromagnetilist ühilduvust ja kahjulike häirete vältimist. Need nõuded on tehniliste 
nõuetena kaasatud mittesiduvatesse harmoneeritud standarditesse ning samuti muudesse uue 
lähenemisviisi kohastesse õigusaktidesse. 

Mobiilseadmete ja traadita rakenduste hulk on viimastel aastatel tohutult suurenenud. See 
võib põhjustada häireid eri toodete vahel. Seetõttu on raadiospektri otstarbekas kasutamine 
väga oluline. 

Ettepaneku valdkonnas kehtivad õigusnormid

R&TTE direktiiviga on täielikult harmoneeritud selle reguleerimisalasse kuuluvate toodete 
ELi turule laskmise tingimused. Turule võib lasta ainult direktiivi nõuetele vastavaid tooteid 
ning liikmesriigid ei või neid nõudeid riiklikul tasandil rakendades kehtestada lisapiiranguid. 
Raadioseadmete kasutuselevõtmine ja kasutamise haldamine on liikmesriikide pädevuses. 
Seda pädevust kasutades peavad liikmesriigid järgima asjaomaseid ELis kohaldatavaid 
õigusakte, eelkõige:

 raadiospektripoliitikat reguleerivat üldist raamistikku, mis on kehtestatud 
raadiospektripoliitika programmiga;

 direktiivis 2002/21/EÜ (raamdirektiiv) elektrooniliste sidevõrkude ühise reguleeriva 
raamistiku raames sätestatud üldisi kriteeriume;

 raadiospektri kasutamiseks tegevusloa andmise tingimusi, mis on sätestatud 
direktiivis 2002/20/EÜ (loadirektiiv) elektrooniliste sidevõrkude ühise reguleeriva 
raamistiku raames;

 otsuse 676/2002/EÜ (raadiospektrit käsitlev otsus) alusel kehtestatud 
rakendusmeetmeid, millega ühtlustatakse teatavate sagedusribade kasutamise 
tehnilised tingimused ELis ja mis on siduvad kõigi liikmesriikide jaoks. ELi tasandil 

                                               
1 EÜT L 91, 7.4.1999, lk 10.
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on ühtlustatud ka näiteks GMSi ja UMTSi, samuti lähitoimeseadmete sagedusribad;

 kooskõla liidu muude põhimõtete ja eesmärkidega.

Raportööri seisukoht

Raportöör tunneb heameelt Euroopa Komisjoni ettepaneku üle. Ta soovitab aga teha mõned 
horisontaalsed ja vertikaalsed muudatused, et vältida liigset halduskoormust, mis mõjutaks 
eelkõige VKEsid, ning samal ajal tagada tarbijakaitse väga kõrge tase, raadiospektri kõige 
otstarbekam kasutamine, parandada turujärelevalvet, saavutada suurem vastavus uuele 
õigusraamistikule ning kaotada tekstis võimalikud ebakõlad, mis võivad vastasel korral 
põhjustada õiguslikku ebakindlust. 

Horisontaalsed küsimused

Raportöör tuvastas mitu ebakõla seoses kaupade paketiga, mida on juba arutatud Euroopa 
tasandil. Selleks et tagada kooskõla nende tulemustega ja saavutada sidus õigusraamistik, teeb 
raportöör sõnastuse parandamise alaseid ettepanekuid.

Vertikaalsed küsimused

Raportöör nõustub ettepaneku üldise suunaga. Siiski on selles mitu direktiivile omast 
küsimust, mis vajavad muutmist, et saavutada õige tasakaal tulemusliku turujärelevalve ja 
eelkõige VKEde puhul liigse halduskoormuse vältimise vahel. 

a) Turul on juba mitu toodet, millega on seotud elektromagnetlainete väga piiratud 
kasutamine muul kui teabevahetuse eesmärgil ning mille puhul ei ole teatatud 
suurtest probleemidest ning mida reguleeritakse piisavalt näiteks 
madalpingedirektiivi ja elektromagnetilise ühilduvuse direktiiviga, mistõttu ei ole 
proportsionaalne laiendada esildatud määruse reguleerimisala niisuguste seadmete 
hõlmamiseks.

b) Võttes arvesse asjaolu, et raadiospekter on piiratud ressurss, on ühtlasi oluline tagada 
selle otstarbekas kasutamine, mistõttu peaksid esildatud direktiivi reguleerimisalasse 
kuuluma seadmed, mis on võimelised võtma vastu raadiolaineid.

Seega on raportööri jaoks oluline muuta sellele vastavalt „raadioseadme” määrtalust.

c) Teatava raadioseadme keskses süsteemis registreerimise kohustus põhjustaks 
ebaproportsionaalset koormust õiguspärastele ettevõtjatele, eriti VKEdele, arvestades 
et niisuguse registreerimise süsteemi kasu ei ole veel piisavalt tõendatud. Pealegi 
võib niisugune süsteem tõstatada konfidentsiaalsuse küsimusi. Lisaks kujutavad 
esildatud direktiivis kehtestatud asjaomased jälgitavusalased sätted endast piisavat 
vahendit tõhusa ja tulemusliku turujärelevalve tagamiseks.

d) Et hõlbustada teabevahetust ettevõtjate, turujärelevalveasutuste ja tarbijate vahel, 
peaksid liikmesriigid ergutama ettevõtjaid esitama lisaks postiaadressile ka 
veebisaidi aadressi. 
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Raportöör tunneb heameelt asjaolu üle, et ettepanekus rõhutatakse raadioseadmete ja 
tarvikute, nagu laadimisseadmed, koostalitlusvõimest tulenevat kasu. Ühtse laadimisseadme 
kasutuselevõtuks tuleb aga teha uusi jõupingutusi. See lihtsustaks raadioseadmete, nt 
mobiiltelefonide kasutamist, vähendaks jäätmeid ja kulusid ning oleks seega tarbijate jaoks 
väga kasulik.


