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KOMMISJONSVEDTAK

av 6. april 2000

om opprettelse av en første klassifisering av radio- og teleterminalutstyr og tilhørende identifikatorer (*)

[meddelt under nummer K(2000) 938]

(2000/299/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF av 9. mars 1999 om radioutstyr og teleterminalutstyr og gjensidig
godkjenning av utstyrets samsvar(1), særlig artikkel 4 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Medlemsstatene skal melde de grensesnitt som de har regulert, slik at likeverdigheten mellom dem kan fastsettes.

2) Ettersom det allerede er kjent at visse grensesnitt for radioutstyr er likeverdige fra et lovgivningsmessig synspunkt, bør
likeverdigheten mellom slike grensesnitt fastsettes midlertidig i påvente av at de regulerte grensesnittene meldes.

3) Sakkyndige fra medlemsstatene og fra den berørte sektoren har undersøkt klassifiseringen av grensesnittbestemmelser. Ut fra
disse undersøkelsene ble det konkludert med at det ikke ville være i forbrukernes eller tilsynsmyndighetenes interesse å ha
omfattende klassifisering eller merking.

4) Medlemsstatene har ennå ikke meldt de grensesnitt som er gjenstand for nasjonal lovregulering.

5) Ikke desto mindre finnes det kjennskap til en rekke grensesnitt, særlig til dem som er lovregulert ved felles tekniske forskrifter
vedtatt i samsvar med direktiv 98/13/EF.

6) Det er hensiktsmessig at utstyr som kan markedsføres i hele Fellesskapet og tas i bruk uten begrensninger, klassifiseres i en 

7) Det er hensiktsmessig at bare denne type utstyr påføres CE-merking.

8) Det er imidlertid i tilsynsmyndighetenes og forbrukernes interesse at de varsles gjennom identifikatorer for utstyrskategorier
dersom det finnes begrensninger som gjelder markedsføring eller ibruktaking av radioutstyr.

9) Alt utstyr som er underlagt slike begrensninger, kan midlertidig samles i en enkelt utstyrskategori.

10) Flere kategorier kan imidlertid opprettes etter at medlemsstatene har meldt de grensesnitt som de har regulert.

11) Det vil være hensiktsmessig ikke å gi en utfyllende beskrivelse av kategorier i form av utstyrstyper i dette vedtak.
Kommisjonen vil derfor, etter samråd med den faste komité som er nedsatt ved direktiv 1999/5/EF (TCAM), offentliggjøre og
ajourføre en veiledende og ikke-uttømmende liste over utstyr, inndelt etter utstyrskategori, som en veiledning til produsenter.
Produsenter anbefales å rådføre seg med et meldt organ når det gjelder produkter som ennå ikke omfattes av en slik veiledning.

12) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra TCAM —

002/EØS/23/26

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 97 av 19.4.2000, s. 13, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 114/2001 av 28. september 2001 om endring av
EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 60 av 6.12.2001, s. 24.

(1) EFT L 91 av 7.4.1999, s. 10.
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GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. Radio- og teleterminalutstyr som kan markedsføres og tas i bruk uten begrensninger, utgjør en
kategori. Denne kategorien har betegnelsen «kategori 1». Den tildeles ikke en identifikator for
utstyrskategori.

2. Radioutstyr som medlemsstatene begrenser ibruktakingen av i henhold til artikkel 7 nr. 2 i direktiv
1999/5/EF, eller som medlemsstatene begrenser markedsføringen av i henhold til artikkel 9 nr. 5 i direktiv
1999/5/EF, utgjør en kategori. Denne kategorien har betegnelsen «kategori 2». Den tildeles følgende
identifikator for utstyrskategori:

3. Kommisjonen vil i samråd med Komiteen for samsvarsvurdering og overvåkning av
telekommunikasjonsmarkedet (TCAM) offentliggjøre og ajourføre en veiledende og ikke-uttømmende
liste over utstyr eller utstyrstyper som inngår i ovenstående kategorier, på nettstedet som inneholder
informasjon om direktiv 1999/5/EF (http://europa.eu.int/comm/enterprise/rtte).

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 6. april 2000.

For Kommisjonen

Erkki LIIKANEN

Medlem av Kommisjonen


