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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/1354 

av 20. juli 2017 

om angivelse av hvordan opplysningene fastsatt i artikkel 10 nr. 10 i europaparlaments- og rådsdirektiv 

2014/53/EU skal framlegges(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/53/EU av 16. april 2014 om harmonisering av medlemsstatenes 

lovgivning om tilgjengeliggjøring på markedet av radioutstyr og om oppheving av direktiv 1999/5/EF(1), særlig artikkel 10 

nr. 10 og artikkel 45 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Artikkel 10 nr. 10 i direktiv 2014/53/EU fastsetter at dersom det foreligger begrensninger for ibruktaking eller krav om 

godkjenning i forbindelse med bruken, skal opplysninger på emballasjen gjøre det mulig å identifisere de medlems-

statene eller det geografiske området i en medlemsstat der det foreligger begrensninger for ibruktaking eller krav om 

godkjenning i forbindelse med bruken, og at slike opplysninger skal utdypes i bruksanvisningene som følger med 

radioutstyret. 

2) I henhold til artikkel 10 nr. 10 i direktiv 2014/53/EU kan Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter der det angis 

hvordan opplysningene fastsatt i artikkel 10 nr. 10 skal framlegges. 

3) Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med rådgivningsprosedyren nevnt i artikkel 45 nr. 2 i direktiv 

2014/53/EU. 

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for samsvarsvurdering og overvåking av 

telekommunikasjonsmarkedet nedsatt ved artikkel 45 i direktiv 2014/53/EU. 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Denne forordning angir hvordan opplysningene fastsatt i artikkel 10 nr. 10 i direktiv 2014/53/EU skal framlegges, og gjelder 

bare radioutstyr som i minst én medlemsstat omfattes av begrensninger for ibruktaking eller krav om godkjenning i forbindelse 

med bruken. 

Artikkel 2 

1. Dersom radioutstyret omfattes av begrensninger for ibruktaking eller krav om godkjenning i forbindelse med bruken, som 

fastsatt i artikkel 10 nr. 10 i direktiv 2014/53/EU, skal følgende være synlig og lett leselig på radioutstyrets emballasje: 

a) Et piktogram som fastsatt i vedlegg I, eller 

b) ordene «begrensninger eller krav i» på et språk som lett kan forstås av sluttbrukerne, og som fastsatt av den berørte 

medlemsstaten, etterfulgt av forkortelsene som angitt i vedlegg II for medlemsstatene der slike begrensninger eller krav 

foreligger. 

2. Dersom radioutstyr omfattes av begrensninger for ibruktaking eller krav om godkjenning i forbindelse med bruken, som 

fastsatt i artikkel 10 nr. 10 i direktiv 2014/53/EU, skal bruksanvisningene som følger med radioutstyret, inneholde en liste på et 

språk som lett kan forstås av sluttbrukerne, og som fastsatt av den berørte medlemsstaten, over medlemsstater og geografiske 

områder i medlemsstater der slike begrensninger eller krav foreligger, samt over hvilke typer begrensninger eller krav som 

gjelder i hver enkelt medlemsstat og hvert enkelt geografisk område i en medlemsstat. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 190 av 21.7.2017, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 145/2018 av 6. juli 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 153 av 22.5.2014, s. 62. 
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Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende, og den får anvendelse fra 

9. august 2018. 

Radioutstyr som bringes i omsetning etter 8. august 2017 og oppfyller kravene i denne forordning, skal anses å oppfylle 

kravene i artikkel 10 nr. 10 i direktiv 2014/53/EU. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 20. juli 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Piktogram 

1. Piktogrammet skal være en tabell. 

2. Piktogrammet skal inneholde følgende symbol: 

 

3. Under eller ved siden av symbolet angitt i nr. 2 skal piktogrammet også inneholde forkortelsene som angitt i vedlegg II for 

medlemsstatene der det eventuelt foreligger begrensninger for ibruktaking eller krav om godkjenning i forbindelse med 

bruken. 

4. Så lenge det forblir synlig og leselig, kan piktogrammet og innholdet i det variere (f.eks. når det gjelder farge, kontur og 

linjetykkelse). 

5. Piktogrameksempler: 

 

ES LU RO 

CZ FR HU 

SI DK HR 

 

 

BG EE BE 
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VEDLEGG II 

Forkortelser 

Forkortelsene for medlemsstatene skal være som følger: 

Belgia (BE), Bulgaria (BG), Tsjekkia (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Hellas (EL), Spania 

(ES), Frankrike (FR), Kroatia (HR), Italia (IT), Kypros (CY), Latvia (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn (HU), 

Malta (MT), Nederland (NL), Østerrike (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovakia (SK), Finland 

(FI), Sverige (SE) og Det forente kongerike (UK). 

 __________  


