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Valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden velvollisuudet






Valmistajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka valmistaa tai valmistuttaa
radiolaitetta tai jolle radiolaite suunnitellaan ja joka markkinoi sitä omalla nimellään tai
tavaramerkillään varustettuna.
Valtuutetulla edustajalla tarkoitetaan EU:n alueelle sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai
oikeushenkilöä, jonka radiolaitteen valmistaja on nimennyt kirjallisella toimeksiannolla hoitamaan
valmistajan puolesta toimeksiannossa erikseen määritellyt tehtävät.
Maahantuojalla tarkoitetaan EU:n alueelle sijoittunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka
saattaa kolmannesta maasta tuodun radiolaitteen EU:n markkinoille.
Jakelijalla tarkoitetaan muuta toimitusketjuun kuuluvaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin
valmistajaa tai maahantuojaa, joka asettaa radiolaitteen saataville markkinoilla.
Radiolaitteen maahantuoja ja jakelija rinnastetaan radiolaitteen valmistajaan ja sitä koskevat samat
velvollisuudet kuin radiolaitteen valmistajaa silloin, kun se saattaa radiolaitteen markkinoille omalla
nimellään tai tavaramerkillään tai muuttaa jo markkinoille saatettua radiolaitetta tavalla, joka voi
vaikuttaa laitteen vaatimustenmukaisuuteen.

Talouden toimijoiden velvollisuuksia
Varmistaa, että radiolaite on suunniteltu ja valmistettu
olennaisten vaatimusten mukaisesti
Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely
suorittaa tai teettää radiolaitteelle
Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely
varmistaa, että valmistaja on suorittanut tai
teettänyt
Asettaa markkinoille vain vaatimusten mukaisia radiolaitteita
Varmistaa radiolaitteen vaatimustenmukaisuuden
noudattamisen sarjatuotannossa
Varmistaa, että radiolaitetta voidaan käyttää vähintään
yhdessä EU-maassa radiotaajuuksien käyttöä koskevien
vaatimusten mukaisesti.
Tekniset asiakirjat
laatii, pitää ajan tasalla ja säilyttää 10 vuoden ajan
Tekniset asiakirjat
varmistaa, että valmistaja on laatinut tekniset
asiakirjat.
Tekniset asiakirjat
pitää saatavilla 10 vuoden ajan
Tekniset asiakirjat
antaa pyynnöstä Liikenne- ja viestintävirasto
Traficomille
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
laatii, säilyttää ja pitää saatavilla 10 vuoden ajan.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
varmistaa, että on jokaisen radiolaitteen mukana
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
pitää saatavilla 10 vuoden ajan
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
pitää jäljennöstä saatavilla 10 vuoden ajan
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
antaa pyynnöstä Liikenne- ja viestintävirasto
Traficomille
CE-merkintä
kiinnittää radiolaitteeseen ja pakkaukseen
CE-merkintä
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varmistaa, että on radiolaitteessa ja pakkauksessa
Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jolla se
voidaan tunnistaa
kiinnittää radiolaitteeseen
Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jolla se
voidaan tunnistaa
varmistaa, että radiolaitteeseen on kiinnitetty
Varmistaa, että radiolähettimien mukana ilmoitetaan tieto
radiotaajuuksista, joilla laite toimii ja laitteen suurin
mahdollinen lähetysteho
Ohjeet ja turvallisuustiedot vähintään suomen ja ruotsin
kielellä
toimittaa radiolaitteen mukana
Ohjeet ja turvallisuustiedot vähintään suomen ja ruotsin
kielellä
varmistaa, että ovat radiolaitteen mukana
Huolehtii, että radiolaitteen mukana toimitettavissa ohjeissa
ilmoitetaan ne EU-maat, joissa on asetettu laitteelle
käyttörajoituksia tai käyttö vaatii luvan.
Varmistaa, että laitepakkauksessa ilmoitetaan ne EU-maat tai alueet, joissa on asetettu laitteelle käyttörajoituksia tai
lupavaatimuksia. i
Ilmoittaa radiolaitteessa yhteystietonsa (nimi, rekisteröity
toiminimi tai tavaramerkki ja osoite).
Varmistaa, että radiolaitteessa on valmistajan ja
maahantuojan yhteystiedot.
Varmistaa, että radiolaitteen ollessa maahantuojan ja/tai
jakelijan vastuulla, sen varastointi- tai kuljetusolosuhteet eivät
vaaranna radiolaitteen vaatimustenmukaisuutta
Testaa tarvittaessa tuotenäytteitä, tutkii valitukset,
vaatimustenvastaiset radiolaitteet ja radiolaitteiden
palautukset ja pitää niistä kirjaa sekä tiedottaa jakelijoille
kaikesta tällaisesta valvonnasta.
Varmistaa, että valmistaja, valtuutettu edustaja ja
maahantuoja on testannut tarvittaessa tuotenäytteitä,
tutkinut valitukset, vaatimustenvastaiset radiolaitteet ja
radiolaitteiden palautukset ja pitänyt niistä kirjaa sekä
tiedottanut jakelijoille kaikesta tällaisesta valvonnasta.
Tekee yhteistyötä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin
kanssa ja toimittaa sen pyytämät dokumentit
Säilyttää tunnistetiedot kaikista taloudentoimijoista, jotka ovat
toimittaneet sille tai joille se on toimittanut radiolaitteen ja
toimittaa ne pyynnöstä Liikenne- ja viestintävirasto
Traficomille.
Jos on syytä epäillä, että radiolaite on vaatimustenvastainen,
ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin
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Rajoituksista kertovat tiedot on esitettävä seuraavasti. Liitteen 1 piktogrammi on saatavilla Euroopan komission REDsivuilla (englanniksi).
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