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Tillverkarnas, importörernas och distributörernas skyldigheter






Tillverkare avser en fysisk eller juridisk person som tillverkar eller som låter konstruera eller tillverka radioutrustning och
saluför denna utrustning, i eget namn eller under eget varumärke.
Auktoriserad representant avser en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom EU och som enligt skriftlig fullmakt från
en tillverkare har rätt att i dennes ställe utföra särskilda uppgifter.
Importör avser en fysisk eller juridisk person som är etablerad inom EU och släpper ut radioutrustning från ett tredjeland på
EU-marknaden.
Distributör avser en fysisk eller juridisk person i leveranskedjan, utöver tillverkaren eller importören, som tillhandahåller
radioutrustning på marknaden.
Importören och distributören jämställs med tillverkaren av radioutrustning och omfattas av samma skyldigheter som
tillverkaren då denne släpper ut radioutrustning på marknaden i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar utsläppt
utrustning på ett sådant sätt att det kan påverka överensstämmelsen med kraven.

Ekonomiska aktörers skyldigheter

Tillverkare

Ser till att radioutrustningen konstruerats och tillverkats enligt
de väsentliga kraven
Bedömning av överensstämmelse
utför eller låter utföra
Bedömning av överensstämmelse
säkerställer att tillverkaren utfört eller låtit utföra
Tillhandahåller endast radioutrustning som överensstämmer
med kraven
Säkerställer överstämmelsen för radioutrustning i
serietillverkning
Ser till att radioutrustningen kan användas i minst ett EU-land
enligt kraven för radiofrekvensanvändningen.
Teknisk dokumentation:
upprättar, uppdaterar och förvarar i 10 år

X

Teknisk dokumentation:
ser till att tillverkaren upprättat teknisk
dokumentation
Teknisk dokumentation:
håller tillgänglig i 10 år
Teknisk dokumentation:
lämnar till Transport- och kommunikationsverket
Traficom på begäran
EU försäkran om överensstämmelse
upprättar, förvarar och håller tillgänglig i 10 år
EU försäkran om överensstämmelse
ser till att den medföljer all radioutrustning
EU försäkran om överensstämmelse
håller tillgänglig i 10 år
EU försäkran om överensstämmelse
håller kopia tillgänglig i 10
EU försäkran om överensstämmelse
lämnar till Transport- och kommunikationsverket
Traficom på begäran
CE-märkning
anbringar på radioutrustningen och förpackningen
CE-märkning
säkerställer att den finns på radioutrustningen och
förpackningen
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Typnummer, partinummer eller serienummer eller annan
identifieringsmärkning
anbringar på radioutrustningen
Typnummer, partinummer eller serienummer eller annan
identifieringsmärkning
säkerställer att den anbringats på radioutrustningen
Ser till att radiosändare åtföljs av information om de
radiofrekvenser där utrustningen arbetar och om den
maximala radiofrekvenseffekten.
Bruksanvisning och säkerhetsinformation på åtminstone finska
och svenska
levererar med utrustningen
Bruksanvisning och säkerhetsinformation på åtminstone finska
och svenska
ser till att de medföljer utrustningen
Ser till att anvisningar som åtföljer radioutrustningen anger
EU-länder med eventuella restriktioner eller krav för
användningstillstånd.
Säkerställer att förpackningen anger EU-länder eller -regioner
med eventuella restriktioner eller krav för
användningstillstånd.i
Förser radioutrustningen med sina kontaktuppgifter (namn,
registrerad firma eller varumärke och adress)
Säkerställer att radioutrustningen försetts med tillverkarens
och importörens kontaktuppgifter
Så länge importören och/eller distributören har ansvar för
radioutrustningen: ser till att lagrings- eller
transportförhållandena inte äventyrar överensstämmelsen
med de väsentliga kraven
Utför slumpvis provning av utrustningen, granskar och vid
behov registerför inkomna klagomål, radioutrustning som inte
överensstämmer med kraven och återkallelser av
radioutrustning samt informerar distributörerna om all sådan
övervakning
Säkerställer att tillverkaren, tillverkarens representant och
importör vid behov har utfört provning av utrustningen,
granskat och vid behov registerfört inkomna klagomål,
radioutrustning som inte överensstämmer med kraven, och
återkallelser av radioutrustning samt informerat
distributörerna om all sådan övervakning.
Samarbetar med Transport- och kommunikationsverket
Traficom och lämnar in begärda dokument
Förvarar information för identifiering av alla ekonomiska
aktörer som har levererat radioutrustning eller till vilka
utrustning levererats och lämnar informationen till Transportoch kommunikationsverket Traficom på begäran
Vidtar omedelbart åtgärder när det finns skäl att tro att
utrustningen inte överensstämmer med kraven
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Restriktionerna anges enligt följande. Symbolen för piktogrammet i bilaga 1 finns tillgänglig på Europeiska
kommissionens RED-sidor (på engelska).
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