Radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU – krav for å sette radioutstyr på
markedet
Overgangsperioden utløp 12. juni 2017
Radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU trådte i kraft 13. juni 2016, og det erstattet da radio- og
teleterminaldirektivet 1999/5/EF. I en overgangsperiode på ett år fra denne datoen har det
vært anledning til å bringe radioutstyr i omsetning etter ett av direktivene. Denne
overgangsperioden utløp 12. juni 2017.
Fra og med 13. juni 2017 skal radioutstyr kun bringes i omsetning etter radioutstyrsdirektivet
2014/53/EU.
Bringe i omsetning og gjøre tilgjengelig på markedet gjelder hvert enkelt eksemplar av
radioutstyret.
Radioutstyr i omsetningskjeden innenfor EØS
Radioutstyr som oppfyller radio- og teleterminaldirektivet 1999/5/EF, og som senest 12. juni
2017 var brakt i omsetning og som dermed befinner seg i omsetningskjeden innenfor EØS,
kan gjøres tilgjengelig på markedet i EØS.
Det betyr at disse eksemplarene kan leveres for distribusjon eller bruk også etter 12. juni 2017
fram til omsetningskjeden innenfor EØS er tømt, se eksempler i Figur 1.
Radioutstyr på lager hos produsent, produsentens autorisert representant i EØS eller importør
i EØS ansees ikke å være brakt i omsetning dersom radioutstyret ikke er levert for distribusjon
eller bruk. Dette radioutstyret omfattes derfor ikke av overgangsperioden i
radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU.
Hvilke typer radioutstyr omfattes?
Radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU gjelder for radioutstyr som ikke omfattes annet
utstyrsregelverk, eller som ikke er spesifikt er unntatt fra dette direktivet. Dette omfatter det
meste av elektronisk utstyr som inneholder minst en radiosender og/eller radiomottaker.
Noen typer radioutstyr som omfattes av radioutstyrsdirektivet er:
- mobiltelefoner
- utstyr med trådløst nett (herunder Wi-Fi og Bluetooth)
- kortdistanseutstyr (herunder fjernstyring)
- kringkastingsmottakere (herunder DAB og DVB)
- PMR
- DPMR
- TETRA
- maritimt radioutstyr som ikke omfattes av skipsutstyrsdirektivet 2014/90/EU
- kringkastingssendere (herunder sendere for DAB og DVB)
- radioamatørutstyr gjort tilgjengelig på markedet

Hvilke typer radioutstyr omfattes ikke?
Følgende radioutstyr omfattes ikke av radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU:
- radioutstyr i luftfartøy som er omfattet av EASA-reguleringen
- maritimt radioutstyr som omfattes av skipsutstyrsdirektivet 2014/90/EU
- annet radioutstyr som er spesifikt unntatt i radioutstyrsdirektivet
Norsk regelverk
Radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU er innført i norsk rett gjennom forskrift 15. april 2016 nr.
377 om EØS-krav til radioutstyr. For mer informasjon om dette regelverket, se vår nettside
https://www.nkom.no/teknisk/ekomutstyr/import-og-salg/import-og-salg-av-elektroniskkommunikasjonsutstyr
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Figur 1: Radioutstyrene A-E var på angitt sted i distribusjonskjeden den 13. juni 2017 kl. 0:00 for omsetning i EØS.
Radioutstyrene A og B var innenfor EØS da overgangsperioden utløp, og disse eksemplarene skal omsettes etter
radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU eller radio- og teleterminaldirektivet 1999/5/EF uavhengig av når radioutstyret blir
omsatt til sluttkunde. Radioutstyrene C, D og E var utenfor EØS da overgangsperioden utløp, og disse eksemplarene
skal omsettes etter radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU. Kilde EØS-kart: Wikipedia.

