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Spektrumavdelningen

Uppföljning av PTS marknadskontroll 2016
Marknadskontroll av radio- och teleterminalutrustning

PTS utför marknadskontroll av radioutrustning. Syftet med marknadskontrollen
är att se till att utrustning som inte uppfyller kraven i R&TTE-direktivet
(respektive RE-direktivet1) tas bort från marknaden. Det skapar fördelar inte
bara för konsumenter utan för alla aktörer i distributionskedjan: tillverkare,
importörer, auktoriserade representanter och distributörer. Effekten av den
marknadskontroll som PTS genomfört under året är att kunskapen om de krav
som ställs på utrustningen ökat hos de företag vars produkter PTS har
kontrollerat.
PTS har tagit ut för kontroll och skickat för provning 39 radio- och
teleterminalutrustningar, se bilaga. Vid urval av produkterna har PTS fokuserat
på områden där PTS haft indikationer på att problem funnits. Av de 39
produkterna har 5 uppfyllt de föreskrivna kraven och 32 har haft tekniska eller
administrativa brister. När det gäller administrativa brister saknades i 18 fall en
försäkran om överensstämmelse, i 4 fall saknades information om hur
utrustningen är avsedd att användas, i 8 fall saknades tillverkarens namn på
produkten och i 18 fall saknades CE märkningen.
38 av de 39 kontrollerade produkterna var konsumentprodukter. Av dessa har 5
uppfyllt de föreskrivna kraven och 31 har haft tekniska eller administrativa
brister.

RE-direktivet trädde i kraft den 13 juni 2016. Under en övergångstid tom 12 juni 2017 får utrustning
som uppfyller kraven i R&TTE-direktivet släppas ut på marknaden. Under 2016 kontrollerade PTS endast
utrustning som släppts ut på marknaden under R&TTE-direktivet.
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De tekniska och administrativa bristerna har frivilligt korrigerats. I de fall där
utrustningen har haft tekniska brister har PTS krävt betalning av
provningskostnaden.
PTS har under år 2015 i två fall beslutat om att olika radiosändare inte längre
ska få säljas och att importören ska återkalla sålda exemplar av radiosändarna.
Det gäller dels en viss sorts mobiltelefon repeatrar som inte uppfyller kraven på
CE-märkning. Detta beslut överklagades till förvaltningsrätten i Stockholm.
Beslutet har nu vunnit laga kraft. Dels en hundspårningssändare som inte var
CE-märkt och som även orsakade skadlig störning på Försvarsmaktens
radiokommunikation. PTS uppföljning visar att de skadliga störningarna har
minskat betydligt.
Trend för utrustningens uppfyllnad

Antalet godkända utrustningar som uppfyller kraven är inte i nivå med tidigare
år. Av de utrustningar som inte uppfyller kraven har de administrativa bristerna
ökat markant medan de tekniska bristerna ligger i nivå med tidigare år.
Sammantaget uppfyller de kontrollerade utrustningarna en tillfredställande nivå
när det gäller de väsentliga egenskapskraven.
Värt att noteras är att förhållandet mellan kravuppfyllandet mellan konsumentoch professionella produkter inte skiljer sig nämnvärt åt.
Statistik 2016
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Åtgärder

Resultatet av marknadskontrollen kommunicerades med respektive importör.
Importörerna vars produkter hade brister inkom med information om hur
bristerna skulle åtgärdas till nästa importtillfälle. Bristerna vid PTS kontroll
bedömdes inte som allvarliga. Produkterna får därför efter korrigering fortsätta
att säljas i Sverige.
Samarbete med Tullverket

PTS har deltagit i Marknadskontrollrådets forum för tullrelaterade frågor samt
anordnat ett möte i PTS lokaler i september 2016.
Internationellt samarbete

Det årliga mötet i den Nordiska marknadskontrollgruppen ägde rum i
Helsingfors den 19 maj 2016. Syftet med mötet var erfarenhets- och
informationsutbyte.
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PTS har deltagit i de fyra R&TTE/RED-Adco möten som hölls i Haag, Riga
Bryssel och Porto. Mötet i Bryssel och en del av mötet i Porto användes för att
fortsätta arbetet med att ta fram ett vägledningsdokument för
radioutrustningsdirektivet (RED-guide). PTS har också deltagit i
R&TTE/RED-Adcos marknadskontrollkampanj av radiostyrda leksaker.
Seminarier och föreläsningar

I juni 2016 anordnade PTS ett seminarium i Stockholm om RE-direktivet.
Under året anordnade Elsäkerhetsverket, Energimyndigheten, Tullverket och
PTS tillsammans tre regionala möten för tillverkare, importörer och
distributörer av elektrisk och elektronisk utrustning i Skellefteå, Malmö och
Västerås för att informera om lagstiftning relaterad till elsäkerhet,
elektromagnetisk kompatibilitet, radio, energieffektivitet och energimärkning
samt tullfrågor.
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