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Remissvar gällande ”Förslag till nytt direktiv om
radioutrustning”
Sammanfattning
FOI menar att det idag är ett faktum att tillgången till billiga radiostörsändare ökat via
försäljning på Internet och att detta märks när det gäller användningen av sådana
störsändare
i
samband
med
exempelvis
kriminell
verksamhet
och
demonstrationer/upplopp. FOI har funnit att det idag saknas en formell definition från
myndighetssidan på vad störsändare är mer exakt. FOI har vidare funnit att just
avsaknaden av en formellt fastställd definition på vad som utgör en radiostörsändare
innebär svårigheter att motverka användning av radiostörsändare.
FOI föreslår att Artikel 2 i förslaget till radiodirektiv kompletteras med en definition på
vad som avses med en radiostörsändare och hur en sådan kan skiljas från den
radioutrustning som direktivet omfattar i övrigt.

Bakgrund
EU-kommissionen har tagit fram ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv
om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden
av radioutrustning (COM(2012) 584 final). Regeringen vill ha synpunkter på förslaget
inför utarbetandet av svenska ståndpunkter vid förhandlingar i rådet och med
Europaparlamentet.
Direktivet innehåller väsentliga krav för skydd av hälsa och säkerhet, elektromagnetisk
kompatibilitet och för undvikande av skadlig störning. Förslagets huvudsyften är
följande:
– Att förbättra efterlevnaden av kraven i direktivet, och stärka alla berörda
parters förtroende för regelverket.
– Att förtydliga och förenkla direktivet, inbegripet vissa begränsade anpassningar
av tillämpningsområdet för att underlätta dess genomförande och undanröja
onödiga bördor för de ekonomiska aktörerna och myndigheterna.
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FOI menar att det idag är ett faktum att tillgången till billiga radiostörsändare ökat via
försäljning på Internet och att detta märks när det gäller användningen av sådana
störsändare
i
samband
med
exempelvis
kriminell
verksamhet
och
demonstrationer/upplopp. FOI menar att den ökade tillgången till billiga radiostörsändare
kombinerat med att trådlös teknik används allt oftare i samhällskritiska tillämpningar bör
beaktas nogsamt.

Avsnitt ”Bilaga II” samt ”Artikel 2”
I Bilaga II i förslaget till radiodirektiv nämns störsändare:
PRODUKTER SOM OMFATTAS AV DEFINITIONEN AV RADIOUTRUSTNING
1.
Vid tillämpningen av detta direktiv ska följande produkter anses vara
radioutrustning:
a) Aktiva antenner;
b) Störsändare.
Någon närmare definition om hur en störsändare definieras finns inte i förslaget varför en
störsändare som uppfyller kraven för radioutrustning i övrigt, rent teoretiskt, torde kunna
införas utan hinder.
FOI har funnit att det idag saknas en formell definition från myndighetssidan på vad
störsändare är mer exakt. FOI har i kontakter med andra myndigheter funnit att just
avsaknaden av en formellt fastställd definition på vad som utgör en radiostörsändare
innebär svårigheter att motverka införsel och användning av radiostörsändare. Åtgärder
som underlättar för myndigheter att hindra införsel och beslagta störsändare bör därför
prioriteras.
Förslag:
Att komplettera Artikel 2 i förslaget till radiodirektiv med en definition på vad som avses
med en radiostörsändare och hur en sådan kan skiljas från den radioutrustning som
direktivet omfattar.
Detta remissvar har beslutats av undertecknad tjänsteförrättande generaldirektör Susanne
Moberg efter föredragning av forskningschefen Peter Stenumgaard.
För FOI,

Susanne Moberg
Tjf Generaldirektör
Peter Stenumgaard

