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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с 
предоставянето на пазара на радиооборудване
(COM(2012)0584 – C7-0333/2012 – 2012/0283(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2012)0584),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7-
0333/2012),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
13 февруари 2013 г.1,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на 
потребителите (A7-0316/2013),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Оборудване, което е проектирано да (6) Оборудване, което е проектирано да

                                               
1 ОВ С 133, 9.5.2013 г., стр. 58
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предава радиовълни, за да служи по 
предназначение, използва системно 
радиочестотния спектър. С цел да се
гарантира ефективно използване на 
радиочестотния спектър, така че да 
бъдат избегнати вредни 
радиосмущения, всяко такова 
оборудване следва да попада в обхвата 
на настоящата директива, независимо 
от това дали оборудването може да 
осъществи комуникация, или не.

излъчва или приема радиовълни, за да 
служи по предназначение, използва 
системно радиочестотния спектър.
Въпреки факта, че някои продукти са 
проектирани да използват магнитни 
или електрически полета, за да 
служат по предназначение, от 
предавателя няма комуникация и 
следователно тези полета не се
разпространяват като радиовълни. 
Поради това такова оборудване следва 
да бъде изключено от обхвата на 
настоящата директива.

Обосновка

В съответствие с изменението на член 2, параграф 1, точка 1 от предложената 
директива.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Опитът е показал трудността да 
се определи дали някои продукти 
попадат в обхвата на Директива 
1999/5/ЕО. По-специално, по 
отношение на продукти, получени в 
резултат на научно-техническия 
напредък и чиято категоризация 
представлява трудност, е необходимо 
да се определят категориите 
продукти, които попадат в рамките 
на определението на радиооборудване. 
С цел допълването или изменянето на 
несъществени елементи от 
настоящата директива на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз по отношение на изменения на 
приложение II с цел адаптирането му 
към техническия напредък.

заличава се
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Обосновка

В съответствие с изменението на член 2, параграф 3 от предложената директива.

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Настоящата директива следва да 
се прилага за всички начини на 
доставка, включително 
дистанционна продажба.

Обосновка

Формулировката е съгласувана с Пакета от законодателни актове за привеждане в 
съответствие с новата законодателна рамка.

Изменение 4

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Въпреки че самите приемници не 
причиняват вредни радиосмущения, 
приемните характеристики се 
превръщат във все по-важен фактор за 
гарантиране на ефективното използване 
на радиочестотния спектър чрез 
увеличаване на устойчивостта на 
приемниците спрямо радиосмущения и 
нежелани сигнали въз основа на
съществените изисквания на
Директива 2004/108/ЕО.

(11) Въпреки че самите приемници не 
причиняват вредни радиосмущения, 
приемните характеристики се 
превръщат във все по-важен фактор за 
гарантиране на ефективното използване 
на радиочестотния спектър чрез 
увеличаване на устойчивостта на 
приемниците спрямо радиосмущения и 
нежелани сигнали въз основа на
относимите съществени изисквания 
на законодателството на Съюза в 
областта на хармонизирането.

Изменение 5
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Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Приемните характеристики на 
оборудване, което само приема, са 
предмет на съществените изисквания 
на Директива 2004/108/ЕО, по-
специално по отношение на нежелани 
сигнали в резултат на ефективното 
използване на общи или съседни 
радиочестотни ленти, и 
следователно не е необходимо това 
оборудване да се включи в обхвата на 
настоящата директива.

заличава се

Обосновка

В съответствие с изменението на член 2, параграф 1, точка 1 от предложената 
директива.

Изменение 6

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) В някои случаи може да се 
наложи съвместна работа чрез мрежи с 
друго радиооборудване и връзка с 
интерфейси от подходящ тип в целия 
Съюз. Оперативната съвместимост 
между радиооборудване и 
принадлежности, като например 
зарядни устройства, може да опрости
използването на радиооборудване и да 
намали ненужните отпадъци.

(13) В някои случаи е необходима
съвместна работа чрез мрежи с друго
радиооборудване и връзка с интерфейси 
от подходящ тип в целия Съюз.
Оперативната съвместимост между 
радиооборудване и принадлежности, 
като например зарядни устройства,
опростява използването на 
радиооборудване и намалява
ненужните отпадъци и разходите.
Поради това се очаква подновяване на 
усилията за разработване на 
универсално зарядно устройство за 
определени категории 
радиооборудване, тъй като то би 
било от голяма полза по-специално за 
потребителите и други крайни 
ползватели. В частност мобилните 
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телефони, които се пускат или 
предоставят на пазара, следва да 
бъдат съвместими с универсално 
зарядно устройство, даващо 
възможност за оперативна 
съвместимост.

Обосновка

Несъвместимостта на зарядните устройства за мобилни телефони, смартфони, 
таблети, цифрови фотоапарати, устройства за възпроизвеждане на музика и 
подобни устройства причинява голямо неудобство на потребителите и другите 
крайни ползватели, както и значителен екологически проблем. Следователно едно 
универсално зарядно устройство би било от голяма полза, особено за потребителите.

Изменение 7

Предложение за директива
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Изискване за регистриране в 
централна база данни на 
радиооборудване, предназначено за 
пускане на пазара, може да повиши 
ефикасността и ефективността на 
надзора на пазара и следователно 
допринася за гарантиране на високо 
равнище на съответствие с 
директивата. Такова изискване води 
до допълнителна тежест за 
икономическите оператори и поради 
това следва да бъде въведено само за 
тези категории радиооборудване, при 
които не е достигнато високо 
равнище на съответствие. С цел 
допълването или изменянето на 
несъществени елементи от 
настоящата директива на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз по отношение на определянето 
на съответните категории 
радиооборудване, които да бъдат 

заличава се
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регистрирани в централна база данни 
въз основа на информация относно 
съответствието, предоставена от 
държавите членки, както и на 
определянето на информацията, 
която трябва да се регистрира, и 
правилата, приложими за 
регистрирането и нанасянето на 
регистрационния номер. 

Обосновка

В съответствие с изменението на член 5 от предложената директива.

Изменение 8

Предложение за директива
Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27a) С цел да се улесни 
комуникацията между 
икономическите оператори, органите 
за надзор на пазара и потребителите, 
държавите членки следва да 
насърчават икономическите 
оператори да включват интернет 
адрес в допълнение към пощенския 
адрес. 

Обосновка

С цел да се улеснят и рационализират контактите между икономическите 
оператори, потребителите и органите за надзор на пазара е важно да се 
предоставят алтернативи на пощенския адрес. Формулировката е съгласувана и с 
Пакета от законодателни актове за привеждане в съответствие с новата 
законодателна рамка.

Изменение 9

Предложение за директива
Съображение 35 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(35a) Когато съхраняват 
информацията, необходима съгласно 
настоящата директива за 
идентифициране на други 
икономически оператори, от 
икономическите оператори не се 
изисква да актуализират тази 
информация по отношение на други 
икономически оператори, които са им 
доставили дадено радиооборудване 
или на които те са доставили дадено 
радиооборудване.

Обосновка

Формулировката е съгласувана с Пакета от законодателни актове за привеждане в 
съответствие с новата законодателна рамка.

Изменение 10

Предложение за директива
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Настоящата директива следва да се 
ограничи до определяне на 
съществените изисквания. С цел 
улесняване оценяването на 
съответствието с тези изисквания е 
необходимо да се предвиди презумпция 
за съответствие на радиооборудването, 
съответстващо на хармонизираните 
стандарти, приети съгласно Регламент
(ЕС) № [../..] [относно европейската 
стандартизация] с цел представяне на 
подробни технически спецификации на 
тези изисквания.

(37) Настоящата директива следва да се 
ограничи до определяне на 
съществените изисквания. С цел 
улесняване оценяването на 
съответствието с тези изисквания е
необходимо да се предвиди презумпция 
за съответствие на радиооборудването, 
съответстващо на хармонизираните 
стандарти, приети съгласно Регламент
(ЕС) № 1025/2012на Европейския 
парламент и на Съвета1  с цел 
представяне на подробни технически 
спецификации на тези изисквания.

_____________
1 Регламент (ЕС) № 1025/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 октомври 2012 година относно 
европейската стандартизация (ОВ 
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L 316, 14.11.12, стр. 12).

Обосновка

Тъй като Регламентът относно европейската стандартизация е публикуван в 
Официален вестник, необходимо е тази промяна да се отрази.

Изменение 11

Предложение за директива
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) В Регламент (ЕС) № [../..] [относно 
европейската стандартизация] се 
предвижда процедура за повдигане на 
възражения срещу хармонизираните 
стандарти, когато тези стандарти не 
отговарят напълно на изискванията на 
настоящата директива.

(38) В Регламент (EС) № 1025/2012 се 
предвижда процедура за повдигане на 
възражения срещу хармонизираните 
стандарти, когато тези стандарти не 
отговарят напълно на изискванията на 
настоящата директива.

Обосновка

Тъй като Регламентът относно европейската стандартизация е публикуван в 
Официален вестник, необходимо е тази промяна да се отрази.

Изменение 12

Предложение за директива
Съображение 40 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40a) За да се гарантира реален 
достъп до информация за целите на 
надзора на пазара, информацията, 
необходима за определяне на всички 
приложими актове на Съюза, следва 
да бъде налична в единна ЕС 
декларация за съответствие. За да се 
намали административната тежест 
за икономическите оператори, тази 
единична ЕС декларация за 
съответствие може да бъде досие, 
включващо съответните отделни ЕС 
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декларации за съответствие.

Обосновка

В съответствие с член 18, параграф 3 от предложената директива. Освен това 
формулировката е съгласувана с Пакета от законодателни актове за привеждане в 
съответствие с новата законодателна рамка.

Изменение 13

Предложение за директива
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) В Директива 1999/5/ЕО вече се 
предвижда предпазна процедура, която 
да се прилага само в случай на 
несъгласие между държавите членки 
относно мерките, предприети от 
държава членка. С цел повишаване на 
прозрачността и намаляване на времето 
за провеждане е необходимо 
усъвършенстване на съществуващата 
процедура по предпазна клауза, за да 
може тя да се прилага по-ефикасно и да 
се ползва експертният опит, с който 
разполагат държавите членки.

(55) В Директива 1999/5/ЕО вече се 
предвижда предпазна процедура, която 
да се прилага само в случай на 
несъгласие между държавите членки 
относно мерките, предприети от 
държава членка. С цел повишаване на 
прозрачността и намаляване на времето 
за провеждане е необходимо 
усъвършенстване на съществуващата 
предпазна процедура, за да може тя да 
се прилага по-ефикасно и да се ползва 
експертният опит, с който разполагат 
държавите членки.

Обосновка

Формулировката е съгласувана с Пакета от законодателни актове за привеждане в 
съответствие с новата законодателна рамка.

Изменение 14

Предложение за директива
Съображение 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

(60) Държавите членки следва да 
установят система от санкции, 
приложими за нарушения на 
разпоредбите на националното право, 
приети въз основа на настоящата 

(60) Държавите членки следва да 
установят система от санкции, 
приложими за нарушения на 
разпоредбите на националното право, 
приети въз основа на настоящата 
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директива, и да гарантират тяхното 
прилагане. Тези санкции следва да 
бъдат ефективни, пропорционални и 
възпиращи.

директива, и да гарантират, че тези 
правила се изпълняват. Тези санкции 
следва да бъдат ефективни, 
пропорционални и възпиращи.

Обосновка

Използваният термин следва да се съгласува с термина, използван в член 46 от 
предложената директива. Формулировката е съгласувана и с Пакета от 
законодателни актове за привеждане в съответствие с новата законодателна рамка.

Изменение 15
Предложение за директива
Член 1 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Радиооборудването, което попада в 
обхвата на настоящата директива, не е 
предмет на Директива 2006/95/ЕО, с 
изключение на случаите, посочени в 
член 3, параграф 1, буква а) от 
настоящата директива.

4. Радиооборудването, което попада в 
обхвата на настоящата директива, не е 
предмет на Директива 2004/108/ЕО и 
Директива 2006/95/ЕО, с изключение 
на случаите, посочени в член 3, 
параграф 1, букви а) и б) от настоящата 
директива.

Обосновка

Тъй като съгласно съображение 9 от предложената директива, за да се избегне 
дублиране на разпоредби, различни от тези, отнасящи се до съществените 
изисквания, Директива 2004/108/ЕО следва да не се отнася до радиооборудването, 
това следва да бъде отразено в съответния член.

Изменение 16
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „радиооборудване“ е продукт, който 
е проектиран да излъчва радиовълни, за 
да служи по предназначение, или 
продукт, който трябва да бъде 
доокомплектован с принадлежност, като 
например антена, така че да излъчва 
радиовълни, за да служи по 
предназначение;

(1) „радиооборудване“ е продукт, който 
е проектиран да излъчва или да приема
радиовълни за комуникация, или 
продукт, който трябва да бъде 
доокомплектован с принадлежност, като 
например антена, така че да излъчва или 
да приема радиовълни за комуникация;



RR\1005028BG.doc 15/63 PE510.528v02-00

BG

Обосновка

Редица продукти, които са свързани с много ограничена употреба на 
електромагнитни вълни с цел, различна от комуникацията, вече присъстват на 
пазара, без да са наблюдавани никакви системни проблеми, и те са достатъчно добре 
регулирани от Директивата за ниското напрежение (ДНН) и Директивата за 
електромагнитната съвместимост. Поради това не е оправдано да се разшири 
обхватът на предложената директива, за да включва и такова оборудване. Освен 
това и като се има предвид, че радиочестотният спектър е ограничен ресурс, е 
важно да се гарантира ефективното му използване, затова оборудването с 
възможности за приемане на радиовълни следва да попада в приложното поле на 
предложената директива.

Изменение 17
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „вредни радиосмущения“ са вредни 
радиосмущения съгласно определеното 
в Директива 2002/21/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета;

(5) „вредни радиосмущения“ са вредни 
радиосмущения съгласно определеното 
в член 2 от Директива 2002/21/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета;

Обосновка

По-точно позоваване с цел правна яснота.

Изменение 18
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 7 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) „въвеждане в експлоатация“ 
означава първото използване на 
радиооборудване в рамките на Съюза 
от крайния ползвател. В случаите, 
когато продуктът се въвежда в 
експлоатация на работното място, 
за краен ползвател се счита 
работодателят.

Обосновка

Тъй като терминът „въвеждане в експлоатация“се използва в целия текст (напр. 
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член 1, параграф 1, член 7, член 48 от предложената директива), уместно е да се даде 
определение за него.

Изменение 19

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) „хармонизиран стандарт“ е 
хармонизиран стандарт съгласно 
определеното в член 2, параграф 1, 
буква в) от Регламент (ЕС) № [../..] 
[относно европейската 
стандартизация];

(14) „хармонизиран стандарт“ е 
хармонизиран стандарт по смисъла на 
член 2, точка 1, буква в) от Регламент
(ЕС) № 1025/2012;

Обосновка

Тъй като Регламентът относно европейската стандартизация е публикуван в 
Официален вестник, необходимо е тази промяна да се отрази.

Изменение 20

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) „акредитация“ е акредитация 
съгласно определеното в Регламент 
(ЕО) № 765/2008;

(15) „акредитация“ е акредитация 
съгласно определеното в член 2 от
Регламент (ЕО) № 765/2008;

Обосновка

По-точно позоваване с цел правна яснота.
Изменение 21

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) „национален орган по акредитация“ 
е национален орган по акредитация 
съгласно определеното в Регламент 

(16) „национален орган по акредитация“ 
е национален орган по акредитация 
съгласно определеното в член 2 от
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(ЕО) № 765/2008; Регламент (ЕО) № 765/2008;

Обосновка

По-точно позоваване с цел правна яснота.

Изменение 22

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) „оценяване на съответствието“ е
процес, който доказва дали са 
изпълнени съществените изисквания, 
свързани с дадено радиооборудване;

(17) „оценяване на съответствието“ е 
процес, който доказва дали са 
изпълнени съществените изисквания на 
настоящата директива, свързани с 
дадено радиооборудване;

Обосновка

С цел гарантиране на правна яснота е необходимо да се уточнят конкретните 
съществени изисквания. Формулировката е съгласувана и с Пакета от законодателни 
актове за привеждане в съответствие с новата законодателна рамка.

Изменение 23

Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) „изземване“ е всяка мярка, целяща 
да постигне връщане на 
радиооборудване, което вече е било 
предоставено на ползвателя;

(19) „изземване“ е всяка мярка, целяща 
да постигне връщане на 
радиооборудване, което вече е било 
предоставено на крайния ползвател;

Обосновка

Терминът съответства на термина от Решение № 768/2008/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на 
пазара на продукти и за отмяна на Решение 93/465/ЕИО на Съвета .
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Изменение 24
Предложение за директива
Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По смисъла на настоящия член, 
параграф 1, точка 1 продуктите, 
изброени в точка 1 от приложение II, 
се считат за радиооборудване, а 
продуктите, изброени в точка 2 от 
приложение II, не се считат за 
радиооборудване. 

заличава се

Обосновка

Тъй като изменението на член 2, параграф 1, точка 1 от предложената директива 
води до промяна по отношение на ограничаването на определението за 
радиооборудване до оборудване, с което може да се осъществява комуникация, 
приложение ІІ от предложената директива се обезсмисля. Следователно член 2, 
параграф 2 също се обезсмисля.

Изменение 25
Предложение за директива
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 45 относно 
изменение на приложение II с цел 
адаптирането му към техническия 
напредък.

заличава се

Обосновка

Тъй като изменението на член 2, параграф 1, точка 1 от предложената директива 
води до промяна по отношение на ограничаването на определението за 
радиооборудване до оборудване, с което може да се осъществява комуникация, 
приложение ІІ от предложената директива се обезсмисля. Следователно член 2, 
параграф 3 също се обезсмисля.
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Изменение 26

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) защитата по отношение на 
електромагнитната съвместимост 
съгласно в Директива 2004/108/ЕО, 
включително по-специално нива на 
устойчивост срещу смущения, което 
води до подобрения в ефективното 
използване на общи или съседни 
радиочестотни ленти.

б) защитата по отношение на 
електромагнитната съвместимост 
съгласно Директива 2004/108/ЕО, 
включително по-специално нива на 
устойчивост срещу смущения, които 
позволяват постоянна работа по 
предназначение при ефективното 
използване на общи или съседни 
радиочестотни ленти.

Обосновка

Прецизиране на формулировката с оглед на целта на този член: устойчивостта срещу 
смущения позволява постоянна работа по предназначение, независимо че преди това 
работата евентуално не е била по предназначение.

Изменение 27
Предложение за директива
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Радиооборудването се конструира по 
такъв начин, че предаваните от него 
сигнали ефективно да използват
спектъра, разпределен за 
наземна/космическа радиовръзка, и 
орбиталните ресурси, така че да бъдат 
избегнати вредни радиосмущения. На 
това изискване може да съответства 
само радиооборудване, което може да 
работи в поне една държава членка, без 
да се нарушава приложимите 
изисквания за използването на 
радиочестотния спектър.

2. Радиооборудването се конструира по 
такъв начин, че ефективно да използва
спектъра, разпределен за 
наземна/космическа радиовръзка, и 
орбиталните ресурси, така че да бъдат 
избегнати вредни радиосмущения. На 
това изискване може да съответства 
само радиооборудване, което може да 
работи в поне една държава членка, без 
да се нарушава приложимите 
изисквания за използването на 
радиочестотния спектър.

Обосновка

Тъй като изменението на член 2, параграф 1, точка 1 от предложената директива 
води до промяна по отношение на разширяването на определението за 
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радиооборудване и до оборудване, с което може да се приемат радио вълни, 
необходима е и съответна промяна в член 3, параграф 2.

Изменение 28

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) радиооборудването работи взаимно с 
принадлежности и/или работи взаимно 
чрез мрежи с друго радиооборудване, 
и/или може да бъде свързано с 
интерфейси от подходящ тип в целия 
Съюз;

a) радиооборудването работи взаимно с 
принадлежности, по-конкретно 
зарядни устройства, и/или работи 
взаимно чрез мрежи с друго 
радиооборудване, и/или може да бъде 
свързано с интерфейси от подходящ тип 
в целия Съюз;

Изменение 29

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3 – алинея 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) радиооборудването и в частност 
мобилните телефони са съвместими 
с универсално зарядно устройство; 

Изменение 30

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В случаите, в които по отношение 
на радиооборудването посочените в 
настоящия член съществени 
изисквания са изцяло или частично 
регламентирани по-конкретно в друг 
законодателен акт на Съюза, 
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настоящата директива не се прилага 
или прилагането ѝ се прекратява 
спрямо това радиооборудване във 
връзка с посочените изисквания, 
считано от датата на прилагането 
на този законодателен акт на Съюза.

Изменение 31

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
45 за определяне на категориите или 
класовете радиооборудване, за които се 
прилага изискването в параграф 1, на 
необходимата информация и на 
оперативните правила за 
предоставянето на информацията за 
съответствието.

2. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
45 за определяне на категориите или 
класовете радиооборудване, за които се 
прилага изискването по параграф 1 от 
настоящия член, на необходимата 
информация относно 
съответствието и на оперативните 
правила за предоставянето на 
информацията за съответствието.

Обосновка

В законодателния акт следва да бъде ясно идентифицирано каква информация следва 
да се предоставя, тъй като това би могло да означава значителна тежест за 
икономическите оператори.

Изменение 32

Предложение за директива
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 заличава се 
Регистриране на радиооборудването, 
принадлежащо към някои категории
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1. Считано от [дата ― четири 
години след датата на влизане в сила 
на директивата], производителите 
регистрират типовете 
радиооборудване, принадлежащо към 
категории оборудване с ниско равнище 
на съответствие със съществените 
изисквания, определени в член 3, в
централната система, посочена в 
параграф 3, преди радиооборудване, 
принадлежащо към тези категории, 
да бъде пуснато на пазара. Комисията 
разпределя на всеки регистриран тип 
регистрационен номер, който 
производителите нанасят върху 
радиооборудването, пуснато на 
пазара.
2. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 45 за определяне 
на категориите радиооборудване, за 
които се прилага изискването, 
посочено в параграф 1, като взема 
предвид информацията относно 
съответствието на оборудването, 
предоставена от държавите членки, в 
съответствие с член 47, параграф 1), 
информацията, която трябва да се 
регистрира, оперативните правила за 
регистрирането и оперативните 
правила за нанасянето на 
регистрационния номер върху 
радиооборудване.
3. Комисията предоставя централна 
система, която допуска 
производителите да регистрират 
необходимата информация. 

Обосновка

Задължението за регистриране на радиооборудването би представлявало прекомерна 
тежест за законните икономически оператори, особено МСП, а ползите от подобна 
система за регистрация не са демонстрирани достатъчно ясно. Освен това подобна 
система има потенциал да породи въпроси, свързани с поверителността. И накрая, 
съответните разпоредби относно проследимостта, съдържащи се в предложената 
директива, изглеждат достатъчни за един ефективен и ефикасен надзор на пазара.
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Изменение 33

Предложение за директива
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пускане на пазара Предоставяне  на пазара

Обосновка

По-добре се отразява съдържанието на член 6 от предложената директива.

Изменение 34

Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки разрешават 
въвеждането в експлоатация и 
използването на радиооборудване по 
предназначение, когато то съответства 
на настоящата директива. Без да се 
засягат техните задължения съгласно 
Решение № 676/2002/ЕО и условията, 
свързани с разрешенията за използване 
на радиочестотите в съответствие с 
правото на Съюза, по специално 
съгласно член 9, параграф 3 и член 9, 
параграф 4 от Директива 2002/21/ЕО, 
държавите членки могат да въведат 
допълнителни изисквания за 
въвеждането в експлоатация и/или 
използването на радиооборудване само 
по съображения, свързани с 
ефективното използване на 
радиочестотния спектър, избягването на 
вредни радиосмущения или въпроси, 
свързани с общественото здраве.

Държавите членки разрешават 
въвеждането в експлоатация и 
използването на радиооборудване по 
предназначение, когато то съответства 
на настоящата директива. Без да се 
засягат техните задължения съгласно 
Решение № 676/2002/ЕО и условията, 
свързани с разрешенията за използване 
на радиочестотите в съответствие с 
правото на Съюза, по специално 
съгласно член 9, параграф 3 и член 9, 
параграф 4 от Директива 2002/21/ЕО, 
държавите членки могат да въведат 
допълнителни изисквания за 
въвеждането в експлоатация и/или 
използването на радиооборудване само 
по съображения, свързани с 
ефективното използване на 
радиочестотния спектър, избягването на 
вредни радиосмущения, избягването на 
електромагнитни смущения или 
въпроси, свързани с общественото 
здраве.
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Обосновка

Държавите членки следва да могат да въведат допълнителни изисквания и при 
електромагнитни смущения.

Изменение 35

Предложение за директива
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки не забраняват, 
ограничават или предотвратяват, по 
съображения, свързани с аспектите, 
обхванати от настоящата директива,
пускането на пазара на тяхна територия 
на радиооборудване, съответстващо на
настоящата директива.

1. Държавите членки не забраняват, 
ограничават или предотвратяват, по 
съображения, свързани с аспектите, 
обхванати от настоящата директива,
предоставянето на пазара на тяхна 
територия на радиооборудване, 
съответстващо на изискванията по
настоящата директива.

Обосновка

За гарантиране на правна сигурност.

Изменение 36

Предложение за директива
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На търговски изложения, панаири, 
изложения, демонстрации и подобни 
прояви държавите членки не създават 
пречки за представянето на 
радиооборудване, което не отговаря на
разпоредбите на настоящата 
директива, при условие че поставен на 
видимо място знак ясно посочва, че 
радиооборудването не може да бъде
пускано на пазара или използвано, 
докато не бъде приведено в 
съответствие.

2. На търговски изложения, панаири, 
изложения, демонстрации и подобни 
прояви държавите членки не създават 
пречки за представянето и 
демонстрирането на радиооборудване, 
което не отговаря на изискванията, 
определени в настоящата директива, 
при условие че поставен на видимо 
място знак ясно посочва, че 
радиооборудването не може да бъде
предоставяно на пазара, пускано в 
експлоатация или използвано, докато 
не бъде приведено в съответствие с 
настоящата директива.
Представянето и демонстрирането 
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могат да се извършват единствено 
ако са предприети подходящи мерки 
за избягване на вредни радиосмущения 
и електромагнитни смущения по 
отношение на радиочестотния 
спектър.

Обосновка

Формулировката е съгласувана с Пакета от законодателни актове за привеждане в 
съответствие с новата законодателна рамка.

Изменение 37

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Производителите гарантират, че 
съществуват процедури, чрез които 
серийното производство да остане в 
съответствие. Промените в проекта или
характеристиките на радиооборудването 
и промените в хармонизираните 
стандарти или в техническите
спецификации, чрез позоваване на които 
е декларирано съответствието на 
радиооборудването, трябва да бъдат 
взети предвид по подходящ начин.

Производителите гарантират, че 
съществуват процедури, чрез които 
серийното производство да остане в 
съответствие с настоящата 
директива. Промените в проекта или 
характеристиките на радиооборудването 
и промените в хармонизираните 
стандарти или в други технически
спецификации, чрез позоваване на които 
е декларирано съответствието на 
радиооборудването, трябва да бъдат 
взети предвид по подходящ начин.

Обосновка

Формулировката е съгласувана с Пакета от законодателни актове за привеждане в 
съответствие с новата законодателна рамка.

Изменение 38

Предложение за директива
Член 10 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се счита за целесъобразно 
предвид рисковете, които представлява 

Когато се счита за целесъобразно 
предвид рисковете, които представлява 
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дадено радиооборудване, 
производителите, провеждат изпитвания 
на образци от предоставеното на пазара 
радиооборудване, провеждат 
разследвания и, ако е необходимо, 
поддържат регистър за оплаквания, 
несъответстващо на изискванията 
радиооборудване и изземвания на 
радиооборудване, както и информират 
дистрибуторите за такова наблюдение.

дадено радиооборудване, 
производителите, за да осигурят 
защитата на здравето и 
безопасността на потребителите, 
при надлежно обосновано искане от 
страна на компетентните органи,
провеждат изпитвания на образци от 
предоставеното на пазара 
радиооборудване, провеждат 
разследвания и ако е необходимо, 
поддържат регистър за оплаквания, 
несъответстващо на изискванията 
радиооборудване и изземвания на 
радиооборудване, както и информират 
дистрибуторите за такова наблюдение.

Обосновка

За да се избегне ненужна тежест за производителите, особено за МСП, 
изпитванията на образци следва да се провеждат само при надлежно обосновано 
искане от страна на компетентните органи. Формулировката е съгласувана и с 
Пакета от законодателни актове за привеждане в съответствие с новата 
законодателна рамка.

Изменение 39
Предложение за директива
Член 10 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Производителите посочват своето 
име, регистрирано търговско 
наименование или регистрирана 
търговска марка и адреса, на който 
може да се осъществи връзка с тях,
върху радиооборудването или, когато
размерът или естеството на 
радиооборудването не го позволяват, 
върху опаковката или в документ, който 
придружава радиооборудването.
Адресът трябва да посочва едно-
единствено място, където
производителят може да бъде
намерен.

6. Производителите посочват върху 
радиооборудването своето име, 
регистрирано търговско наименование 
или регистрирана търговска марка и
пощенския адрес, на който може да се 
осъществи връзка с тях, или когато
това не е възможно, върху опаковката 
или в документ, който придружава 
радиооборудването. Адресът посочва 
едно-единствено място, където може да 
бъде осъществена връзка с 
производителя. Данните за 
осъществяване на връзка са на 
лесноразбираем език за крайните 
ползватели и органите за надзор на 
пазара. Когато радиооборудването 
има интегрален екран, изискванията 
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по настоящия параграф могат да 
бъдат изпълнени и чрез функция, 
позволяваща на крайния ползвател да 
избере показването на необходимата 
информация на интегралния екран.

Обосновка

„Размерът или естеството на радиооборудването“ са заменени с по-общото „когато 
това не е възможно“, за да се гарантира, че могат да се вземат предвид и 
ограничения, несвързани с размера или естеството на радиооборудването. Освен това 
се въвеждат подходящи езикови изисквания, за да се гарантира ефективното 
използване на предоставената информация. Формулировката е съгласувана и с 
Пакета от законодателни актове за привеждане в съответствие с новата 
законодателна рамка. Освен това с изменението се дава възможност за използване на 
електронно етикетиране и по такъв начин проектът на Директивата Р&ДКО става 
съвместим с цифровата епоха.

Изменение 40

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Производителите гарантират, че 
радиооборудването се придружава от 
инструкции и информация за 
безопасност на език, лесно разбираем за 
потребителите и други ползватели, 
определен от съответната държава 
членка. Инструкциите включват 
информацията, необходима за 
използване на радиооборудването по 
предназначение. Тази информация 
включва, когато е приложимо, описание 
на принадлежностите и/или 
компонентите, включително софтуер, 
които позволяват на радиооборудването 
да работи по предназначение.

Производителите гарантират, че 
радиооборудването се придружава от 
инструкции и информация за 
безопасност на език, лесно разбираем за 
потребителите и други крайни
ползватели, определен от съответната 
държава членка. Инструкциите 
включват информацията, необходима за 
използване на радиооборудването по 
предназначение. Тази информация 
включва, когато е приложимо, описание 
на принадлежностите и/или 
компонентите, включително софтуер, 
които позволяват на радиооборудването 
да работи по предназначение. Тези 
инструкции и информация относно 
безопасността, както и всички 
етикети са ясни, разбираеми и 
смислени и са съобразени с 
предвидения краен ползвател.
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Обосновка

Гарантира се съгласуваност на използваните в целия текст термини. 
Формулировката е съгласувана с Пакета от законодателни актове за привеждане в 
съответствие с новата законодателна рамка.

Изменение 41

Предложение за директива
Член 10 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Всяко радиооборудване се 
придружава от копие на пълната ЕС 
декларация за съответствие. Това 
изискване може да бъде изпълнено 
чрез предоставянето на опростена ЕС 
декларация за съответствие. Когато 
е предоставена само опростена ЕС 
декларация за съответствие, 
непосредствено след нея трябва да 
бъде посочен точният интернет 
адрес или адресът на електронна 
поща, от които може да се получи 
пълната ЕС декларация за 
съответствие.

заличава се

Обосновка

Предложението на Комисията ще изисква географска информация във всички случаи, 
което е непропорционално. Съгласно настоящата Директива Р&ДКО се изисква 
географска информация с цел предупреждаване на ползвателите за потенциални 
ограничения за използването на радиооборудване в определени държави членки само в 
случаите, когато има реални ограничения. Настоящото изменение гарантира, че 
производителите поставят на опаковката географска информация и 
предупреждават ползвателя за потенциални ограничения за използването само 
когато съществуват ограничения за използването. Производителите ще бъдат 
облекчени от още една ненужна административна тежест.

Изменение 42

Предложение за директива
Член 10 - параграф 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Върху опаковката трябва да е налице 
информация, която позволява да се 
идентифицират държавите членки или 
географския район в рамките на дадена 
държава членка, където
радиооборудването може да въвеждано 
в употреба, и предупреждава
ползвателя за потенциални ограничения 
или изисквания за разрешително за 
използване в определени държави 
членки. Тази информация се дава 
изцяло в инструкциите, придружаващи 
радиооборудването. Комисията може да 
приема актове за изпълнение, 
определящи начина на представяне на 
тази информация. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 44, параграф 2.

9. Върху опаковката трябва да е налице 
информация, която позволява, в случай 
че съществуват ограничения за 
въвеждане на радиооборудване в 
употреба в поне една държава членка,
да се идентифицират държавите членки 
или географския район в рамките на 
дадена държава членка, където това 
радиооборудване може да бъде
въвеждано в употреба. Тази 
информация също така предоставя на
ползвателя подробности за всякакви
потенциални ограничения или 
изисквания за разрешително за 
използване в определени държави 
членки. Тази информация се дава 
изцяло в инструкциите, придружаващи 
радиооборудването. Комисията може да 
приема актове за изпълнение, 
определящи начина на представяне на 
тази информация. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по консултиране, посочена 
в член 44, параграф 2.

Обосновка

Предложението на Комисията ще изисква географска информация във всички случаи, 
което е непропорционално. Съгласно настоящата Директива Р&ДКО се изисква 
географска информация с цел предупреждаване на ползвателите за потенциални 
ограничения за използването на радиооборудване в определени държави членки само в 
случаите, когато има реални ограничения. Настоящото изменение гарантира, че 
производителите поставят на опаковката географска информация и 
предупреждават ползвателя за потенциални ограничения за използването само 
когато съществуват ограничения за използването.

Изменение 43

Предложение за директива
Член 10 - параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Производители, които считат или 10. Производители, които считат или 
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имат основание да вярват, че дадено 
радиооборудване, което са пуснали на 
пазара, не съответства на настоящата 
директива, незабавно предприемат
необходимите коригиращи мерки, за 
да приведат радиооборудването в 
съответствие, да го изтеглят или да го 
изземат, ако това е целесъобразно.
Освен това, когато радиооборудването 
представлява риск, производителите 
информират незабавно компетентните 
национални органи на държавите 
членки, в които са предоставили 
радиооборудването на пазара, като 
предоставят подробни данни, по-
специално за несъответствието с 
изискванията и за всякакви предприети 
коригиращи мерки.

имат основание да вярват, че дадено 
радиооборудване, което са пуснали на 
пазара, не съответства на настоящата 
директива, незабавно предприемат
коригиращите мерки, необходими, за 
да приведат радиооборудването в 
съответствие, да го изтеглят или да го 
изземат, ако това е целесъобразно.
Освен това, когато радиооборудването 
представлява риск, производителите 
информират незабавно компетентните 
национални органи на държавите 
членки, в които са предоставили 
радиооборудването на пазара, като 
предоставят подробни данни, по-
специално за несъответствието с 
изискванията и за всякакви предприети 
коригиращи мерки.

Обосновка

Формулировката е съгласувана с Пакета от законодателни актове за привеждане в 
съответствие с новата законодателна рамка.

Изменение 44

Предложение за директива
Член 10 - параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Производителите, при обосновано 
искане от компетентен национален 
орган, му предоставят цялата 
информация и документация, 
необходима за доказване на 
съответствието на радиооборудването, 
на език, лесно разбираем за този орган.
Те си сътрудничат с този орган, по 
негово искане, при всяко действие, 
предприето за отстраняване на 
рисковете, свързани с 
радиооборудването, което те са пуснали 
на пазара.

11. Производителите, при обосновано 
искане от компетентен национален 
орган, му предоставят незабавно на 
хартиен или на електронен носител
цялата информация и документация, 
необходима за доказване на 
съответствието на радиооборудването с 
настоящата директива, на език, лесно 
разбираем за този орган. Те си 
сътрудничат с този орган, по негово 
искане, при всяко действие, предприето 
за отстраняване на рисковете, свързани 
с радиооборудването, което те са 
пуснали на пазара.
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Обосновка

Необходимо е да се оптимизира процесът на представяне на документи. 
Формулировката е съгласувана и с Пакета от законодателни актове за привеждане в 
съответствие с новата законодателна рамка.

Изменение 45

Предложение за директива
Член 12 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Вносителите посочват своето име, 
регистрирано търговско наименование 
или регистрирана търговска марка и
адреса, на който може да се осъществи 
връзка с тях, върху радиооборудването, 
или, когато това не е възможно, върху 
неговата опаковка, или в документ, 
който придружава радиооборудването.
Това включва случаи, при които 
размерът на радиооборудването не 
позволява това или при които 
вносителите би трябвало да отворят 
опаковката, за да поставят името и 
адреса си върху радиооборудването.

3. Вносителите посочват върху 
радиооборудването своето име, 
регистрирано търговско наименование 
или регистрирана търговска марка и
пощенския адрес, на който може да се 
осъществи връзка с тях, или когато това 
не е възможно, върху неговата опаковка 
или в документ, който придружава 
радиооборудването. Данните за 
осъществяване на връзка са на 
лесноразбираем език за крайните 
ползватели и органите за надзор на 
пазара.

Обосновка

Уточняването на случаите е излишно, тъй като те са обхванати от по-общото 
„когато това не е възможно“. Освен това се въвеждат подходящи езикови 
изисквания, за да се гарантира ефективното използване на предоставената 
информация. Формулировката е съгласувана и с Пакета от законодателни актове за 
привеждане в съответствие с новата законодателна рамка.

Изменение 46

Предложение за директива
Член 12 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Производителите гарантират, че 
радиооборудването се придружава от 
инструкции и информация за 
безопасност на език, лесно разбираем за 

4. Вносителите гарантират, че 
радиооборудването се придружава от 
инструкции и информация за 
безопасност на език, лесно разбираем за 
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потребителите и други ползватели, 
определен от съответната държава 
членка.

потребителите и други крайни
ползватели, определен от съответната 
държава членка. Тези инструкции и 
информация относно безопасността, 
както и всички етикети са ясни, 
разбираеми и смислени.

Обосновка

Гарантира се съгласуваност с термините, използвани в целия текст, както и 
съгласуваност със задълженията, установени в изменението на първата алинея на 
член 10, параграф 7 от предложената директива.

Изменение 47

Предложение за директива
Член 12 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Вносителите, когато това се счита за 
уместно предвид свързаните с 
радиооборудването рискове, с оглед на 
защитата на здравето и безопасността на 
потребителите, провеждат изпитвания 
на образци от предоставеното на пазара 
радиооборудване, провеждат 
разследване и, ако е необходимо, 
поддържат регистър за оплаквания, 
несъответстващо на изискванията 
радиооборудване и изземвания на 
радиооборудване, както и информират 
дистрибуторите за такова наблюдение.

6. Вносителите, когато това се счита за 
уместно предвид свързаните с 
радиооборудването рискове, с оглед на 
защитата на здравето и безопасността на 
потребителите, при надлежно 
обосновано искане от страна на 
компетентните органи, провеждат 
изпитвания на образци от 
предоставеното на пазара 
радиооборудване, провеждат 
разследване и, ако е необходимо, 
поддържат регистър за оплаквания, 
несъответстващо на изискванията 
радиооборудване и изземвания на 
радиооборудване, както и информират 
дистрибуторите за всяко такова 
наблюдение.

Обосновка

За да се избегне ненужна тежест за производителите, особено за МСП, 
изпитванията на образци следва да се провеждат само при надлежно обосновано 
искане от страна на компетентните органи. Формулировката е съгласувана и с 
Пакета от законодателни актове за привеждане в съответствие с новата 
законодателна рамка.
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Изменение 48

Предложение за директива
Член 12 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Вносителите, които считат или имат 
основание да вярват, че дадено 
радиооборудване, което са пуснали на 
пазара, не съответства на настоящата 
директива, незабавно предприемат 
необходимите коригиращи мерки, за да 
приведат радиооборудването в 
съответствие, да го изтеглят или да го 
изземат, ако това е целесъобразно.
Освен това, когато радиооборудването 
представлява риск, вносителите 
информират незабавно компетентните 
национални органи на държавите 
членки, в които са предоставили 
радиооборудването на пазара, като 
предоставят подробни данни, по-
специално за несъответствието с 
изискванията и за всякакви предприети 
коригиращи мерки.

7. Вносителите, които считат или имат 
основание да вярват, че дадено 
радиооборудване, което са пуснали на 
пазара, не съответства на настоящата 
директива, незабавно предприемат 
необходимите коригиращи мерки, за да 
приведат радиооборудването в 
съответствие, да го изтеглят или да го 
изземат, ако това е целесъобразно.
Освен това, когато радиооборудването 
представлява риск, вносителите 
информират незабавно компетентните 
национални органи на държавите 
членки, в които са предоставили 
радиооборудването на пазара, като 
предоставят подробни данни, по-
специално за несъответствието с 
изискванията и за всякакви предприети 
коригиращи мерки.

Обосновка

Формулировката е съгласувана с Пакета от законодателни актове за привеждане в 
съответствие с новата законодателна рамка.

Изменение 49

Предложение за директива
Член 12 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Вносителите, при обосновано искане 
от компетентен национален орган, му 
предоставят цялата информация и 
документация, необходима за доказване 
на съответствието на дадено 
радиооборудване, на език, лесно 
разбираем за този орган. Те си 
сътрудничат с този орган, по негово 

9. Вносителите, при обосновано искане 
от компетентен национален орган, му 
предоставят незабавно на хартиен или 
на електронен носител цялата 
информация и документация, 
необходима за доказване на 
съответствието на дадено 
радиооборудване, на език, лесно 



PE510.528v02-00 34/63 RR\1005028BG.doc

BG

искане, при всяко действие, предприето 
за отстраняване на рисковете, свързани 
с радиооборудването, което те са 
пуснали на пазара.

разбираем за този орган. Те си 
сътрудничат с този орган, по негово 
искане, при всяко действие, предприето 
за отстраняване на рисковете, свързани 
с радиооборудването, което те са 
пуснали на пазара.

Обосновка

Необходимо е да се оптимизира процесът на представяне на документи. 
Формулировката е съгласувана и с Пакета от законодателни актове за привеждане в 
съответствие с новата законодателна рамка.

Изменение 50

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди да предоставят дадено 
радиооборудване на пазара, 
дистрибуторите проверяват дали върху 
него е нанесена изискваната 
маркировка „СЕ“ и дали е придружено 
от необходимите документи и от 
инструкции и информация за 
безопасност на език, който е лесно 
разбираем за потребителите и другите 
ползватели в държавата членка, в която 
радиооборудването ще бъде 
предоставено на пазара, както и дали 
производителят и вносителят са спазили 
изискванията, посочени в член 10, 
параграфи 5―9 и член 12, параграф 3.

Преди да предоставят дадено 
радиооборудване на пазара, 
дистрибуторите проверяват дали върху 
него е нанесена маркировката „СЕ“ и 
дали е придружено от необходимите 
документи и от инструкции и 
информация за безопасност на език, 
който е лесно разбираем за 
потребителите и другите крайни 
ползватели в държавата членка, в която 
радиооборудването ще бъде 
предоставено на пазара, както и дали 
производителят и вносителят са спазили 
изискванията, посочени съответно в 
член 10, параграфи 5―9 и член 12, 
параграфи 3 и 4.

Обосновка

Гарантира се съгласуваност на използваните в целия текст термини.

Изменение 51

Предложение за директива
Член 13 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Дистрибуторите, които считат или 
имат основание да вярват, че дадено 
радиооборудване, което са 
предоставили на пазара, не съответства 
на изискванията на настоящата 
директива, се уверяват, че са 
предприети необходимите коригиращи 
мерки, за да приведат 
радиооборудването в съответствие, да 
го изтеглят или да го изземат, ако е 
целесъобразно. Освен това, когато 
радиооборудването представлява риск, 
дистрибуторите информират незабавно 
компетентните национални органи на 
държавите членки, в които са 
предоставили радиооборудването на 
пазара, като предоставят подробни 
данни, по-специално за 
несъответствието с изискванията и за 
всякакви предприети коригиращи 
мерки.

4. Дистрибуторите, които считат или 
имат основание да вярват, че дадено 
радиооборудване, което са 
предоставили на пазара, не съответства 
на изискванията на настоящата 
директива, се уверяват, че са 
предприети необходимите коригиращи 
мерки, за да приведат 
радиооборудването в съответствие, да 
го изтеглят или да го изземат, ако е 
целесъобразно. Освен това, когато 
радиооборудването представлява риск, 
дистрибуторите информират незабавно 
компетентните национални органи на 
държавите членки, в които са 
предоставили радиооборудването на 
пазара, като предоставят подробни 
данни, по-специално за 
несъответствието с изискванията и за 
всякакви предприети коригиращи 
мерки.

Обосновка

Формулировката е съгласувана с Пакета от законодателни актове за привеждане в
съответствие с новата законодателна рамка.

Изменение 52

Предложение за директива
Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Дистрибуторите, при обосновано 
искане от компетентен национален 
орган, му предоставят цялата 
информация и документация, 
необходима за доказване на 
съответствието на дадено 
радиооборудване. Те си сътрудничат с 
този орган, по негово искане, при всяко 
действие, предприето за отстраняване на 
рисковете, свързани с 

5. При обосновано искане от 
компетентен национален орган 
дистрибуторите му предоставят на 
хартиен или на електронен носител
цялата информация и документация, 
необходима за доказване на 
съответствието на дадено електрическо 
съоръжение. Те си сътрудничат с този 
орган, по негово искане, при всяко 
действие, предприето за отстраняване на 
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радиооборудването, което те са 
предоставили на пазара.

рисковете, свързани с 
радиооборудването, което те са 
предоставили на пазара.

Обосновка

Необходимо е да се оптимизира процесът на представяне на документи, както и да се 
установят съответни изисквания, свързани с езика. Формулировката е съгласувана и с 
Пакета от законодателни актове за привеждане в съответствие с новата 
законодателна рамка.

Изменение 53

Предложение за директива
Член 16 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато хармонизиран стандарт 
отговаря на изискванията, които 
обхваща и които са посочени в член 3 
или член 27, Комисията публикува 
данните за този стандарт в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

заличава се

Обосновка

Включено в Регламента относно европейската стандартизация.

Изменение 54

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Производителите могат да докажат
съответствието на дадено 
радиооборудване със съществените 
изисквания, посочени в член 3, 
параграф 1, букви а) и б), като използват 
една от следните процедури за 
оценяване на съответствието:

Производителите доказват 
съответствието на дадено 
радиооборудване със съществените 
изисквания, установени в член 3, 
параграф 1, като използват една от 
следните процедури за оценяване на 
съответствието:
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Обосновка

Производителите следва да са задължени да докажат съответствието с всички 
съответни съществени изисквания, като използват една от процедурите за оценяване 
на съответствието.

Изменение 55

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ЕС изследване на типа, последвано от 
процедурата за установяване на 
съответствие с типа, посочена в 
приложение IV;

б) ЕС изследване на типа, последвано от 
процедурата за установяване на 
съответствие с типа въз основа на 
вътрешен производствен контрол, 
посочена в приложение IV;

Обосновка

С цел гарантиране на правна яснота е необходимо формулировката на член 17, 
параграф 1, буква б) от предложената директива да се съгласува с формулировката 
на приложение ІV към предложената директива.

Изменение 56

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато при оценяване на съответствието 
на дадено радиооборудване със 
съществените изисквания, посочени в 
член 3, параграфи 2 и 3, производителят 
е приложил хармонизирани стандарти, 
чиито номера са публикувани в 
Официален вестник на Европейския 
съюз, той може да използва всяка от 
следните процедури:

Когато при оценяване на съответствието 
на дадено радиооборудване със 
съществените изисквания, установени в 
член 3, параграфи 2 и 3, производителят 
е приложил хармонизирани стандарти, 
чиито номера са публикувани в 
Официален вестник на Европейския 
съюз, той използва някоя от следните 
процедури:

Обосновка

Производителите следва да са задължени да докажат съответствието с всички 
съответни съществени изисквания, като използват една от процедурите за оценяване 
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на съответствието.

Изменение 57

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ЕС изследване на типа, последвано от 
процедурата за установяване на 
съответствие с типа, посочена в 
приложение IV;

б) ЕС изследване на типа, последвано от 
процедурата за установяване на 
съответствие с типа въз основа на 
вътрешен производствен контрол, 
посочена в приложение IV;

Обосновка

С цел гарантиране на правна яснота е необходимо формулировката на член 17, 
параграф 2, буква б) от предложената директива да се съгласува с формулировката 
на приложение ІV към предложената директива.

Изменение 58

Предложение за директива
Член 17 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) ЕС изследване на типа, последвано от 
процедурата за установяване на 
съответствие с типа, посочена в 
приложение IV;

a) ЕС изследване на типа, последвано от 
процедурата за установяване на 
съответствие с типа въз основа на 
вътрешен производствен контрол, 
посочена в приложение IV;

Обосновка

С цел гарантиране на правна яснота е необходимо формулировката на член 17, 
параграф 3, буква а) от предложената директива да се съгласува с формулировката
на приложение ІV към предложената директива.

Изменение 59

Предложение за директива
Член 18 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕС декларацията за съответствие се 
съставя по образеца и съдържа 
елементите, установени в приложение
VII, както и се актуализира редовно. Тя 
се превежда на езика или езиците, 
изисквани от държавата членка, на 
чийто пазар се пуска или предоставя
радиооборудването.

ЕС декларацията за съответствие се 
съставя по образеца, установен в 
приложение VІІ, съдържа елементите, 
установени в това приложение, и се 
актуализира редовно. Тя се превежда на 
езика(ците), изискван(и) от държавата 
членка, в която радиооборудването се 
пуска или предоставя на пазара.

Обосновка

Формулировката е съгласувана с Пакета от законодателни актове за привеждане в 
съответствие с новата законодателна рамка.

Изменение 60

Предложение за директива
Член 18 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Като изготвя ЕС декларацията за 
съответствие, производителят поема 
отговорността за съответствието на 
радиооборудването.

4. Като изготвя ЕС декларацията за 
съответствие, производителят поема 
отговорността за съответствието на 
радиооборудването с изискванията, 
посочени в настоящата директива.

Обосновка

Формулировката е съгласувана с Пакета от законодателни актове за привеждане в 
съответствие с новата законодателна рамка.

Изменение 61

Предложение за директива
Член 20 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правила и условия за нанасянето на 
маркировката „СЕ“

Правила и условия за нанасянето на 
маркировката „СЕ“ и 
идентификационния номер на 
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нотифицирания орган

Обосновка

Необходимо е заглавието да бъде разширено, за да се отрази напълно съдържанието 
на член 20 от предложената директива.

Изменение 62

Предложение за директива
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Маркировката „CE“ се нанася върху 
самото радиооборудване или върху 
неговата табела с данни така, че да бъде 
видима, четлива и незаличима, освен 
ако това не е възможно или не е 
гарантирано поради естеството на 
радиооборудването. Маркировката „CE“ 
се нанася също върху опаковката така, 
че да бъде видима и четлива.

1. Маркировката „CE“ се нанася върху 
самото радиооборудване или върху 
неговата табела с данни така, че да бъде 
видима, четлива и незаличима, освен 
ако това не е възможно или не е 
гарантирано поради естеството на 
радиооборудването. Маркировката „CE“ 
се нанася също върху опаковката така,
че да бъде видима и четлива. Когато 
радиооборудването има интегрален 
екран, изискванията, посочени в 
настоящия параграф, могат да бъдат 
изпълнени и чрез функция, 
позволяваща на крайния ползвател да 
избере показването на маркировката 
„CE“ на интегралния екран, което е в 
съответствие с основните принципи, 
посочени в член 19.

Обосновка

С изменението се дава възможност за използване на електронно етикетиране и по 
такъв начин проектът на Директивата Р&ДКО става съвместим с цифровата епоха.

Изменение 63

Предложение за директива
Член 20 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Въз основа на съществуващите 
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механизми държавите членки 
осигуряват правилното прилагане на 
режима за маркировката „СЕ“ и 
предприемат целесъобразни действия 
при неправилна употреба на тази 
маркировка.

Обосновка

Формулировката е съгласувана с Пакета от законодателни актове за привеждане в 
съответствие с новата законодателна рамка.

Изменение 64

Предложение за директива
Член 21 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Техническата документация съдържа 
всички съответни данни или 
подробности относно средствата, 
използвани от производителя, за да 
гарантира съответствието на 
радиооборудването с изискванията, 
посочени в член 3. Тя съдържа най-
малко документите, изброени в 
приложение VI. 

1. Техническата документация съдържа 
всички съответни данни или 
подробности относно средствата, 
използвани от производителя, за да 
гарантира съответствието на 
радиооборудването със съществените 
изисквания, посочени в член 3. Тя 
съдържа най-малко елементите, 
изброени в приложение VI. 

Обосновка

С цел гарантиране на правна яснота е необходимо формулировката на член 21, 
параграф 1 от предложената директива да се съгласува с формулировката на 
приложение VІ към предложената директива.

Изменение 65

Предложение за директива
Член 21 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При обосновано искане от страна 
на органа за надзор на пазара на 
държава членка производителят 

заличава се
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предоставя превод на съответните 
части от техническата 
документация на езика на държавата 
членка.
Когато орган за надзор на пазара 
поиска от производителя 
техническата документация, тя се 
предава незабавно. Когато орган за 
надзор на пазара поиска от 
производителя превод на 
техническата документация или на 
части от нея, органът може да 
определи срок от 30 дни за 
представянето на този превод, освен 
ако е основателен по-кратък срок 
поради сериозен и непосредствен риск.

Обосновка

Трудно е този параграф да се съгласува с фактическата интернационализация на 
веригата на доставки, когато документите и докладите във всички случаи вече се 
изготвят на добре разбираеми езици при употреба на международно използвана 
техническа терминология.

Изменение 66

Предложение за директива
Член 26 – параграф 7 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Персоналът, отговорен за 
провеждането на дейностите по 
оценяване на съответствието, разполага 
със следното:

7. Персоналът, отговорен за 
провеждането на задачите по 
оценяване на съответствието, разполага 
със следното:

Обосновка

Гарантира се съгласуваност на термините, използвани в член 26 от предложената 
директива. Формулировката е съгласувана и с Пакета от законодателни актове за 
привеждане в съответствие с новата законодателна рамка.
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Изменение 67

Предложение за директива
Член 26 – параграф 8 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Осигурява се безпристрастността на 
органите за оценяване на 
съответствието, техните ръководители и 
на персонала, отговорен за оценките.

Осигурява се безпристрастността на 
органите за оценяване на 
съответствието, техните ръководители и 
на персонала, отговорен за 
извършването на задачите по 
оценяване на съответствието.

Обосновка

Гарантира се съответствие на термините, използвани в член 26 от предложената 
директива.

Изменение 68

Предложение за директива
Член 26 – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възнаграждението на ръководителите и 
на персонала, отговорен за оценките, 
на органа за оценяване на 
съответствието не зависи от броя на 
извършените оценки или от резултатите 
от тях.

Възнаграждението на ръководителите и 
на персонала, отговорен за 
извършването на задачите по 
оценяване на съответствието, на 
органа за оценяване на съответствието 
не зависи от броя на извършените 
оценки или от резултатите от тях.

Обосновка

Гарантира се съответствие на термините, използвани в член 26 от предложената 
директива.
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Изменение 69

Предложение за директива
Член 26 - параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Органите за оценяване на 
съответствието участват във или 
гарантират, че персоналът, отговорен за 
оценките, е информиран за съответните 
дейности по стандартизация, 
регулаторните дейности в областта на 
радиооборудването и планирането на 
радиочестоти, и в дейностите на 
координационната група на 
нотифицираните органи, създадена 
съгласно съответното законодателство 
на Съюза за хармонизация, и прилага 
като общи насоки административните 
решения и документи, приети в резултат 
от работата на тази група.

11. Органите за оценяване на 
съответствието участват във или 
гарантират, че персоналът, отговорен за 
извършването на задачите по 
оценяване на съответствието, е 
информиран за съответните дейности по 
стандартизация, регулаторните 
дейности в областта на 
радиооборудването и планирането на 
радиочестоти, и в дейностите на 
координационната група на 
нотифицираните органи, създадена 
съгласно съответното законодателство 
на Съюза за хармонизация, и прилага 
като общи насоки административните 
решения и документи, приети в резултат 
от работата на тази група.

Обосновка

Гарантира се съответствие на термините, използвани в член 26 от предложената
директива.

Изменение 70

Предложение за директива
Член 29 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Заявлението се придружава от 
описание на дейностите по оценяване на
съответствието, модул или модули за 
оценяване на съответствието и 
категории радиооборудване, за които 
този орган твърди, че е компетентен, 
както и от сертификат за акредитация, 
когато има такъв, издаден от 
национален орган по акредитация, който 
удостоверява, че органът за оценяване 

2. Заявлението за нотифициране се 
придружава от описание на дейностите 
по оценяване на съответствието, модул 
или модули за оценяване на 
съответствието и категории 
радиооборудване, за които този орган 
твърди, че е компетентен, както и от 
сертификат за акредитация, когато има 
такъв, издаден от национален орган по 
акредитация, който удостоверява, че 
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на съответствието отговаря на 
изискванията, посочени в член 26.

органът за оценяване на съответствието 
отговаря на изискванията, посочени в 
член 26.

Обосновка

Формулировката е съгласувана с Пакета от законодателни актове за привеждане в 
съответствие с новата законодателна рамка.

Изменение 71

Предложение за директива
Член 31 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията прави обществено достояние 
списъка с органите, нотифицирани 
съгласно настоящата директива, 
включително определените им 
идентификационни номера и 
дейностите, за които са нотифицирани.

Комисията прави обществено достояние 
списъка с органите, нотифицирани 
съгласно настоящата директива, 
включително определените им 
идентификационни номера и 
дейностите, за които са нотифицирани.

Обосновка

Гарантира се съгласуваност на термините, използвани в член 31 от предложената 
директива. Формулировката е съгласувана и с Пакета от законодателни актове за 
привеждане в съответствие с новата законодателна рамка.

Изменение 72

Предложение за директива
Член 31 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията осигурява актуализирането 
на този списък.

Комисията осигурява актуализирането 
на списъка.

Обосновка

Формулировката е съгласувана с Пакета от законодателни актове за привеждане в 
съответствие с новата законодателна рамка.

Изменение 73
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Предложение за директива
Член 33 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Нотифициращата държава членка 
представя пред Комисията, при 
поискване, цялата информация, 
свързана с основанията за 
нотификацията или за поддържане 
компетентността на съответния орган.

2. Нотифициращата държава членка 
представя пред Комисията, при 
поискване, цялата информация, 
свързана с основанията за 
нотификацията или за поддържане 
компетентността на съответния 
нотифициран орган.

Обосновка

Формулировката е съгласувана с Пакета от законодателни актове за привеждане в 
съответствие с новата законодателна рамка.

Изменение 74

Предложение за директива
Член 39 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Надзор на пазара на Съюза и контрол 
върху продуктите, които се 
въвеждат на пазара на Съюза

Надзор на пазара на Съюза и контрол 
върху радиооборудването, което се 
въвежда на пазара на Съюза

Обосновка

Необходимо е заглавието на този член да се съгласува с неговото съдържание.

Изменение 75

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато органите за надзор на пазара на 
държава членка предприемат действие 
съгласно член 20 от Регламент (ЕО) 
№ 765/2008 или когато имат 
основателна причина да считат, че 
дадено радиооборудване, което попада в 

Когато органите за надзор на пазара на 
държава членка имат основателни 
причини да считат, че дадено 
радиооборудване, което попада в 
обхвата на настоящата директива, 
представлява риск за здравето или 
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обхвата на настоящата директива, 
представлява риск за здравето или 
безопасността на лица или за други 
аспекти на защитата на обществения 
интерес, попадащи в обхвата на 
настоящата директива, те извършат 
оценка по отношение на съответното 
радиооборудване, която обхваща всички 
изисквания, определени в настоящата 
директива. Съответните икономически 
оператори сътрудничат на органите за 
надзор на пазара с всякакви необходими 
средства.

безопасността на лица или за други 
аспекти на защитата на обществения 
интерес, попадащи в обхвата на 
настоящата директива, те извършат 
оценка по отношение на съответното 
радиооборудване, която обхваща всички 
съответни изисквания, определени в 
настоящата директива. За тази цел
съответните икономически оператори 
сътрудничат на органите за надзор на 
пазара с всякакви необходими средства.

Обосновка

Формулировката е съгласувана с Пакета от законодателни актове за привеждане в 
съответствие с новата законодателна рамка.

Изменение 76

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато в процеса на тази оценка
органите за надзор на пазара открият, че 
за радиооборудването не са спазени 
изискванията, определени в настоящата 
директива, те без забавяне изискват от 
съответния икономически оператор да 
предприеме необходимите коригиращи 
действия, за да приведе 
радиооборудването в съответствие с 
тези изисквания или да изтегли това 
радиооборудване от пазара, или да го 
изземе в определен от тях разумен срок, 
съобразен с естеството на риска.

Когато в процеса на оценката, 
посочена в първа алинея, органите за 
надзор на пазара открият, че за 
радиооборудването не са спазени 
изискванията, определени в настоящата 
директива, те без забавяне изискват от 
съответния икономически оператор да 
предприеме необходимите коригиращи 
действия, за да приведе 
радиооборудването в съответствие с 
тези изисквания или да изтегли това 
радиооборудване от пазара, или да го 
изземе в определен от тях разумен срок, 
съобразен с естеството на риска.

Обосновка

Формулировката е съгласувана с Пакета от законодателни актове за привеждане в 
съответствие с новата законодателна рамка.
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Изменение 77

Предложение за директива
Член 40 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008 
се прилага спрямо посочените във 
втората алинея мерки.

Член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008 
се прилага спрямо посочените във 
втората алинея от настоящия 
параграф мерки.

Обосновка

Формулировката е съгласувана с Пакета от законодателни актове за привеждане в 
съответствие с новата законодателна рамка.

Изменение 78

Предложение за директива
Член 40 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията, посочена в параграф 4, 
включва всички налични подробни 
данни, по-специално данните, 
необходими за идентифицирането на 
несъответстващото радиооборудване, 
произхода на радиооборудването,
естеството на предполагаемото 
несъответствие и съпътстващия риск, 
естеството и продължителността на 
предприетите на национално равнище 
мерки, както и аргументите, изтъкнати 
от съответния икономически оператор. 
По-специално, органите за надзор на 
пазара посочват дали несъответствието 
се дължи на някоя от следните причини:

Информацията, посочена в параграф 4, 
втора алинея, включва всички налични 
подробни данни, по-специално данните, 
необходими за идентифицирането на 
несъответстващото радиооборудване, 
произхода на радиооборудването, 
естеството на предполагаемото 
несъответствие и съпътстващия риск, 
естеството и продължителността на 
предприетите на национално равнище 
мерки, както и аргументите, изтъкнати 
от съответния икономически оператор. 
По-специално, органите за надзор на 
пазара посочват дали несъответствието 
се дължи на някоя от следните причини:

Обосновка

Формулировката е съгласувана с Пакета от законодателни актове за привеждане в 
съответствие с новата законодателна рамка.

Изменение 79
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Предложение за директива
Член 40 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки, различни от 
започналата процедурата държава 
членка, информират без забавяне 
Комисията и другите държави членки за 
всички приети мерки и за всяка 
допълнителна информация, с която 
разполагат и която е свързана с 
несъответствието на съответното 
радиооборудване, и — в случай на 
несъгласие с нотифицираната 
национална мярка — за своите 
възражения.

6. Държавите членки, различни от 
започналата процедурата по 
настоящия член държава членка, 
информират без забавяне Комисията и 
другите държави членки за всички 
приети мерки и за всяка допълнителна 
информация, с която разполагат и която 
е свързана с несъответствието на 
съответното радиооборудване, и — в 
случай на несъгласие с приетата 
национална мярка — за своите 
възражения.

Обосновка

Формулировката е съгласувана с Пакета от законодателни актове за привеждане в 
съответствие с новата законодателна рамка.

Изменение 80

Предложение за директива
Член 40 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато в срок от 8 месеца от 
получаването на информацията, 
посочена в параграф 4, не е повдигнато 
възражение нито от държава членка, 
нито от Комисията, във връзка с 
временна мярка, предприета от държава 
членка, тази мярка се счита за 
основателна.

7. Когато в срок от три месеца от 
получаването на информацията, 
посочена в параграф 4, втора алинея, 
не е повдигнато възражение нито от 
държава членка, нито от Комисията във 
връзка с временна мярка, предприета от 
държава членка, тази мярка се счита за 
обоснована.

Обосновка

Формулировката е съгласувана с Пакета от законодателни актове за привеждане в 
съответствие с новата законодателна рамка.

Изменение 81
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Предложение за директива
Член 40 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Държавите членки гарантират, че по 
отношение на съответното устройство
са предприети подходящи 
ограничителни мерки без забавяне.

8. Държавите членки гарантират, че по 
отношение на съответното 
радиооборудване са предприети 
подходящи ограничителни мерки без 
забавяне, например изтегляне на 
радиооборудването от пазара.

Обосновка

Формулировката е съгласувана с Пакета от законодателни актове за привеждане в 
съответствие с новата законодателна рамка.

Изменение 82

Предложение за директива
Член 41 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако се прецени, че националната 
мярка е основателна, всички държави 
членки предприемат необходимите 
мерки да осигурят изтеглянето от своя 
пазар на несъответстващото 
радиооборудване и информират 
Комисията за това. Ако се прецени, че 
националната мярка не е основателна, 
съответните държави членки оттеглят 
мярката.

2. Ако се прецени, че националната 
мярка е основателна, всички държави 
членки предприемат необходимите 
мерки да осигурят изтеглянето от своя 
пазар на несъответстващото 
радиооборудване и информират 
Комисията за това. Ако се прецени, че 
националната мярка не е основателна, 
съответните държави членки оттеглят 
тази мярка.

Обосновка

Формулировката е съгласувана с Пакета от законодателни актове за привеждане в 
съответствие с новата законодателна рамка.

Изменение 83

Предложение за директива
Член 41 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато се прецени, че националната 
мярка е основателна и несъответствието 
на радиооборудването се дължи на 
недостатъци в хармонизираните 
стандарти, посочени в член 16 от 
настоящата директива, Комисията 
прилага процедурата, предвидена в 
член 8 от Регламент (ЕС) № [../..] 
[относно европейската 
стандартизация].

3. Когато се прецени, че националната 
мярка е основателна и несъответствието 
на радиооборудването се дължи на 
недостатъци в хармонизираните 
стандарти, посочени в член 40, 
параграф 5, буква б) от настоящата 
директива, Комисията прилага 
процедурата, предвидена в член 11 от 
Регламент (ЕС) № 1025/2012.

Обосновка

Тъй като Регламентът относно европейската стандартизация е публикуван в 
Официален вестник, необходимо е тази промяна да се отрази.

Изменение 84

Предложение за директива
Член 42 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато държава членка, след като 
извърши оценката съгласно член 40, 
параграф 1, установи, че въпреки че 
дадено радиооборудване е в 
съответствие с настоящата директива, 
то представлява риск за здравето или 
безопасността на хората или за други 
аспекти на защитата на обществения 
интерес, тя изисква от съответния 
икономически оператор да предприеме 
всички необходими мерки, за да 
гарантира, че когато съответното 
радиооборудване бъде пуснато на 
пазара, то вече няма да представлява 
такъв риск, да изтегли 
радиооборудването от пазара или да го 
изземе в рамките на определен от нея 
разумен срок, съобразен с естеството на 
риска.

1. Когато държава членка, след като 
извърши оценката съгласно член 40, 
параграф 1, установи, че въпреки че 
дадено радиооборудване е в 
съответствие с настоящата директива, 
то представлява риск за здравето или 
безопасността на хората или за други 
аспекти на защитата на обществения 
интерес, тя изисква от съответния 
икономически оператор да предприеме 
всички необходими мерки, за да 
гарантира, че когато съответното 
радиооборудване бъде пуснато на 
пазара, то вече няма да представлява 
такъв риск, да изтегли 
радиооборудването от пазара или да го 
изземе в рамките на определен от нея 
разумен срок, съобразен с естеството на 
риска.
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Обосновка

Формулировката е съгласувана с Пакета от законодателни актове за привеждане в 
съответствие с новата законодателна рамка.

Изменение 85

Предложение за директива
Член 43 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) идентификационният номер на 
нотифицирания орган, когато се 
прилага процедурата за оценяване на 
съответствието, посочена в 
приложение V, е нанесен в нарушение 
на член 20 или не е нанесен;

Обосновка

Формулировката е съгласувана с Пакета от законодателни актове за привеждане в 
съответствие с новата законодателна рамка.

Изменение 86

Предложение за директива
Член 43 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) продуктът не съответства на 
изискванията, посочени в член 10, 
параграфи 5 и 6 и член 12, параграф 3;

е) информацията, посочена в член 10, 
параграфи 5 или 6, или в член 12, 
параграф 3, липсва, не е вярна или е 
непълна;

Обосновка

За гарантиране на правна сигурност. 

Изменение 87

Предложение за директива
Член 43 – параграф 1 – буква ж)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) радиооборудването не е придружено 
от информация за използването по 
предназначение на оборудването, ЕС 
декларация за съответствие и
ограниченията за използване, 
определени в член 10, параграфи 7, 8 и 
9;

ж) радиооборудването не е придружено 
от информация за използването по 
предназначение на оборудването, ЕС 
декларация за съответствие или
ограниченията за използване, 
определени в член 10, параграфи 7, 8 и 
9;

Обосновка

За да се гарантира правна сигурност е необходимо да се уточни, че неспазването на 
едно от изискванията дава възможност на държавата членка да изисква от 
съответния икономически оператор да прекрати несъответствието.

Изменение 88

Предложение за директива
Член 43 – параграф 1 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) несъответствие с член 5. заличава се

Обосновка

В съответствие с изменението на член 5 от предложената директива.

Изменение 89

Предложение за директива
Член 45 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 2, параграф 3, член 3, 
параграф 3, член 4, параграф 2 и член 5, 
параграф 2, се предоставя за 
неограничен период от време, считано 
от [дата на влизане в сила].

2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в член 3, 
параграф 3 и в член 4, параграф 2, се 
предоставя за неограничен период от 
време, считано от ...*.

_____________

* ОВ: моля, въведете датата на 
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влизане в сила на настоящата 
директива.

Обосновка

В съответствие с изменението на член 2, параграф 3 и член 5 от предложената 
директива.

Изменение 90

Предложение за директива
Член 45 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 2, параграф 3, член 3, 
параграф 3, член 4, параграф 2 и член 5, 
параграф 2, може да бъде оттеглено по 
всяко време от Европейския парламент 
или от Съвета. С решението за 
оттегляне се прекратява посоченото в 
него делегиране на правомощие. То 
влиза в сила в деня след публикуването 
му в Официален вестник на 
Европейския съюз или на посочена в 
него по-късна дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила. 

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграф 3, алинея 
втора и член 4, параграф 2, може да 
бъде оттеглено от Европейския 
парламент или от Съвета по всяко 
време. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. То влиза в 
сила в деня след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на посочена в него по-късна 
дата. То не засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила. 

Обосновка

В съответствие с изменението на член 2, параграф 3 и член 5 от предложената 
директива, както и с цел гарантиране на правна яснота.

Изменение 91

Предложение за директива
Член 45 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 2, 
параграф 3, член 3, параграф 3, член 4, 
параграф 2 и член 5, параграф 2, влиза в 
сила единствено ако нито Европейският 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 3, 
параграф 3, алинея втора и член 4, 
параграф 2, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
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парламент, нито Съветът са представили 
възражения в срок от 2 месеца след 
нотифицирането на акта на Европейския 
парламент и на Съвета или ако преди 
изтичането на този срок и Европейският 
парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да представят 
възражения. Този срок се удължава с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на Съвета.

Съветът са представили възражения в 
срок от 2 месеца след нотифицирането 
на акта на Европейския парламент и на 
Съвета или ако преди изтичането на 
този срок и Европейският парламент, и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да представят възражения. Този 
срок се удължава с два месеца по 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета.

Обосновка

В съответствие с изменението на член 2, параграф 3 и член 5 от предложената 
директива.

Изменение 92

Предложение за директива
Член 46 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки установяват система 
от санкции, приложими за нарушения на 
разпоредбите на националното право, 
приети въз основа на настоящата 
директива, и приемат всички 
необходими мерки, за да гарантират 
тяхното прилагане. 

Държавите членки установяват правила 
за санкции, приложими за нарушения 
от страна на икономическите 
оператори на разпоредбите на 
националното право, приети съгласно 
настоящата директива, и предприемат 
всички необходими мерки, за да 
гарантират тяхното прилагане. Подобни 
правила могат да включват 
наказателни санкции при тежки 
нарушения.

Обосновка

Формулировката е съгласувана с Пакета от законодателни актове за привеждане в 
съответствие с новата законодателна рамка.

Изменение 93

Предложение за директива
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Член 47 – параграф 2 – алинея 1 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) постигане на високо ниво на 
защита на потребителите.

Обосновка

Прегледът на действието на директивата от страна на Комисията следва да 
обхваща и високо ниво на защита на потребителите.

Изменение 94

Предложение за директива
Приложение І – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Радиооборудването, което се използва 
от радиолюбители по смисъла на член 1, 
определение 56 от правилата за радиото 
на Международния съюз по 
далекосъобщения (ITU), освен ако 
оборудването се предлага на пазара.

1. Радиооборудването, което не се 
предлага на пазара и което се използва 
от радиолюбители по смисъла на член 1, 
определение 56 от правилата за радиото 
на Международния съюз по 
далекосъобщения (ITU):

Комплектите с компоненти за 
сглобяване от радиолюбители и 
търговското оборудване, изменено от 
и за ползване от радиолюбители, не се 
смятат за оборудване, предлагано на 
пазара.

i) комплекти с радиокомпоненти за 
сглобяване и ползване от 
радиолюбители;

ii) търговско оборудване, изменено от 
радиолюбители и за ползване от 
радиолюбители;
iii) оборудване, създадено от 
радиолюбители, което служи за 
експериментални или научни цели в 
рамките на любителските 
радиоуслуги.

Обосновка

Интерпретацията на съществуващата формулировка на текста водеше в миналото 
до постоянни проблеми. Изменената формулировка води до прецизиране, което не 
променя смисъла.
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Изменение 95

Предложение за директива
Приложение І – точка 5 a (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Адаптирани комплекти с 
компоненти за оценка, предназначени 
за специалисти, с цел да бъдат 
използвани единствено в места за 
научноизследователска и развойна 
дейност за тези цели.

Обосновка

Оборудването за научноизследователската и развойната дейност е важна група 
продукти, тъй като те гарантират иновациите и конкурентоспособността в ЕС. 
Това оборудване е изключено от обхвата на приложение на директивите относно 
ограничението на опасни вещества и относно отпадъците от електрическо и 
електронно оборудване чрез последните реформи на тези директиви. С цел избягване 
на значителна степен на несигурност сред вносителите и дистрибуторите относно 
вида на електрическите продукти, обхванати от дадена директива относно 
специален вид продукти, техните приложни полета следва да бъдат приведени в 
съответствие.

Изменение 96

Предложение за директива
Приложение ІI

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ II заличава се
ПРОДУКТИ, ПОПАДАЩИ В 
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НА 
РАДИООБОРУДВАНЕ
1. За целите на настоящата 
директива следните продукти се 
считат за радиооборудване:
a) активни антени;

б) предаватели за заглушаване.
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2. За целите на настоящата 
директива следните продукти не се 
считат за радиооборудване:
a) пасивни антени;

б) кохлеарни импланти;

в) микровълнови фурни.

Обосновка

Тъй като изменението на член 2, параграф 1, точка 1 от предложената директива 
води до промяна по отношение на ограничаването на определението за 
радиооборудване до оборудване, с което може да се осъществява комуникация, 
приложение ІІ от предложената директива се обезсмисля.

Изменение 97

Предложение за директива
Приложение VII – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. № … (уникални идентификационни 
данни на радиооборудването):

1. Продукт (продукт, партида, тип 
или сериен номер):

Обосновка

Формулировката е съгласувана с Пакета от законодателни актове за привеждане в 
съответствие с новата законодателна рамка.

Изменение 98

Предложение за директива
Приложение VII – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Предмет на декларацията 
(идентификация на радиооборудването, 
позволяваща проследяването му. Може 
да включва снимка, когато е уместно):

4. Предмет на декларацията 
(идентификация на радиооборудването, 
позволяваща проследяването му; може 
да включва цветно изображение, 
което е достатъчно ясно, при 
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необходимост, за целите на 
идентификацията на 
радиооборудването):

Обосновка

Формулировката е съгласувана с Пакета от законодателни актове за привеждане в 
съответствие с новата законодателна рамка.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

С настоящия доклад се въвеждат изменения към предложението на Европейската 
комисия за преразглеждане на Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 9 март 1999 г .  относно радионавигационното оборудване и 
далекосъобщителното крайно оборудване и взаимното признаване на тяхното 
съответствие1 (Директива РО&ДКО). Предложението е тясно свързано с прилагането 
на новата законодателна рамка (НЗР), приета през 2008 г. като „законодателeн пакет за 
стоките“. 

Директивата РО&ДКО установява рамка за пускането на пазара, свободното движение 
и въвеждането в експлоатация в ЕС на радиооборудването и крайното 
далекосъобщително оборудване. Директивата влезе в сила през 1999 г. и е от решаващо 
значение за постигането на вътрешен пазар в тази област. Директивата включва 
съществени изисквания за опазването на здравето и безопасността, защитата по 
отношение на електромагнитната съвместимост и избягването на вредни 
радиосмущения. Тези изисквания намират конкретен израз в технически изисквания в 
рамките на незадължителни хармонизирани стандарти, както и в останалото 
законодателство по „новия подход“. 

В последните години се наблюдава огромно увеличение на броя на мобилните 
устройства и безжичните приложения. Това поражда риск от смущения между 
различните продукти. Следователно ефективното използване на радиочестотния 
спектър е от съществено значение. 

Съществуващи разпоредби в областта на предложението

С Директивата РО&ДКО се хармонизира напълно пускането на пазара на ЕС на 
продукти, които попадат в обхвата ѝ. На пазара може да бъде пускано само оборудване, 
отговарящо на изискванията на директивата, а държавите членки нямат право да 
въвеждат допълнителни ограничения, които на национално равнище се отнасят до 
същите изисквания. Въвеждането в експлоатация и използването на радиооборудване е 
предмет на национална уредба. При упражняване на тази компетентност държавите 
членки са длъжни да действат в съответствие с приложимото право на ЕС, по-
специално:

 общата рамка за политиката в областта на радиочестотния спектър, определена 
в програмата за политика относно радиочестотния спектър;

 общите критерии, определени в Директива 2002/21/ЕО (Рамкова директива) 
като част от нормативната уредба за електронните комуникации;

                                               
1 ОВ L 91, 7.4.1999 г., стр. 10.
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 условията за разрешителни за използване на радиочестотния спектър, 
определени в Директива 2002/20/ЕО (Директива за разрешението) като част от 
нормативната уредба за електронните комуникации;

 мерките за прилагане съгласно Решение 676/2002/ЕО (Решение за 
радиочестотния спектър), с които се хармонизират техническите условия за 
използване на някои радиочестотни ленти в ЕС и които са задължителни за 
всички държави членки; примерите за радиочестотни ленти, хармонизирани на 
равнището на ЕС, включват лентите за GSM, UMTS и устройствата с малък 
обсег на действие;

 съгласуваността с други политики и цели на Съюза.

Позиция на докладчика

Докладчикът приветства предложението на Европейската комисия. Въпреки това тя 
предлага да се въведат редица хоризонтални и вертикални промени, за да се избегне 
ненужната административна тежест, която би засегнала по-специално малките и 
средните предприятия, като същевременно се осигури много високо ниво на защита на 
потребителите, най-ефективно използване на радиочестотния спектър, подобряване на 
надзора на пазара, постигане на по-високо ниво на съответствие с новата законодателна 
рамка и отстраняване на възможните несъответствия в текста, които иначе могат да 
създадат правна несигурност. 

Хоризонтални въпроси

Докладчикът установи няколко несъответствия със „законодателния пакет за стоките“, 
който вече е обсъден на европейско равнище. За да се постигне съответствие с тези 
резултати и да се установи съгласувана законодателна рамка, докладчикът предлага 
подобрения на формулировката.

Вертикални въпроси

Докладчикът е съгласен с общата насока на предложението. Въпреки това има редица 
въпроси, специфични за директивата, при които са необходими промени, за да се 
намери точният баланс между ефективния надзор на пазара и избягване на излишната 
административна тежест, особено за МСП. 

a) Редица продукти, които са свързани с много ограничена употреба на 
електромагнитни вълни с цел, различна от комуникацията, вече присъстват на 
пазара, без да са докладвани никакви сериозни проблеми, и те са достатъчно 
добре регулирани, напр. от Директивата за ниското напрежение и Директивата 
за електромагнитната съвместимост. Поради това не е оправдано да се разшири 
обхватът на предложения регламент, за да включва и такива устройства.

б) Освен това и като се има предвид, че радиочестотният спектър е ограничен 
ресурс, е важно да се гарантира ефективното му използване, затова 
оборудването с възможности за приемане на радиовълни следва да попада в 
приложното поле на предложената директива.
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Докладчикът следователно счита за важно да се направи съответна промяна на 
определението на „радиооборудване“.

в) Задължението за регистриране на определено радиооборудване в 
централизирана система би представлявало прекомерна тежест за законните 
икономически оператори, особено МСП, а ползите от подобна система за 
регистрация не са демонстрирани достатъчно ясно. Освен това подобна 
система има потенциал да породи въпроси, свързани с поверителността. И 
накрая, съответните разпоредби относно проследимостта, съдържащи се в 
предложената директива, са достатъчни за един ефективен и ефикасен надзор 
на пазара.

г) Държавите членки следва да насърчават икономическите оператори да 
включват не само пощенския адрес, а и интернет адрес в допълнение към него, 
с цел да се улесни комуникацията между икономическите оператори, органите 
за надзор на пазара и потребителите. 

Докладчикът приветства факта, че предложението подчертава ползите от оперативната 
съвместимост между радиооборудването и принадлежностите, като например зарядни 
устройства. Все пак трябва да бъдат подновени усилията за въвеждане на общо зарядно 
устройство. Това ще опрости използването на радиооборудването, напр. мобилни 
телефони, ще намали отпадъците и разходите, както и следователно ще бъде от голяма 
полза за потребителите.
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