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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok 
harmonizációjáról európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2012)0584 – C7-0333/2012 – 2012/0283(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett 
javaslatára (COM(2012)0584),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–
0333/2012),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, 2013. február 13-i véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A7-0316/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ha egy berendezés rendeltetésszerűen 
rádióhullámokat továbbít, akkor a 
rádióspektrum szisztematikus használatáról 
van szó. A spektrumhasználat hatékony 
felhasználása – azaz a káros zavarás 
elkerülése – érdekében minden ilyen

(6) Ha egy berendezés rendeltetésszerűen 
rádióhullámokat bocsát ki vagy fogad, 
akkor a rádióspektrum szisztematikus 
használatáról van szó. Annak ellenére, 
hogy egyes termékek rendeltetésszerűen 
mágneses vagy elektromos mezőket 

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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berendezésnek ezen irányelv hatályába
kell tartoznia, függetlenül attól, hogy 
kommunikációs célt szolgál-e, vagy sem.

használnak, a jeladóból nem történik 
kommunikáció, így ezek a mezők nem 
terjednek a rádióhullámokhoz hasonlóan. 
Ezért az ilyen berendezést ezen irányelv
alkalmazási köréből ki kell zárni.

Indokolás

A javasolt irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 1. pontjához fűzött módosítással összhangban.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, 
hogy néhány termék esetében nehéz 
megállapítani, hogy az 1999/5/EK 
irányelv hatályába tartoznak-e. 
Különösen a technológiai fejlődés 
eredményeként létrejövő, nehezen 
kategorizálható termékek miatt szükséges
meghatározni, hogy mely 
termékkategóriák tartoznak a 
rádióberendezés fogalmába, és melyek 
nem. Az irányelv egyes nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítése és 
módosítása, azaz a II. melléklet műszaki 
fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében 
a Bizottságot fel kell ruházni az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikke szerinti jogi aktusok 
elfogadására irányuló hatáskörrel.

törölve

Indokolás

A javasolt irányelv 2. cikkének (3) bekezdéséhez fűzött módosítással összhangban.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az irányelvet az ellátás valamennyi 
formájára, így a távértékesítésre is 
alkalmazni kell.

Indokolás

Az összehangolási csomag alkotta új jogszabályi kerettel összhangban álló megfogalmazás.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Bár maguk a vevőkészülékek nem 
okoznak káros zavarást, a vételi képesség, 
azaz a 2004/108/EK irányelv alapvető 
biztonsági követelményei alapján a 
vevőkészülékeknek a zavarással és a nem 
kívánt jelekkel szembeni fokozott 
ellenállása egyre fontosabb tényezőnek 
számít a rádióspektrum hatékony 
használata terén.

(11) Bár maguk a vevőkészülékek nem 
okoznak káros zavarást, a vételi képesség, 
azaz az uniós összehangolási jogszabályok 
releváns alapvető biztonsági 
követelményei alapján a 
vevőkészülékeknek a zavarással és a nem 
kívánt jelekkel szembeni fokozott 
ellenállása egyre fontosabb tényezőnek 
számít a rádióspektrum hatékony 
használata terén.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A csak vevőkészülékek vételi 
képessége a 2004/108/EK irányelvben 
meghatározott alapvető követelmények 
tárgyát képezi, különösen ami a 
szomszédos vagy megosztott 
frekvenciasávok használatából eredő nem 
kívánt jeleket illeti, tehát ezen irányelv 
hatályának nem kell az említett 

törölve
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készülékekre kiterjednie.

Indokolás

A javasolt irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 1. pontjához fűzött módosítással összhangban.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Néhány esetben szükség lehet az 
egész EU-ra kiterjedően más 
rádióberendezésekkel való, hálózatokon 
keresztül történő együttműködésre, illetve 
a megfelelő típusú interfészekkel való 
összekapcsolódásra. A rádióberendezések 
és a tartozékok, pl. a töltők közötti 
interoperabilitás egyszerűbbé teheti a 
rádióberendezések használatát, és 
csökkentheti a felesleges hulladékok 
mennyiségét.

(13) Néhány esetben szükség van az egész 
EU-ra kiterjedően más 
rádióberendezésekkel való, hálózatokon 
keresztül történő együttműködésre, illetve 
a megfelelő típusú interfészekkel való 
összekapcsolódásra. A rádióberendezések 
és a tartozékok, pl. a töltők közötti 
interoperabilitás egyszerűbbé teszi a 
rádióberendezések használatát, illetve 
csökkenti a felesleges hulladékok 
mennyiségét és a költségeket. Elvárt ezért 
rádióberendezések egyes kategóriái 
számára egységes töltő kifejlesztésére 
irányuló megújult erőfeszítés, mivel ez 
jelentős előnyökkel járna, különösen a 
fogyasztók és más végfelhasználók 
számára. Különösen a forgalomba hozott 
vagy forgalmazott mobiltelefonok 
kompatibilitását kell univerzális töltő 
révén biztosítani.

Indokolás

A mobiltelefonok, okostelefonok, táblagépek, digitális fényképezőgépek, zenelejátszók és 
hasonló készülékek töltőinek inkompatibilitása komoly kényelmetlenséget jelent a fogyasztók 
és más végfelhasználók számára, valamint jelentős környezeti problémát képez. Az egységes 
töltő ezért – különösen a fogyasztók számára – számottevő előnyökkel járna.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A forgalomba hozandó 
rádióberendezések központi adatbázisban 
való nyilvántartásba vételére vonatkozó 
követelmény várhatóan fokozza a 
piacfelügyelet hatékonyságát és 
hatásosságát, és ezáltal hozzájárul az 
irányelv előírásainak való megfelelés 
magas szintjéhez. Mivel ez a követelmény 
további terheket ró a gazdasági 
szereplőkre, csak azon rádióberendezés-
kategóriák tekintetében kerül bevezetésre, 
amelyek megfelelősége alacsony szinten 
maradt. Az irányelv egyes nem alapvető 
fontosságú elemeinek kiegészítése és 
módosítása érdekében a Bizottságot fel 
kell ruházni az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerinti jogi aktusok elfogadására 
irányuló hatáskörrel a rádióberendezések 
azon kategóriái beazonosítása 
tekintetében, amelyeket a tagállamoktól 
kapott megfelelőségi információk alapján 
nyilvántartásba kell venni a központi 
adatbázisban, továbbá a rögzítendő 
információk és azok nyilvántartásba 
vételére vonatkozó szabályok, valamint az 
azonosító szám elhelyezése tekintetében. 

törölve

Indokolás

A javasolt irányelv 5. cikkéhez fűzött módosítással összhangban.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) A gazdasági szereplők, a 
piacfelügyeleti hatóságok és a fogyasztók 
közötti kommunikáció elősegítése 
érdekében a tagállamoknak ösztönözniük 
kell a gazdasági szereplőket arra, hogy 
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postai elérhetőségük mellett internetes 
elérhetőségüket is adják meg. 

Indokolás

A gazdasági szereplők, a fogyasztók és a piacfelügyeleti hatóságok közötti kapcsolat 
elősegítése és ésszerűsítése érdekében elengedhetetlen a postacím mellett más elérhetőségek 
megadása. A megfogalmazás az összehangolási csomag alkotta új jogszabályi kerettel is 
összhangban áll.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35a) A más gazdasági szereplők 
azonosításához ezen irányelv által előírt 
információk tárolása esetén nem 
követelhető meg a gazdasági szereplőtől, 
hogy ezeket az információkat olyan egyéb 
gazdasági szereplők tekintetében 
aktualizálja, amelyek a szóban forgó 
gazdasági szereplő számára 
rádióberendezéseket szállítottak, illetve 
amelyek számára a szóban forgó 
gazdasági szereplő rádióberendezéseket 
szállított.

Indokolás

Az összehangolási csomag alkotta új jogszabályi kerettel összhangban álló megfogalmazás.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Ennek az irányelvnek az alapvető 
követelmények megfogalmazására kell 
korlátozódnia. Az említett 
követelményeknek való megfelelés 
értékelését megkönnyítendő, azon 

(37) Ennek az irányelvnek az alapvető 
követelmények megfogalmazására kell 
korlátozódnia. Az említett 
követelményeknek való megfelelés 
értékelését megkönnyítendő, azon 
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rádióberendezéseket, amelyek megfelelnek
a(z) [európai szabványosításról szóló] 
[…/…]/EU rendeletnek megfelelően 
elfogadott harmonizált szabványoknak, az 
ezen követelmények részletes műszaki 
leírásai céljából megfelelőnek kell 
tekinteni.

rádióberendezéseket, amelyek megfelelnek
az 1025/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek1 megfelelően 
elfogadott harmonizált szabványoknak, az 
ezen követelmények részletes műszaki 
leírásai céljából megfelelőnek kell 
tekinteni.
_____________
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. 
október 25-i 1025/2012/EU rendelete a 
polgári kezdeményezésről (HL L 316., 
2012.11.14., 12. o.).

Indokolás

A módosítást az európai szabványosításról szóló rendelet Hivatalos Lapban történő 
kihirdetése indokolja.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A(z) [európai szabványosításáról 
szóló] […/…]/EU rendelet meghatározza 
az abban az esetben alkalmazandó eljárást, 
ha kifogás merül fel azzal kapcsolatban, 
hogy a harmonizált szabványok teljes 
mértékben eleget tesznek-e az ezen 
irányelvben előírt követelményeknek.

(38) Az 1025/2012/EU rendelet 
meghatározza az abban az esetben 
alkalmazandó eljárást, ha kifogás merül fel 
azzal kapcsolatban, hogy a harmonizált 
szabványok teljes mértékben eleget 
tesznek-e az ezen irányelvben előírt 
követelményeknek.

Indokolás

A módosítást az európai szabványosításról szóló rendelet Hivatalos Lapban történő 
kihirdetése indokolja.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
40 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40a) Az információkhoz piacfelügyeleti 
célból történő hatékony hozzáférés 
érdekében az alkalmazandó uniós jogi 
aktusok meghatározásához szükséges 
információt egyetlen EU-megfelelőségi 
nyilatkozatban kell rendelkezésre 
bocsátani. A gazdasági szereplők 
igazgatási terhének csökkentése 
érdekében a szóban forgó egyetlen EU-
megfelelőségi nyilatkozat lehet az egyes 
vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatokból 
összeállított dokumentáció.

Indokolás

A javasolt irányelv 18. cikkének (3) bekezdésével összhangban. Ezenfelül a megfogalmazás az 
összehangolási csomag alkotta jogszabályi kerettel is összhangban áll.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) Az 1999/5/EK irányelv már jelenleg is 
rendelkezik védintézkedési eljárásról, 
amely kizárólag az egyes tagállamok által 
hozott intézkedésekkel kapcsolatos, 
tagállamok közötti vita esetén 
alkalmazandó. Az átláthatóság javítása és 
az eljárás felgyorsítása érdekében javítani 
kell a hatályos védintézkedési eljáráson, 
hogy az hatékonyabbá váljon, és 
hasznosuljon a tagállamokban 
rendelkezésre álló szakértelem.

(55) Az 1999/5/EK irányelv már jelenleg is 
rendelkezik védintézkedési eljárásról, 
amely kizárólag az egyes tagállamok által 
hozott intézkedésekkel kapcsolatos, 
tagállamok közötti vita esetén 
alkalmazandó. Az átláthatóság javítása és 
az eljárási idő csökkentése érdekében 
javítani kell a hatályos védintézkedési 
eljáráson, azzal a céllal, hogy azt 
hatékonyabbá tegyék, és igénybe vegyék a 
tagállamok szakértelmét.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Indokolás

Az összehangolási csomag alkotta új jogszabályi kerettel összhangban álló megfogalmazás.

Módosítás 14
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Irányelvre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60) A tagállamoknak meg kell határozniuk 
az ezen irányelv rendelkezései értelmében 
elfogadott nemzeti jogszabályok 
megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókra vonatkozó szabályokat, 
valamint biztosítaniuk kell
végrehajtásukat. E szankcióknak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük.

(60) A tagállamoknak meg kell határozniuk 
az ezen irányelv rendelkezései értelmében 
elfogadott nemzeti jogszabályok 
megsértése esetén alkalmazandó 
szankciókra vonatkozó szabályokat, 
valamint biztosítaniuk kell ezek 
érvényesítését. E szankcióknak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lenniük.

Indokolás

A használt terminust össze kell hangolni a javasolt irányelv 46. cikkében szereplő kifejezéssel. 
A megfogalmazás az összehangolási csomag alkotta új jogszabályi kerettel is összhangban 
áll.

Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ezen irányelv 3. cikke (1) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott 
kivételektől eltekintve az ezen irányelv 
hatályába tartozó rádióberendezések nem 
képezik a 2006/95/EK irányelv tárgyát.

(4) Az ezen irányelv 3. cikke (1) 
bekezdésének a) és b) pontjában 
meghatározott kivételektől eltekintve az 
ezen irányelv hatályába tartozó 
rádióberendezések nem képezik a
2004/108/EK és a 2006/95/EK irányelv 
tárgyát.

Indokolás

A javasolt irányelv (9) preambulumbekezdésében foglaltak szerint az alapvető 
követelményekre vonatkozóktól eltérő rendelkezések megkettőzésének elkerülése érdekében 
célszerű lenne, ha a rádióberendezések nem tartoznának a 2004/108/EK irányelv hatálya alá, 
ezért ezt a vonatkozó cikknek tükröznie kell.

Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „rádióberendezés”: olyan, a 
rendeltetésszerű használat érdekében
rádióhullámokat kibocsátó termék, illetve 
olyan termék, amelyet tartozékokkal, pl. 
antennával kell kiegészíteni ahhoz, hogy 
rádióhullámokat tudjon kibocsátani a 
rendeltetésszerű használat érdekében;

1. „rádióberendezés”: kommunikáció 
céljából rádióhullámokat kibocsátó és 
fogadó termék, illetve olyan termék, 
amelyet tartozékokkal, pl. antennával kell 
kiegészíteni ahhoz, hogy kommunikáció 
céljából rádióhullámokat tudjon 
kibocsátani és fogadni;

Indokolás

Már jelenleg is több olyan terméket forgalmaznak a piacon, amelyek a kommunikációtól 
eltérő célra, elenyésző mértékű elektromágneses hullámot használnak, és nem okoznak 
rendszerszintű problémákat, valamint azokat például az alacsony feszültségű berendezésekről 
szóló irányelv és az elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv megfelelően 
szabályozza, ennélfogva aránytalan a javasolt jogszabály hatályának ilyen berendezésekre 
történő kiterjesztése. Ezenfelül, valamint tekintettel arra, hogy a rádióspektrum véges 
erőforrás, szavatolni kell annak hatékony felhasználását, ezért a rádióhullámok fogadására 
képes berendezéseknek a javasolt irányelv hatálya alá kell tartozniuk.

Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „káros zavarás”: a 2002/21/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben
meghatározott káros zavarás;

5. „káros zavarás”: a 2002/21/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkében
meghatározott káros zavarás;

Indokolás

A jogi egyértelműség érdekében a szöveg pontos hivatkozással egészült ki.

Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. „üzembe helyezés”: a rádióberendezés 
végfelhasználó általi első használata az 
Unióban. Ha a terméket a munkahelyen 
helyezik üzembe, a végfelhasználó a 
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munkáltató.

Indokolás

Mivel az „üzembe helyezés” kifejezés a szöveg egészében visszatérő elem (pl. a javasolt 
irányelv 1. cikkének (1) bekezdése, 7. cikke és 48. cikke), indokolt ezt a fogalmat 
meghatározni.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „harmonizált szabvány”: a(z) [európai 
szabványosításáról szóló] […/…]/EU
rendelet 2. cikke (1) bekezdésének c) 
pontjában meghatározott harmonizált 
szabvány;

14. „harmonizált szabvány”: az 
1025/2012/EU rendelet 2. cikke
(1) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott harmonizált szabvány;

Indokolás

A módosítást az európai szabványosításról szóló rendelet Hivatalos Lapban történő 
kihirdetése indokolja.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „akkreditálás”: a 765/2008/EK 
rendeletben meghatározott akkreditálás;

15. „akkreditálás”: a 765/2008/EK rendelet 
2. cikkében meghatározott akkreditálás;

Indokolás

A jogi egyértelműség érdekében a szöveg pontos hivatkozással egészült ki.
Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 16 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. „nemzeti akkreditáló testület”: a 
765/2008/EK rendeletben meghatározott 
nemzeti akkreditáló testület;

16. „nemzeti akkreditáló testület”: a 
765/2008/EK rendelet 2. cikkében
meghatározott nemzeti akkreditáló testület;

Indokolás

A jogi egyértelműség érdekében a szöveg pontos hivatkozással egészült ki.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. „megfelelőségértékelés”: az az 
értékelési eljárás, amely bizonyítja a 
rádióberendezéssel kapcsolatos alapvető 
biztonsági követelmények teljesülését;

17. „megfelelőségértékelés”: az az 
értékelési eljárás, amely bizonyítja az ezen 
irányelvben foglalt, a rádióberendezéssel 
kapcsolatos alapvető biztonsági 
követelmények teljesülését;

Indokolás

A jogi egyértelműség érdekében pontosan meg kell határozni az érintett alapvető 
követelményeket. A megfogalmazás az összehangolási csomag alkotta új jogszabályi kerettel 
is összhangban áll.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. „visszahívás”: minden olyan 
intézkedés, amelynek célja a 
végfelhasználók számára forgalmazott 
rádióberendezés visszavétele;

19. „visszahívás”: minden olyan 
intézkedés, amelynek célja a 
végfelhasználók számára forgalmazott 
rádióberendezés visszavétele;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Indokolás

A kifejezés összhangban áll a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, 
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valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 
768/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozatban szereplő kifejezéssel.

Módosítás 24
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E cikk 1. pontja 1. alpontjának 
alkalmazásában a II. melléklet 1. 
pontjában felsorolt termékeket 
rádióberendezésnek kell tekinteni, a II. 
melléklet 2. pontjában felsorolt 
termékeket pedig nem. 

törölve

Indokolás

Mivel a javasolt irányelv 2. cikke (1) bekezdése 1. pontjának módosításából következően a 
rádióberendezés fogalma a továbbiakban nem korlátozódik a kommunikációra alkalmas 
berendezésekre, a javasolt irányelv II. melléklete elavult. Ennélfogva a 2. cikk (2) bekezdése is 
elavult.

Módosítás 25
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 45. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a II. mellékletnek a műszaki 
fejlődéshez való hozzáigazítása céljából.

törölve

Indokolás

Mivel a javasolt irányelv 2. cikke (1) bekezdése 1. pontjának módosításából következően a 
rádióberendezés fogalma a továbbiakban nem korlátozódik a kommunikációra alkalmas 
berendezésekre, a javasolt irányelv II. melléklete elavult. Ennélfogva a 2. cikk (3) bekezdése is 
elavult.
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Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az elektromágneses összeférhetőség 
védelmét a 2004/108/EK irányelv szerint, 
ideértve különösen a zavartűrés azon 
szintjeit, amelyek révén hatékonyabbá 
tehető a megosztott vagy szomszédos 
frekvenciasávok használata.

b) az elektromágneses összeférhetőség 
védelmét a 2004/108/EK irányelv szerint, 
ideértve különösen a zavartűrés azon 
szintjeit, amelyek lehetővé teszik a 
megosztott vagy szomszédos 
frekvenciasávok mindenkori 
rendeltetésszerű használatát.

Indokolás

A megfogalmazás pontosítása a cikk szándékára való tekintettel: A zavartűrés lehetővé teszi a 
rendeltetésszerű használatot, függetlenül az azt megelőző, nem rendeltetésszerű használattól.

Módosítás 27
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A rádióberendezéseket úgy kell 
kialakítani, hogy az általuk kibocsátott 
jelek hatékonyan használják a 
földi/műholdas rádiótávközlés 
rendelkezésére bocsátott spektrumot és az 
orbitális forrásokat a káros zavarás 
elkerülése érdekében. Ennek a 
követelménynek csak azok a 
rádióberendezések felelnek meg, 
amelyeket legalább egy tagállamban 
működtetni lehet a spektrumhasználatra 
vonatkozó előírások megsértése nélkül.

(2) A rádióberendezéseket úgy kell 
kialakítani, hogy azok hatékonyan 
használják a földi/műholdas rádiótávközlés 
rendelkezésére bocsátott spektrumot és az 
orbitális forrásokat a káros zavarás 
elkerülése érdekében. Ennek a 
követelménynek csak azok a 
rádióberendezések felelnek meg, 
amelyeket legalább egy tagállamban 
működtetni lehet a spektrumhasználatra 
vonatkozó előírások megsértése nélkül.

Indokolás

Mivel a javasolt irányelv 2. cikke (1) bekezdése 1. pontjának módosításából következően a 
rádióberendezés fogalma kibővül a rádióhullámok fogadására is képes berendezésekkel, a 
3. cikk (2) bekezdését ennek megfelelően módosítani kell.
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Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) együttműködnek a tartozékokkal, 
és/vagy hálózatokon keresztül más 
rádióberendezésekkel, és/vagy az Unió 
egészében összekapcsolhatók a megfelelő 
típusú interfészekkel;

a) együttműködnek a tartozékokkal,
különösen a töltőkkel, és/vagy 
hálózatokon keresztül más 
rádióberendezésekkel, és/vagy az Unió
egészében összekapcsolhatók a megfelelő 
típusú interfészekkel;

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a rádióberendezések és különösen a 
mobiltelefonok kompatibilitását 
univerzális töltő révén kell biztosítani; 

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben a rádióberendezésekre 
vonatkozóan egyéb uniós jogszabályok –
egészben vagy részben – részletesebben 
állapítják meg az e cikkben előírt alapvető 
követelményeket, úgy ezt az irányelvet 
azokra a rádióberendezésekre 
vonatkozóan e követelmények tekintetében 
nem kell alkalmazni, illetve azon uniós 
jogszabályok végrehajtásának 
időpontjától kezdve ezen irányelv 
alkalmazása megszűnik.
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Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 45. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyekben megállapítja, 
hogy az (1) bekezdésben meghatározott 
követelmény a rádióberendezések mely 
csoportjaira vonatkozik, milyen 
információkat kell megadni, valamint a 
megfelelőségi információk megadására 
milyen gyakorlati szabályok vonatkoznak.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 45. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyekben megállapítja, 
hogy az e cikk (1) bekezdésében
meghatározott követelmény a 
rádióberendezések mely csoportjaira 
vonatkozik, milyen megfelelőségi
információkat kell megadni, valamint a 
megfelelőségi információk megadására 
milyen gyakorlati szabályok vonatkoznak.

Indokolás

A jogalkotási aktusban egyértelműen fel kell tüntetni, hogy milyen információt kell nyújtani, 
mivel ez jelentős terhet róhat a gazdasági szereplőkre.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. cikk törölve 
A rádióberendezések nyilvántartásba 
vétele bizonyos kategóriákon belül

(1) A gyártók [date - four years after the 
date of entry into force of the Directive]-
tól/-től a (3) bekezdésben említett központi 
rendszerben még forgalomba hozataluk 
előtt nyilvántartásba veszik azokat a 
rádióberendezés-típusokat, amelyek a 3. 
cikkben meghatározott alapvető 
követelményekkel csak alacsony szintű 
megfelelőséget mutató kategóriába 
tartoznak. A Bizottság minden 
nyilvántartásba vett típushoz azonosító 
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számot rendel, amelyet a gyártók a 
forgalomba hozott rádióberendezésen 
elhelyeznek.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 45. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyekben megállapítja, 
hogy az (1) bekezdésben meghatározott 
követelmény – a tagállamok által a 47. 
cikk (1) bekezdése szerint a berendezés 
megfelelőségével kapcsolatban benyújtott 
információk figyelembe vételével – a 
rádióberendezések mely kategóriáira 
vonatkozik, milyen információkat kell 
rögzíteni, valamint milyen gyakorlati 
szabályok vonatkoznak a nyilvántartásba 
vételre és az azonosító szám 
rádióberendezésen való elhelyezésére. 
(3) A Bizottság központi rendszert bocsát 
rendelkezésre, amelyben a gyártók 
rögzíteni tudják az előírt információkat. 

Indokolás

A rádióberendezések kötelező nyilvántartásba vétele aránytalan terhet jelentene a jogszerűen 
eljáró gazdasági szereplők, különösen a kkv-k számára, miközben e nyilvántartási rendszer 
előnyeit nem bizonyították meggyőzően. Ezenfelül egy ilyen rendszer kérdéseket vet fel az 
adatok bizalmas kezelésével kapcsolatban. A javasolt irányelvben előírt, a 
nyomonkövethetőségre vonatkozó idevágó rendelkezések továbbá a jelek szerint a hatékony és 
eredményes piacfelügyelet megfelelő eszközei.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Forgalomba hozatal Forgalmazás 

Indokolás

A címnek maradéktalanul tükröznie kell a javasolt irányelv 6. cikkének tartalmát.
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Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy rádióberendezés megfelel 
ennek az irányelvnek, a tagállamok 
engedélyezik az üzembe helyezését és 
rendeltetésszerű használatát. A 
676/2002/EK határozatból fakadó 
kötelezettségeik, valamint azon feltételek 
sérelme nélkül, amelyekhez a 
frekvenciahasználati engedélyeket az uniós 
jog, különösen a 2002/21/EK irányelv 9. 
cikkének (3) és (4) bekezdése alapján 
kötik, a tagállamok csak akkor vezethetnek 
be további követelményeket a 
rádióberendezések üzembe helyezésével és 
használatával kapcsolatban, ha azokra a 
rádióspektrum hatékony használata, a káros 
zavarás elkerülése, illetve a közegészséggel 
kapcsolatos kérdések érdekében van 
szükség.

Amennyiben egy rádióberendezés megfelel 
ennek az irányelvnek, a tagállamok 
engedélyezik az üzembe helyezését és 
rendeltetésszerű használatát. A 
676/2002/EK határozatból fakadó 
kötelezettségeik, valamint azon feltételek 
sérelme nélkül, amelyekhez a 
frekvenciahasználati engedélyeket az uniós 
jog, különösen a 2002/21/EK irányelv 9. 
cikkének (3) és (4) bekezdése alapján 
kötik, a tagállamok csak akkor vezethetnek 
be további követelményeket a 
rádióberendezések üzembe helyezésével és 
használatával kapcsolatban, ha azokra a 
rádióspektrum hatékony használata, a káros 
zavarás és az elektromágneses zavarok
elkerülése, illetve a közegészséggel
kapcsolatos kérdések érdekében van 
szükség.

Indokolás

A tagállamoknak elektromágneses zavarok esetére is biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy 
kiegészítő rendelkezéseket tehessenek.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az ezen irányelv hatálya 
alá tartozó szempontokkal kapcsolatos 
okokból nem tilthatják meg, nem 
korlátozhatják és nem akadályozhatják az 
ennek az irányelvnek megfelelő 

(1) A tagállamok az ezen irányelv hatálya 
alá tartozó szempontokkal kapcsolatos 
okokból nem tilthatják meg, nem 
korlátozhatják és nem akadályozhatják az 
ennek az irányelv követelményeinek
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rádióberendezések területükön történő
forgalomba hozatalát.

megfelelő rádióberendezések területükön 
történő forgalmazását.

Indokolás

A jogbiztonság szavatolása érdekében.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Szakmai vásárok, kiállítások, 
bemutatók és hasonló események 
alkalmával a tagállamok nem 
akadályozhatják meg olyan 
rádióberendezések kiállítását, amelyek nem 
felelnek meg ezen irányelvnek, feltéve, 
hogy egy látható jelzés egyértelművé teszi, 
hogy ezek a rádióberendezések nem 
forgalmazhatók és nem használhatók 
mindaddig, amíg el nem végzik rajtuk az 
irányelvnek való megfeleléshez szükséges 
változtatásokat.

(2) Szakmai vásárok, kiállítások, 
bemutatók és hasonló események 
alkalmával a tagállamok nem 
akadályozhatják meg olyan 
rádióberendezések kiállítását és 
bemutatását, amelyek nem felelnek meg az
ezen irányelvben meghatározott 
követelményeknek, feltéve, hogy egy 
látható jelzés egyértelművé teszi, hogy 
ezek a rádióberendezések nem 
forgalmazhatók, nem helyezhetők üzembe
és nem használhatók mindaddig, amíg el 
nem végzik rajtuk az ezen irányelvnek való 
megfeleléshez szükséges változtatásokat.
Ilyen kiállításra és bemutatásra csak 
akkor kerülhet sor, ha megfelelő 
intézkedésekkel kizárják a 
rádióspektrumot érintő elektromágneses 
zavarokat és káros zavarást.

Indokolás

Az összehangolási csomag alkotta új jogszabályi kerettel összhangban álló megfogalmazás.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyártók gondoskodnak arról, hogy A gyártók gondoskodnak arról, hogy 
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létezzenek a sorozatgyártás 
megfelelőségének fenntartását szolgáló 
eljárások. Megfelelően figyelembe kell 
venni a rádióberendezés tervezésének és 
jellemzőinek változásait, valamint azon 
harmonizált szabványok vagy műszaki 
leírások változásait, amelyek alapján a 
készülék megfelelőségét megállapították.

létezzenek a sorozatgyártás ezen 
irányelvnek való megfelelőségének 
fenntartását szolgáló eljárások. 
Megfelelően figyelembe kell venni a 
rádióberendezés tervezésének és 
jellemzőinek változásait, valamint azon 
harmonizált szabványok vagy más műszaki
leírások változásait, amelyek alapján a 
rádióberendezés megfelelőségét 
megállapították.

Indokolás

Az összehangolási csomag alkotta új jogszabályi kerettel összhangban álló megfogalmazás.

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a rádióberendezés jelentette 
kockázatokra tekintettel indokolt, a gyártók 
elvégzik a forgalmazott rádióberendezés 
mintavizsgálatát, kivizsgálják a 
panaszokat, amelyekről szükség esetén 
nyilvántartást vezetnek, csakúgy mint a 
nem megfelelő rádióberendezésekről és a 
nem megfelelő rádióberendezések 
visszahívásáról, és folyamatosan 
tájékoztatják a forgalmazókat minden ilyen 
felügyeleti intézkedésről.

Amennyiben a rádióberendezés jelentette 
kockázatokra tekintettel indokolt, a gyártók
– az illetékes hatóságok kellően 
alátámasztott kérésére – a fogyasztók 
egészsége és biztonsága érdekében
elvégzik a forgalmazott rádióberendezés 
mintavizsgálatát, kivizsgálják a 
panaszokat, amelyekről szükség esetén 
nyilvántartást vezetnek, csakúgy, mint a 
nem megfelelő rádióberendezésekről és a 
nem megfelelő rádióberendezések 
visszahívásáról, és folyamatosan 
tájékoztatják a forgalmazókat minden ilyen 
felügyeleti intézkedésről.

Indokolás

A gyártókat és különösen a kkv-kat sújtó felesleges terhek elkerülése érdekében a 
mintavizsgálatot csak az illetékes hatóságok kellően alátámasztott kérésére kell elvégezni. A 
megfogalmazás az összehangolási csomag alkotta új jogszabályi kerettel is összhangban áll.

Módosítás 39
Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A gyártók a rádióberendezésen, illetve 
ha a rádióberendezés mérete vagy jellege 
ezt nem teszi lehetővé, annak 
csomagolásán vagy a kísérő 
dokumentációban feltüntetik nevüket, 
bejegyzett márkanevüket vagy bejegyzett 
védjegyüket és kapcsolattartási címüket. 
Egyetlen címet kell megadni, amely a 
gyártó kapcsolattartási címe.

(6) A gyártók a rádióberendezésen, vagy ha 
ez nem lehetséges, annak csomagolásán 
vagy a kísérő dokumentációban feltüntetik 
nevüket, bejegyzett márkanevüket vagy 
bejegyzett védjegyüket és kapcsolattartási 
postacímüket. A cím egyetlen pontot jelöl 
meg, amely a gyártó kapcsolattartási címe. 
Az elérhetőséget a végfelhasználók és a 
piacfelügyeleti hatóságok számára 
könnyen érthető nyelven tüntetik fel. Ha a 
rádióberendezés beépített képernyővel van 
ellátva, az e bekezdésben meghatározott 
kötelezettség egy olyan funkcióval is 
teljesíthető, amely lehetővé teszi a 
végfelhasználó számára, hogy kiválassza a 
kért információ megjelenítését.

Indokolás

A rádióberendezés jellemzőit az általánosabb „ha ez nem lehetséges” kikötés váltotta fel, ami 
biztosítja, hogy a nem a rádióberendezés méretéhez vagy jellegéhez kapcsolódó 
korlátozásokat is figyelembe lehessen venni. Ezenfelül a nyújtott információ eredményes 
felhasználásának biztosítása érdekében a szöveg megfelelő nyelvi követelménnyel egészült ki. 
A megfogalmazás az összehangolási csomag alkotta új jogszabályi kerettel is összhangban 
áll. Ezenfelül a módosítás az elektronikus címkézés használatáról szóló rendelkezést javasol, 
és a digitális korba emeli a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről szóló 
irányelvet.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyártók gondoskodnak arról, hogy a 
rádióberendezésekhez használati utasítást 
és biztonsági tájékoztatót mellékeljenek, az 
érintett tagállam által meghatározott, a 
fogyasztók és más felhasználók által 
könnyen érthető nyelven. A használati 
utasítás magában kell, hogy foglalja azokat 

A gyártók gondoskodnak arról, hogy a 
rádióberendezésekhez használati utasítást 
és biztonsági tájékoztatót mellékeljenek, az 
érintett tagállam által meghatározott, a 
fogyasztók és más végfelhasználók által 
könnyen érthető nyelven. A használati 
utasítás magában kell, hogy foglalja azokat 
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az információkat, amelyekre a 
rádióberendezés rendeltetésszerű 
használatához szükség van. Ide tartozik 
adott esetben a tartozékok és/vagy 
alkatrészek, többek között azon szoftverek 
leírása, amelyek a rádióberendezés 
rendeltetésszerű működését lehetővé 
teszik.

az információkat, amelyekre a 
rádióberendezés rendeltetésszerű 
használatához szükség van. Ide tartozik 
adott esetben a tartozékok és/vagy 
alkatrészek, többek között azon szoftverek 
leírása, amelyek a rádióberendezés 
rendeltetésszerű működését lehetővé 
teszik. Az ilyen használati utasításnak és 
biztonsági tájékoztatónak, illetve a 
címkézésnek egyértelműnek, érthetőnek és 
világosnak kell lennie, és figyelembe kell 
vennie a kijelölt végfelhasználót..

Indokolás

A szövegben használt terminológia következetességének biztosítása érdekében. Az 
összehangolási csomag alkotta új jogszabályi kerettel összhangban álló megfogalmazás.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes 
szövegének egy másolatát minden egyes 
rádióberendezéshez mellékelni kell. Ez a 
követelmény egyszerűsített EU-
megfelelőségi nyilatkozattal is teljesíthető. 
Amennyiben a terméket csak 
egyszerűsített EU-megfelelőségi 
nyilatkozat kíséri, közvetlenül alatta meg 
kell adni azt a pontos webhelyet vagy e-
mail címet, ahol az EU-megfelelőségi 
nyilatkozat teljes szövege elérhető.

törölve

Indokolás

A Bizottság javaslata szerint valamennyi esetben földrajzi információkra lenne szükség, ez 
pedig aránytalan. A rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről szóló jelenlegi 
irányelv előírja, hogy csak tényleges korlátozás esetén figyelmeztessék földrajzi 
információkkal a fogyasztókat a rádióberendezések használatának esetleges korlátozásaira. A 
módosítás biztosítja, hogy a gyártók csak akkor helyezzenek el földrajzi információkat, és 
csak akkor figyelmeztessék a felhasználót a csomagoláson a használatra vonatkozó esetleges 
korlátozásokra, ha ezek a korlátozások léteznek. A gyártók egy vagy több felesleges 
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adminisztratív tehertől mentesülnének.

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A csomagoláson feltüntetett információ 
elegendő kell, hogy legyen annak 
meghatározására, hogy a berendezést mely 
tagállamban vagy egy tagállam mely 
földrajzi területén való használatra szánták, 
és abban figyelmeztetni kell a felhasználót
arra, hogy egyes tagállamokban a 
rádióberendezés használata korlátozott
vagy engedélyköteles lehet. Ezeket az 
információkat a rádióberendezés használati 
utasításában ki kell egészíteni. A Bizottság 
végrehajtási aktusokat fogadhat el, 
amelyekben meghatározza ezen 
információk megadásának módját. A 
szóban forgó végrehajtási aktusok 
elfogadása a 44. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó bizottsági eljárás szerint 
történik.

(9) A csomagoláson feltüntetett információ
– amennyiben a rádióberendezések 
használata legalább egy tagállamban 
korlátozott – elegendő kell, hogy legyen 
annak meghatározására, hogy az adott
berendezést mely tagállamban vagy egy 
tagállam mely földrajzi területén való 
használatra szánták. Ez az információ 
ugyanakkor tájékoztatja a felhasználót az 
adott esetben egyes tagállamokban a 
rádióberendezés használatára vonatkozó 
korlátozások vagy engedélykötelesség 
részleteiről. Ezeket az információkat a 
rádióberendezés használati utasításában ki 
kell egészíteni. A Bizottság végrehajtási 
aktusokat fogadhat el, amelyekben 
meghatározza ezen információk 
megadásának módját. A szóban forgó 
végrehajtási aktusok elfogadása a 44. cikk
(2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárás szerint történik.

Indokolás

A Bizottság javaslata szerint valamennyi esetben földrajzi információkra lenne szükség, ez 
pedig aránytalan. A rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről szóló jelenlegi 
irányelv előírja, hogy csak tényleges korlátozás esetén figyelmeztessék földrajzi 
információkkal a fogyasztókat a rádióberendezések használatának esetleges korlátozásaira. A 
módosítás biztosítja, hogy a gyártók csak akkor helyezzenek el földrajzi információkat, és 
csak akkor figyelmeztessék a felhasználót a csomagoláson a használatra vonatkozó esetleges 
korlátozásokra, ha ezek a korlátozások léteznek.

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 10 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott rádióberendezés 
nem felel meg ezen irányelv 
követelményeinek, azonnal meghozzák a
szükséges kiigazító intézkedéseket a
rádióberendezés megfelelőségének
biztosítására, és adott esetben kivonják a 
forgalomból vagy visszahívják. Továbbá 
amennyiben a rádióberendezés kockázatot 
jelent, a gyártók erről azonnal tájékoztatják 
azon tagállamok illetékes nemzeti 
hatóságait, amelyekben a rádióberendezést 
forgalmazzák, részletes tájékoztatást adva 
elsősorban a megfelelés hiányáról és 
valamennyi elfogadott kiigazító 
intézkedésről.

(10) Azok a gyártók, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott rádióberendezés 
nem felel meg ezen irányelv 
követelményeinek, azonnal meghozzák a 
rádióberendezés megfelelőségének
biztosításához, és adott esetben a 
forgalomból történő kivonásához vagy
visszahívásához szükséges kiigazító 
intézkedéseket. Továbbá amennyiben a 
rádióberendezés kockázatot jelent, a 
gyártók erről azonnal tájékoztatják azon 
tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, 
amelyekben a rádióberendezést 
forgalmazzák, részletes tájékoztatást adva 
elsősorban a megfelelés hiányáról és 
valamennyi elfogadott kiigazító 
intézkedésről.

Indokolás

Az összehangolási csomag alkotta új jogszabályi kerettel összhangban álló megfogalmazás.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A gyártók valamely illetékes nemzeti 
hatóság indokolt kérésére késedelem 
nélkül átadják a rádióberendezés 
megfelelőségének igazolásához szükséges 
összes információt és dokumentációt, 
melyet az adott hatóság számára könnyen 
érthető nyelven kell a hatóság 
rendelkezésére bocsátani. Amennyiben az 
említett hatóság kéri, a gyártók 
együttműködnek vele minden olyan 
intézkedés terén, melyeket az általuk 
forgalomba hozott rádióberendezés 
jelentette kockázatok kiküszöbölése 
érdekében hoznak.

(11) A gyártók valamely illetékes nemzeti 
hatóság indokolt kérésére átadják a 
rádióberendezés ezen irányelvnek való
megfelelőségének igazolásához szükséges 
összes nyomtatott vagy elektronikus 
formátumú információt és dokumentációt, 
melyet az adott hatóság számára könnyen 
érthető nyelven kell a hatóság 
rendelkezésére bocsátani. Amennyiben az 
említett hatóság kéri, a gyártók 
együttműködnek vele minden olyan 
intézkedés terén, melyeket az általuk 
forgalomba hozott rádióberendezés 
jelentette kockázatok kiküszöbölése 
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érdekében hoznak.

Indokolás

A dokumentáció benyújtására szolgáló eljárást ésszerűsíteni kell. A megfogalmazás az 
összehangolási csomag alkotta új jogszabályi kerettel is összhangban áll.

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az importőrök feltüntetik nevüket, 
bejegyzett márkanevüket vagy bejegyzett 
védjegyüket és kapcsolattartási címüket a 
rádióberendezésen, vagy ha ez nem 
lehetséges, annak csomagolásán vagy a 
kísérő dokumentáción. Ide tartozik az az 
eset, ha a rádióberendezés mérete nem 
teszi lehetővé a megfelelő információk 
elhelyezését, vagy ha az importőröknek fel 
kell nyitniuk a berendezés csomagolását 
ahhoz, hogy feltüntessék a nevüket és a
címüket a rádióberendezésen.

(3) Az importőrök feltüntetik nevüket, 
bejegyzett márkanevüket vagy bejegyzett 
védjegyüket és kapcsolattartási
postacímüket a rádióberendezésen, vagy ha 
ez nem lehetséges, annak csomagolásán 
vagy a kísérő dokumentáción. Az 
elérhetőséget a végfelhasználók és a
piacfelügyeleti hatóságok számára 
könnyen érthető nyelven tüntetik fel.

Indokolás

Az esetek leírása felesleges, mivel azt az általános „ha ez nem lehetséges” kikötés már 
magában foglalja. Ezenfelül a nyújtott információ eredményes felhasználásának biztosítása 
érdekében a szöveg megfelelő nyelvi követelménnyel egészült ki. A megfogalmazás az 
összehangolási csomag alkotta új jogszabályi kerettel is összhangban áll.

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A importőrök gondoskodnak arról, 
hogy a rádióberendezésekhez használati 
utasítást és biztonsági tájékoztatót 
mellékeljenek, az érintett tagállam által 
meghatározott, a fogyasztók és más

(4) Az importőrök gondoskodnak arról, 
hogy a rádióberendezésekhez használati 
utasítást és biztonsági tájékoztatót 
mellékeljenek, az érintett tagállam által 
meghatározott, a fogyasztók és más
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felhasználók által könnyen érthető 
nyelven.

végfelhasználók által könnyen érthető 
nyelven. Az ilyen használati utasításnak 
és biztonsági tájékoztatónak, illetve a 
címkézésnek egyértelműnek, érthetőnek és 
világosnak kell lennie.

Indokolás

Ez a módosítás a szövegben használt terminológia következetességét, valamint a javasolt 
irányelv 10. cikke (7) bekezdésének első albekezdéséhez tartozó módosítás szerinti 
kötelezettségekkel való összhangot biztosítja.

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a rádióberendezés 
jelentette kockázatokra tekintettel indokolt, 
az importőrök a fogyasztók egészsége és 
biztonsága érdekében elvégzik a 
forgalmazott rádióberendezés 
mintavizsgálatát, kivizsgálják a 
panaszokat, amelyekről szükség esetén 
nyilvántartást vezetnek, csakúgy mint a 
nem megfelelő rádióberendezésekről és a 
nem megfelelő rádióberendezések 
visszahívásáról, és folyamatosan 
tájékoztatják a forgalmazókat minden ilyen 
felügyeleti intézkedésről.

(6) Amennyiben a rádióberendezés 
jelentette kockázatokra tekintettel indokolt, 
az importőrök – az illetékes hatóságok 
kellően alátámasztott kérésére – a 
fogyasztók egészsége és biztonsága 
érdekében elvégzik a forgalmazott
rádióberendezés mintavizsgálatát, 
kivizsgálják a panaszokat, amelyekről 
szükség esetén nyilvántartást vezetnek, 
csakúgy, mint a nem megfelelő 
rádióberendezésekről és a nem megfelelő 
rádióberendezések visszahívásáról, és 
folyamatosan tájékoztatják a forgalmazókat 
minden ilyen felügyeleti intézkedésről.

Indokolás

A gyártókat és különösen a kkv-kat sújtó felesleges terhek elkerülése érdekében a 
mintavizsgálatot csak az illetékes hatóságok kellően alátámasztott kérésére kell elvégezni. A 
megfogalmazás az összehangolási csomag alkotta új jogszabályi kerettel is összhangban áll.

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott rádióberendezés 
nem felel meg ezen irányelv 
követelményeinek, azonnal meghozzák a 
szükséges kiigazító intézkedéseket a 
rádióberendezés megfelelőségének 
biztosítására, és adott esetben kivonják a 
forgalomból vagy visszahívják. Továbbá 
amennyiben a rádióberendezés kockázatot 
jelent, az importőrök erről azonnal 
tájékoztatják azon tagállamok illetékes 
nemzeti hatóságait, amelyekben a 
rádióberendezést forgalmazzák, részletes 
tájékoztatást adva elsősorban a megfelelés 
hiányáról és valamennyi elfogadott 
kiigazító intézkedésről.

(7) Azok az importőrök, amelyek úgy ítélik 
meg, illetve okuk van feltételezni, hogy az 
általuk forgalomba hozott rádióberendezés 
nem felel meg ezen irányelv 
követelményeinek, azonnal meghozzák a 
szükséges kiigazító intézkedéseket a 
rádióberendezés megfelelőségének 
biztosítására, és adott esetben kivonják a 
forgalomból vagy visszahívják. Továbbá 
amennyiben a rádióberendezés kockázatot 
jelent, az importőrök erről azonnal 
tájékoztatják azon tagállamok illetékes 
nemzeti hatóságait, amelyekben a 
rádióberendezést forgalmazzák, részletes 
tájékoztatást adva elsősorban a megfelelés 
hiányáról és valamennyi elfogadott 
kiigazító intézkedésről.
(A magyar változatot nem érinti.)

Indokolás

Az összehangolási csomag alkotta új jogszabályi kerettel összhangban álló megfogalmazás.

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az importőrök valamely illetékes 
nemzeti hatóság indokolt kérésére 
késedelem nélkül átadják a 
rádióberendezés megfelelőségének 
igazolásához szükséges összes információt 
és dokumentációt, melyet az adott hatóság 
számára könnyen érthető nyelven kell a 
hatóság rendelkezésére bocsátani.
Amennyiben az említett hatóság kéri, az 
importőrök együttműködnek vele minden 
olyan intézkedés terén, melyeket az általuk 
forgalomba hozott rádióberendezés 
jelentette kockázatok kiküszöbölése 

(9) Az importőrök valamely illetékes 
nemzeti hatóság indokolt kérésére 
késedelem nélkül átadják a 
rádióberendezés megfelelőségének 
igazolásához szükséges összes nyomtatott 
vagy elektronikus formátumú információt 
és dokumentációt, melyet az adott hatóság 
számára könnyen érthető nyelven kell a 
hatóság rendelkezésére bocsátani.
Amennyiben az említett hatóság kéri, az 
importőrök együttműködnek vele minden 
olyan intézkedés terén, melyeket az általuk 
forgalomba hozott rádióberendezés 
jelentette kockázatok kiküszöbölése 
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érdekében hoznak. érdekében hoznak.

Indokolás

A dokumentáció benyújtására szolgáló eljárást ésszerűsíteni kell. A megfogalmazás az 
összehangolási csomag alkotta új jogszabályi kerettel is összhangban áll.

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rádióberendezések forgalmazását 
megelőzően a forgalmazók 
megbizonyosodnak arról, hogy a 
rádióberendezésen fel van tüntetve a CE-
jelölés, mellékelték hozzá a szükséges 
dokumentációt, valamint a használati 
utasítást és a biztonsági tájékoztatót a 
rádióberendezés piaci hozzáférhetőségét 
biztosítani szándékozó tagállam fogyasztói 
és egyéb felhasználói által könnyen érthető 
nyelven, továbbá arról is, hogy a gyártó és 
az importőr teljesítette a 10. cikk (5)–(9) 
bekezdésében, valamint a 12. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott 
követelményeket.

A rádióberendezések forgalmazását 
megelőzően a forgalmazók 
megbizonyosodnak arról, hogy a 
rádióberendezésen fel van tüntetve a CE-
jelölés, mellékelték hozzá a szükséges 
dokumentációt, valamint a használati 
utasítást és a biztonsági tájékoztatót a 
rádióberendezés piaci hozzáférhetőségét 
biztosítani szándékozó tagállam fogyasztói 
és egyéb végfelhasználói által könnyen 
érthető nyelven, továbbá arról is, hogy a 
gyártó és az importőr teljesítette a 10. cikk
(5)–(9) bekezdésében, valamint a 12. cikk
(3) bekezdésében meghatározott 
követelményeket.

Indokolás

A szövegben használt terminológia következetességének biztosítása érdekében.

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 
ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, 
hogy az általuk forgalmazott 
rádióberendezés nem felel meg ezen 
irányelv követelményeinek, gondoskodnak 

(4) Azok a forgalmazók, amelyek úgy 
ítélik meg, illetve okuk van feltételezni, 
hogy az általuk forgalmazott 
rádióberendezés nem felel meg ezen 
irányelv követelményeinek, gondoskodnak 
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arról, hogy meghozzák a szükséges 
kiigazító intézkedéseket a rádióberendezés 
megfelelőségének biztosítására, és adott 
esetben kivonják a forgalomból vagy 
visszahívják. Továbbá amennyiben a 
rádióberendezés kockázatot jelent, a 
forgalmazók erről azonnal tájékoztatják 
azon tagállamok illetékes nemzeti 
hatóságait, amelyekben a rádióberendezést 
forgalmazzák, részletes tájékoztatást adva 
elsősorban a megfelelés hiányáról és 
valamennyi elfogadott kiigazító 
intézkedésről.

arról, hogy meghozzák a szükséges 
kiigazító intézkedéseket a rádióberendezés 
megfelelőségének biztosítására, és adott 
esetben kivonják a forgalomból vagy 
visszahívják. Továbbá amennyiben a 
rádióberendezés kockázatot jelent, a 
gyártók erről azonnal tájékoztatják azon 
tagállamok illetékes nemzeti hatóságait, 
amelyekben a rádióberendezést 
forgalmazzák, részletes tájékoztatást adva 
elsősorban a megfelelés hiányáról és 
valamennyi elfogadott kiigazító 
intézkedésről.
(A magyar változatot nem érinti.)

Indokolás

Az összehangolási csomag alkotta új jogszabályi kerettel összhangban álló megfogalmazás.

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A forgalmazók valamely illetékes 
nemzeti hatóság indokolt kérésére 
késedelem nélkül átadják a 
rádióberendezés megfelelőségének 
igazolásához szükséges összes információt 
és dokumentációt. Amennyiben az említett 
hatóság kéri, a forgalmazók 
együttműködnek vele minden olyan 
intézkedés terén, melyeket az általuk 
forgalmazott rádióberendezés jelentette 
kockázatok kiküszöbölésére hoznak.

(5) A forgalmazók valamely illetékes 
nemzeti hatóság indokolt kérésére 
késedelem nélkül átadják a 
rádióberendezés megfelelőségének 
igazolásához szükséges összes nyomtatott 
vagy elektronikus formátumú információt 
és dokumentációt. Amennyiben az említett 
hatóság kéri, a forgalmazók 
együttműködnek vele minden olyan 
intézkedés terén, melyeket az általuk 
forgalmazott rádióberendezés jelentette 
kockázatok kiküszöbölésére hoznak.

Indokolás

A dokumentáció benyújtására szolgáló eljárást ésszerűsíteni kell, és meg kell határozni a 
vonatkozó nyelvi követelményeket. A megfogalmazás az összehangolási csomag alkotta új 
jogszabályi kerettel is összhangban áll.

Módosítás 53
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Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben egy harmonizált 
szabvány megfelel a hatályába tartozó, 
valamint a 3. cikkben vagy a 27. cikkben 
meghatározott követelményeknek, a 
Bizottság az ezen szabványokra való 
hivatkozásokat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzéteszi.

törölve

Indokolás

Ez a rendelkezés a szabványosításról szóló rendelet hatálya alá tartozik.

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyártók a következő 
megfelelőségértékelési eljárások 
valamelyikével bizonyíthatják, hogy a 
rádióberendezések megfelelnek a 3. cikk
(1) bekezdésének a) és b) pontjában
meghatározott alapvető követelményeknek:

A gyártók a következő 
megfelelőségértékelési eljárások 
valamelyikével bizonyítják, hogy a 
rádióberendezések megfelelnek a 3. cikk
(1) bekezdésében meghatározott alapvető 
követelményeknek:

Indokolás

A gyártókat kötelezni kell arra, hogy az egyik megjelölt megfelelőségértékelési eljárás 
segítségével bizonyítsák a vonatkozó alapvető követelményeknek való megfelelést.

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) EU-típusvizsgálat, amelyet a IV. 
mellékletben meghatározott
típusmegfelelési eljárás követ;

b) EU-típusvizsgálat, amelyet a IV. 
mellékletben meghatározott belső 
gyártásellenőrzési eljáráson alapuló 
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típusmegfelelés követ;

Indokolás

A jogi egyértelműség érdekében a javasolt irányelv 17. cikke (1) bekezdése b) pontjának 
megfogalmazását össze kell hangolni a javasolt irányelv IV. mellékletének szövegével.

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a gyártó az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában közzétett 
hivatkozásokkal rendelkező harmonizált 
szabványok segítségével vizsgálta, hogy a 
rádióberendezés megfelel-e a 3. cikk (2) és
(3) bekezdésében meghatározott alapvető 
követelményeknek, az alábbi eljárások
közül bármelyiket választhatja:

Amennyiben a gyártó az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában közzétett 
hivatkozásokkal rendelkező harmonizált 
szabványok segítségével vizsgálta, hogy a 
rádióberendezés megfelel-e a 3. cikk (2) és
(3) bekezdésében meghatározott alapvető 
követelményeknek, az alábbi eljárások
valamelyikét kell választania:

Indokolás

A gyártókat kötelezni kell arra, hogy az egyik megjelölt megfelelőségértékelési eljárás 
segítségével bizonyítsák a vonatkozó alapvető követelményeknek való megfelelést.

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) EU-típusvizsgálat, amelyet a IV. 
mellékletben meghatározott
típusmegfelelési eljárás követ;

b) EU-típusvizsgálat, amelyet a IV. 
mellékletben meghatározott belső 
gyártásellenőrzési eljáráson alapuló 
típusmegfelelés követ;

Indokolás

A jogi egyértelműség érdekében a javasolt irányelv 17. cikke (2) bekezdése b) pontjának 
megfogalmazását össze kell hangolni a javasolt irányelv IV. mellékletének szövegével.
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Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) EU-típusvizsgálat, amelyet a IV. 
mellékletben meghatározott
típusmegfelelési eljárás követ;

a) EU-típusvizsgálat, amelyet a IV. 
mellékletben meghatározott belső 
gyártásellenőrzési eljáráson alapuló 
típusmegfelelés követ;

Indokolás

A jogi egyértelműség érdekében a javasolt irányelv 17. cikke (3) bekezdése a) pontjának 
megfogalmazását össze kell hangolni a javasolt irányelv IV. mellékletének szövegével.

Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat 
felépítésében a VII. mellékletben 
meghatározott mintát követi, és az ott 
felsorolt elemekből áll, továbbá 
folyamatosan naprakészen kell tartani. Az 
egyszerűsített nyilatkozatot le kell fordítani 
az azon tagállam által kívánt nyelvre vagy 
nyelvekre, amelynek piacán a 
rádióberendezést forgalomba hozták vagy 
forgalmazzák.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat 
felépítésében a VII. mellékletben 
meghatározott mintát követi, az ott 
felsorolt elemekből áll, továbbá 
folyamatosan naprakészen kell tartani. Az 
egyszerűsített nyilatkozatot le kell fordítani 
az azon tagállam által kívánt nyelvre vagy 
nyelvekre, ahol a rádióberendezést 
forgalomba hozták vagy forgalmazzák.

Indokolás

Az összehangolási csomag alkotta új jogszabályi kerettel összhangban álló megfogalmazás.

Módosítás 60

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat 
kiállításával a gyártó felelősséget vállal a 
rádióberendezés megfelelőségéért.

(4) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat 
kiállításával a gyártó felelősséget vállal a 
rádióberendezés ezen irányelvben 
meghatározott követelményeknek való 
megfeleléséért.

Indokolás

Az összehangolási csomag alkotta új jogszabályi kerettel összhangban álló megfogalmazás.

Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A CE-jelölés elhelyezésére vonatkozó 
szabályok és feltételek

A CE-jelölésnek és a bejelentett szervezet 
azonosító számának az elhelyezésére 
vonatkozó szabályok és feltételek

Indokolás

A címet ki kell bővíteni, hogy az maradéktalanul tükrözze a javasolt irányelv 20. cikkének 
tartalmát.

Módosítás 62

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A CE-jelölést jól láthatóan, olvashatóan 
és letörölhetetlenül kell elhelyezni a 
rádióberendezésen vagy annak 
adattábláján, kivéve, ha erre a 
rádióberendezés jellege miatt nincs mód, 
vagy ez nem indokolt. A CE-jelölést a 
csomagoláson is fel kell tüntetni láthatóan 
és olvashatóan.

(1) A CE-jelölést jól láthatóan, olvashatóan 
és letörölhetetlenül kell elhelyezni a 
rádióberendezésen vagy annak 
adattábláján, kivéve, ha erre a 
rádióberendezés jellege miatt nincs mód, 
vagy ez nem indokolt. A CE-jelölést a 
csomagoláson is fel kell tüntetni láthatóan 
és olvashatóan. Ha a rádióberendezés 
beépített képernyővel van ellátva, az e 
bekezdésben meghatározott 
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kötelezettségek egy olyan funkcióval is 
teljesíthetőek, amely lehetővé teszi a 
végfelhasználó számára, hogy a 19. 
cikkben meghatározott általános elvekkel 
összhangban kiválassza a CE-jelölés 
megjelenítését.

Indokolás

A módosítás az elektronikus címkézés használatáról szóló rendelkezést javasol, és a digitális 
korba emeli a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről szóló irányelvet.

Módosítás 63

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok a meglévő 
mechanizmusokra támaszkodnak a CE-
jelölést szabályozó rendszer megfelelő 
alkalmazásának biztosítása céljából, és e 
jelölésekkel való visszaélések esetén 
meghozzák a szükséges intézkedéseket.

Indokolás

Az összehangolási csomag alkotta új jogszabályi kerettel összhangban álló megfogalmazás.

Módosítás 64

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A műszaki dokumentáció az összes 
olyan módszer releváns adatait és részleteit 
tartalmazza, amelyet a gyártó a 
rádióberendezés 3. cikkben meghatározott 
követelményeknek való megfelelése 
érdekében alkalmazott. A 
dokumentációnak legalább a VI. 
mellékletben felsorolt dokumentumokat
tartalmaznia kell.

(1) A műszaki dokumentáció az összes 
olyan módszer releváns adatait és részleteit 
tartalmazza, amelyet a gyártó a 
rádióberendezés 3. cikkben meghatározott
alapvető követelményeknek való 
megfelelése érdekében alkalmazott. A 
dokumentációnak legalább a VI. 
mellékletben felsorolt elemeket
tartalmaznia kell.
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Indokolás

A jogi egyértelműség érdekében a javasolt irányelv 21. cikke (1) bekezdésének 
megfogalmazását össze kell hangolni a javasolt irányelv VI. mellékletének szövegével.

Módosítás 65

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Valamely tagállam piacfelügyeleti 
hatóságának megalapozott kérését 
követően a gyártónak le kell fordíttatnia a 
műszaki dokumentáció releváns részeit a 
kérést benyújtó tagállam nyelvére.

törölve

A piacfelügyeleti hatóság kérésére a 
gyártó haladéktalanul benyújtja a 
műszaki dokumentációt. Ha a 
piacfelügyeleti hatóság a műszaki 
dokumentáció vagy a dokumentáció 
részének fordítását kéri a gyártótól, 
határidőt szabhat meg a fordítás 
benyújtására, amely határidő 30 nap, 
hacsak valamilyen komoly és közvetlen 
kockázat miatt nem indokolt ennél 
rövidebb idő.

Indokolás

Ezt a bekezdést nehezen lehet összeegyeztetni az ellátási lánc tényleges nemzetközivé 
válásával, ahol a dokumentumokat és a jelentéseket minden esetben jól érthető nyelveken, a 
nemzetközileg bevett műszaki terminológia használatával készítik.

Módosítás 66

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 7 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A megfelelőségértékelési
tevékenységek elvégzéséért felelős 
személyzetnek a következőkkel kell 

(7) A megfelelőségértékelési feladatok
elvégzéséért felelős személyzetnek a 
következőkkel kell rendelkeznie:
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rendelkeznie:

Indokolás

A javasolt irányelv 26. cikkében használt terminológia egységességének biztosítása 
érdekében. A megfogalmazás az összehangolási csomag alkotta új jogszabályi kerettel is 
összhangban áll.

Módosítás 67

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Biztosítani kell a megfelelőségértékelő 
szervezet, valamint annak felső szintű 
vezetése és az értékelést végző személyzet 
pártatlanságát.

Biztosítani kell a megfelelőségértékelő 
szervezet, valamint annak felső szintű 
vezetése és a megfelelőségértékelési 
feladatokat végző személyzet 
pártatlanságát.

Indokolás

A javasolt irányelv 26. cikkében használt terminológia megfelelőségének biztosítása 
érdekében.

Módosítás 68

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megfelelőségértékelő szervezet felső 
szintű vezetésének és az értékelést végző 
személyzetének javadalmazása nem 
függhet az elvégzett értékelések számától 
vagy azok eredményétől.

A megfelelőségértékelő szervezet felső 
szintű vezetésének és a 
megfelelőségértékelési feladatokat végző 
személyzetének javadalmazása nem 
függhet az elvégzett értékelések számától 
vagy azok eredményétől.

Indokolás

A javasolt irányelv 26. cikkében használt terminológia megfelelőségének biztosítása 
érdekében.
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Módosítás 69

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A megfelelőségértékelő szervezetek 
részt vesznek a vonatkozó szabványosítási 
tevékenységekben, a rádióberendezések 
területét érintő szabályozási 
tevékenységekben és a 
frekvenciatervezésben, valamint az 
alkalmazandó uniós harmonizációs 
jogszabály alapján létrehozott, a bejelentett 
szervezeteket koordináló csoport 
tevékenységeiben, illetve gondoskodnak 
arról, hogy az értékelést végző 
személyzetük tájékoztatást kapjon ezekről, 
továbbá általános útmutatóként 
alkalmazzák az említett csoport munkája 
eredményeként létrejött adminisztratív 
döntéseket és dokumentumokat.

(11) A megfelelőségértékelő szervezetek 
részt vesznek a vonatkozó szabványosítási 
tevékenységekben, a rádióberendezések 
területét érintő szabályozási 
tevékenységekben és a 
frekvenciatervezésben, valamint az 
alkalmazandó uniós harmonizációs 
jogszabály alapján létrehozott, a bejelentett 
szervezeteket koordináló csoport 
tevékenységeiben, illetve gondoskodnak 
arról, hogy a megfelelőségértékelési 
feladatokat végző személyzetük 
tájékoztatást kapjon ezekről, továbbá 
általános útmutatóként alkalmazzák az 
említett csoport munkája eredményeként 
létrejött adminisztratív döntéseket és 
dokumentumokat.

Indokolás

A javasolt irányelv 26. cikkében használt terminológia megfelelőségének biztosítása 
érdekében.

Módosítás 70

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kérelemhez mellékelni kell a 
megfelelőségértékelési tevékenység, a 
megfelelőségértékelési modul vagy 
modulok, valamint azon rádióberendezés-
kategóriák leírását, amelyek tekintetében a 
szervezet szakmailag alkalmasnak tekinti 
magát, továbbá – amennyiben van ilyen – a 
nemzeti akkreditáló testület által kiállított 
akkreditálási tanúsítványt, amely tanúsítja, 
hogy a megfelelőségértékelő szervezet 

(2) A bejelentés iránti kérelemhez 
mellékelni kell a megfelelőségértékelési 
tevékenység, a megfelelőségértékelési 
modul vagy modulok, valamint azon 
rádióberendezés-kategóriák leírását, 
amelyek tekintetében a szervezet 
szakmailag alkalmasnak tekinti magát, 
továbbá – amennyiben van ilyen – a 
nemzeti akkreditáló testület által kiállított 
akkreditálási tanúsítványt, amely tanúsítja, 
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teljesíti a 26. cikkben rögzített 
követelményeket.

hogy a megfelelőségértékelő szervezet 
teljesíti a 26. cikkben rögzített 
követelményeket.

Indokolás

Az összehangolási csomag alkotta új jogszabályi kerettel összhangban álló megfogalmazás.

Módosítás 71

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság nyilvánosan hozzáférhetővé 
teszi az ezen irányelv szerint bejelentett 
szervezetek jegyzékét, beleértve a hozzájuk 
rendelt azonosító számokat és azokat a 
tevékenységeket is, amelyekre 
bejelentették őket.

A Bizottság nyilvánosan hozzáférhetővé 
teszi az ezen irányelv szerint bejelentett 
szervezetek jegyzékét, beleértve a hozzájuk 
rendelt azonosító számokat és azokat a 
tevékenységeket is, amelyekre 
bejelentették őket.
(A magyar nyelvi változatot nem érinti.) 

Indokolás

A javasolt irányelv 31. cikkében használt terminológia egységességének biztosítása 
érdekében. A megfogalmazás az összehangolási csomag alkotta új jogszabályi kerettel is
összhangban áll.

Módosítás 72

Irányelvre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság gondoskodik arról, hogy a 
jegyzéket naprakészen tartsák.

A Bizottság gondoskodik arról, hogy a 
jegyzéket naprakészen tartsák.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Indokolás

Az összehangolási csomag alkotta új jogszabályi kerettel összhangban álló megfogalmazás.
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Módosítás 73

Irányelvre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A bejelentő tagállam a Bizottság 
rendelkezésére bocsátja ez utóbbi kérésére 
az érintett szervezet bejelentésének vagy 
szakmai alkalmassága fenntartásának 
alapjául szolgáló összes információt.

(2) A bejelentő tagállam a Bizottság 
rendelkezésére bocsátja ez utóbbi kérésére 
az érintett bejelentett szervezet 
bejelentésének vagy szakmai alkalmassága 
fenntartásának alapjául szolgáló összes 
információt.

Indokolás

Az összehangolási csomag alkotta új jogszabályi kerettel összhangban álló megfogalmazás.

Módosítás 74

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Uniós piacfelügyelet és az uniós piacra 
belépő termékek ellenőrzése

Uniós piacfelügyelet és az uniós piacra 
belépő rádióberendezések ellenőrzése

Indokolás

A címnek összhangban kell állnia a cikk tartalmával.

Módosítás 75

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha valamelyik tagállam piacfelügyeleti
hatóságai a 765/2008/EK rendelet 20. 
cikke alapján intézkedést hoztak, illetve 
ha elégséges indokuk van azt feltételezni, 
hogy az ezen irányelv hatálya alá tartozó 
rádióberendezés kockázatot jelent az 
emberek egészségére és biztonságára, 
illetve a közérdek védelmének ezen 

Ha valamelyik tagállam piacfelügyeleti
hatóságainak elégséges indokuk van azt 
feltételezni, hogy az ezen irányelv hatálya 
alá tartozó rádióberendezés kockázatot 
jelent az emberek egészségére és 
biztonságára, illetve a közérdek 
védelmének ezen irányelv hatálya alá 
tartozó egyéb szempontjait tekintve, akkor 
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irányelv hatálya alá tartozó egyéb 
szempontjait tekintve, akkor elvégzik az 
érintett rádióberendezés ebben az 
irányelvben meghatározott összes 
követelményre kiterjedő ellenőrzését. Az 
érintett gazdasági szereplők minden 
szükséges módon együttműködnek a 
piacfelügyeleti hatóságokkal.

elvégzik az érintett rádióberendezés ebben 
az irányelvben meghatározott összes
vonatkozó követelményre kiterjedő 
ellenőrzését. Az érintett gazdasági 
szereplők e célból minden szükséges 
módon együttműködnek a piacfelügyeleti 
hatóságokkal.

Indokolás

Az összehangolási csomag alkotta új jogszabályi kerettel összhangban álló megfogalmazás.

Módosítás 76

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az értékelés során a 
piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, 
hogy a rádióberendezés nem felel meg az 
ebben az irányelvben megállapított 
követelményeknek, akkor haladéktalanul 
felszólítják az érintett gazdasági szereplőt 
az ahhoz szükséges kiigazító intézkedések 
megtételére, hogy a rádióberendezés 
megfeleljen az említett követelményeknek, 
vagy – egy általuk meghatározott, a 
kockázat jellegével arányos, ésszerű 
határidőn belül – kivonják a 
rádióberendezést a forgalomból, vagy 
visszahívják.

Amennyiben az első albekezdésben 
említett értékelés során a piacfelügyeleti 
hatóságok megállapítják, hogy a 
rádióberendezés nem felel meg az ebben az 
irányelvben megállapított 
követelményeknek, akkor haladéktalanul 
felszólítják az érintett gazdasági szereplőt 
az ahhoz szükséges kiigazító intézkedések
megtételére, hogy a rádióberendezés 
megfeleljen az említett követelményeknek, 
vagy – egy általuk meghatározott, a 
kockázat jellegével arányos, ésszerű 
határidőn belül – kivonják a 
rádióberendezést a forgalomból, vagy 
visszahívják.

Indokolás

Az összehangolási csomag alkotta új jogszabályi kerettel összhangban álló megfogalmazás.

Módosítás 77

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A második albekezdésben említett 
intézkedésekre a 765/2008/EK rendelet 
21. cikke alkalmazandó.

Az e bekezdés második albekezdésében
említett intézkedésekre a 765/2008/EK 
rendelet 21. cikke alkalmazandó.

Indokolás

Az összehangolási csomag alkotta új jogszabályi kerettel összhangban álló megfogalmazás.

Módosítás 78

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (4) bekezdésben említett tájékoztatásban 
megadják az összes rendelkezésre álló 
adatot, különösen a nem megfelelő 
rádióberendezés azonosításához szükséges 
adatokat, a rádióberendezés származási 
helyét, a megfelelés állítólagos hiányának 
és a felmerülő kockázatnak a jellegét, a 
meghozott tagállami intézkedések jellegét 
és időtartamát, valamint az érintett 
gazdasági szereplő által felhozott érveket.
A piacfelügyeleti hatóságok külön jelzik, 
hogy a megfelelés hiánya a következők 
miatt következett-e be:

A (4) bekezdés második albekezdésében
említett tájékoztatásban megadják az 
összes rendelkezésre álló adatot, különösen 
a nem megfelelő rádióberendezés 
azonosításához szükséges adatokat, a 
rádióberendezés származási helyét, a 
megfelelés állítólagos hiányának és a 
felmerülő kockázatnak a jellegét, a 
meghozott tagállami intézkedések jellegét 
és időtartamát, valamint az érintett 
gazdasági szereplő által felhozott érveket.
A piacfelügyeleti hatóságok külön jelzik, 
hogy a megfelelés hiánya a következők 
miatt következett-e be:

Indokolás

Az összehangolási csomag alkotta új jogszabályi kerettel összhangban álló megfogalmazás.

Módosítás 79

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az eljárást kezdeményező tagállamtól 
eltérő tagállamok haladéktalanul 

(6) Az eljárást e cikk értelmében
kezdeményező tagállamtól eltérő 



PE510.528v02-00 46/59 RR\1005028HU.doc

HU

tájékoztatják a Bizottságot és a többi 
tagállamot az elfogadott intézkedésekről és 
azokról a további információkról, amelyek 
a szóban forgó rádióberendezés 
megfelelésének hiányáról a 
rendelkezésükre állnak, valamint –
amennyiben nem értenek egyet a 
bejelentett tagállami intézkedéssel – a 
kifogásaikról.

tagállamok haladéktalanul tájékoztatják a 
Bizottságot és a többi tagállamot az 
elfogadott intézkedésekről és azokról a 
további információkról, amelyek a szóban 
forgó rádióberendezés megfelelésének 
hiányáról a rendelkezésükre állnak, 
valamint – amennyiben nem értenek egyet
az elfogadott tagállami intézkedéssel – a 
kifogásaikról.

Indokolás

Az összehangolási csomag alkotta új jogszabályi kerettel összhangban álló megfogalmazás.

Módosítás 80

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Amennyiben a (4) bekezdésben említett 
tájékoztatás kézhezvételétől számított 8 
héten belül sem a tagállamok, sem a
Bizottság nem emel kifogást az egyik 
tagállam által hozott átmeneti intézkedéssel 
szemben, az intézkedés megalapozottnak
tekintendő.

(7) Amennyiben a (4) bekezdés második 
albekezdésében említett tájékoztatás 
kézhezvételétől számított három hónapon
belül egyik tagállam és a Bizottság sem
emel kifogást az egyik tagállam által hozott 
átmeneti intézkedéssel szemben, az 
intézkedés indokoltnak tekintendő.

Indokolás

Az összehangolási csomag alkotta új jogszabályi kerettel összhangban álló megfogalmazás.

Módosítás 81

Irányelvre irányuló javaslat
40 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az érintett készülékkel kapcsolatban a 
tagállamok gondoskodnak a megfelelő 
korlátozó intézkedések haladéktalan 
meghozataláról.

(8) Az érintett rádióberendezéssel
kapcsolatban a tagállamok gondoskodnak a 
megfelelő korlátozó intézkedések 
haladéktalan meghozataláról, például 
kivonják a rádióberendezést a 
forgalomból.
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Indokolás

Az összehangolási csomag alkotta új jogszabályi kerettel összhangban álló megfogalmazás.

Módosítás 82

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a tagállami intézkedés 
megalapozottnak minősül, valamennyi 
tagállam meghozza a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a nem megfelelő 
rádióberendezést kivonja a forgalomból 
vagy visszahívja, és erről tájékoztatja a 
Bizottságot. Ha a tagállami intézkedés 
megalapozatlannak minősül, az érintett 
tagállam visszavonja az intézkedést.

(2) Amennyiben a tagállami intézkedés 
megalapozottnak minősül, valamennyi 
tagállam meghozza a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a nem megfelelő 
rádióberendezést kivonja a forgalomból 
vagy visszahívja, és erről tájékoztatja a 
Bizottságot. Ha a tagállami intézkedés 
megalapozatlannak minősül, az érintett 
tagállam visszavonja az adott intézkedést.

Indokolás

Az összehangolási csomag alkotta új jogszabályi kerettel összhangban álló megfogalmazás.

Módosítás 83

Irányelvre irányuló javaslat
41 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a tagállami intézkedés 
megalapozottnak minősül, és a 
rádióberendezés megfelelésének hiánya az 
ezen irányelv 16. cikkében említett 
harmonizált szabványok hiányosságainak 
tulajdonítható, akkor a Bizottság [az 
európai szabványosításról szóló] 
[…/…]/EU rendelet [8.] cikkében előírt 
eljárást alkalmazza.

(3) Amennyiben a tagállami  intézkedés 
megalapozottnak minősül, és a 
rádióberendezés megfelelésének hiánya az 
ezen irányelv 40. cikke (5) bekezdésének 
b) pontjában említett harmonizált 
szabványok hiányosságainak 
tulajdonítható, akkor a Bizottság az 
1025/2012/EU rendelet 11. cikkében előírt 
eljárást alkalmazza.

Indokolás

A módosítást az európai szabványosításról szóló rendelet Hivatalos Lapban történő 
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kihirdetése indokolja.

Módosítás 84

Irányelvre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy tagállam a 40. cikk 
(1) bekezdése szerinti értékelés elvégzését 
követően megállapítja, hogy bár a 
rádióberendezés megfelel ennek a 
irányelvnek, azonban mégis kockázatot 
jelent a személyek egészségére vagy 
biztonságára, illetve a közérdek egyéb 
szempontjait tekintve, akkor felszólítja az 
érintett gazdasági szereplőt a megfelelő 
intézkedések meghozatalára annak 
biztosítása érdekében, hogy a szóban forgó 
rádióberendezés a forgalomba hozatalkor 
többé ne jelentsen kockázatot, vagy – egy 
általuk meghatározott, a kockázat 
jellegével arányos, ésszerű határidőn belül 
– kivonják a rádióberendezést a 
forgalomból, vagy visszahívják.

(1) Amennyiben egy tagállam a 40. cikk 
(1) bekezdése szerinti értékelés elvégzését 
követően megállapítja, hogy bár a 
rádióberendezés megfelel ennek a 
irányelvnek, azonban mégis kockázatot 
jelent a személyek egészségére vagy 
biztonságára, illetve a közérdek egyéb 
szempontjait tekintve, akkor felszólítja az 
érintett gazdasági szereplőt a megfelelő 
intézkedések meghozatalára annak 
biztosítása érdekében, hogy a szóban forgó 
rádióberendezés a forgalomba hozatalkor 
többé ne jelentsen kockázatot, vagy – egy 
általuk meghatározott, a kockázat 
jellegével arányos, ésszerű határidőn belül 
– kivonják a rádióberendezést a 
forgalomból, vagy visszahívják

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Indokolás

Az összehangolási csomag alkotta új jogszabályi kerettel összhangban álló megfogalmazás.

Módosítás 85

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a bejelentett szervezet azonosító 
számát – az V. mellékletben előírt 
megfelelőségértékelési eljárás 
alkalmazásakor – a 20. cikket megsértve 
helyezték el vagy nem tüntették fel;
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Indokolás

Az összehangolási csomag alkotta új jogszabályi kerettel összhangban álló megfogalmazás.

Módosítás 86

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a termék nem teljesíti a 10. cikk (5) és 
(6) bekezdésében, valamint a 12. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott 
követelményeket;

f) a 10. cikk (5) vagy (6) bekezdésében,
illetve a 12. cikk (3) bekezdésében említett 
információt egyáltalán nem, hamisan 
vagy hiányosan tüntették fel;

Indokolás

A jogbiztonság szavatolása érdekében. 

Módosítás 87

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a rádióberendezéshez nem mellékelték 
az annak rendeltetésszerű használatához 
szükséges információkat, sem az EU-
megfelelőségi nyilatkozatot, sem a 
használatára vonatkozó korlátozásokat, 
amelyeket az irányelv a 10. cikk (7), (8), 
illetve (9) bekezdésében ír elő;

g) a rádióberendezéshez nem mellékelték 
az annak rendeltetésszerű használatához 
szükséges információkat, az EU-
megfelelőségi nyilatkozatot vagy a 
használatára vonatkozó korlátozásokat, 
amelyeket az irányelv a 10. cikk (7), (8), 
illetve (9) bekezdésében ír elő;

Indokolás

A jogbiztonság szavatolása érdekében pontosítani kell, hogy a tagállam már a követelmények 
valamelyikének megsértése esetén felszólíthatja az érintett gazdasági szereplőt a megfelelőség 
hiányának orvosolására.

Módosítás 88

Irányelvre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – i pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) az 5. cikk megsértése. törölve

Indokolás

A javasolt irányelv 5. cikkéhez fűzött módosítással összhangban.

Módosítás 89

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2. cikk (3) bekezdésében, a 3. cikk
(3) bekezdésében, a 4. cikk (2) 
bekezdésében és az 5. cikk (2) 
bekezdésében említett felhatalmazás [ezen 
irányelv hatálybalépésének időpontjától]
határozatlan időre szól.

(2) A 3. cikk (3) bekezdése második 
albekezdésében és a 4. cikk (2) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására való 
felhatalmazás ...*-tól/től határozatlan időre 
szól.
_____________

*HL: Kérem, illessze be: ezen irányelv 
hatálybalépésének napja.

Indokolás

A javasolt irányelv 2. cikkének (3) bekezdéséhez és 5. cikkéhez fűzött módosítással 
összhangban.

Módosítás 90

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 2. cikk (3) 
bekezdésében, a 3. cikk (3) bekezdésében,
a 4. cikk (2) bekezdésében és az 5. cikk (2) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban meghatározott felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 3. cikk (3)
bekezdésének második albekezdésében és
a 4. cikk (2) bekezdésében megállapított
felhatalmazást. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
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Lapjában való kihirdetését követő napon 
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

kihirdetését követő napon vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép hatályba.
A határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Indokolás

A módosítás összhangban áll a javasolt irányelv 2. cikkének (3) bekezdéséhez és 5. cikkéhez 
fűzött módosítással, valamint jogi egyértelműséget biztosít.

Módosítás 91

Irányelvre irányuló javaslat
45 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2. cikk (3) bekezdésnek, a 3. cikk (3)
bekezdésének, a 4. cikk (2) bekezdésének
és az 5. cikk (2) bekezdésének megfelelően 
elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
Európai Parlament vagy a Tanács a jogi 
aktusról szóló értesítéstől számított két 
hónapos határidőn belül nem emel 
kifogást, illetve akkor, ha a határidő lejártát 
megelőzően az Európai Parlament és a 
Tanács egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem kíván kifogást 
emelni. Ezen időtartam az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére két hónappal 
meghosszabbodik.

(5) A 3. cikk (3) bekezdése második 
albekezésének és a 4. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács a jogi aktusról 
szóló értesítéstől számított két hónapos 
határidőn belül nem emel kifogást, illetve 
akkor, ha a határidő lejártát megelőzően az 
Európai Parlament és a Tanács egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
kíván kifogást emelni. Ezen időtartam az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére két hónappal 
meghosszabbodik.

Indokolás

A javasolt irányelv 2. cikkének (3) bekezdéséhez és 5. cikkéhez fűzött módosítással 
összhangban.

Módosítás 92

Irányelvre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megállapítják az ezen 
irányelvnek megfelelően elfogadott
tagállami rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és meghoznak minden 
szükséges intézkedést, hogy biztosítsák 
ezek érvényesítését.

A tagállamok megállapítják az ennek 
az irányelvnek megfelelően elfogadott
nemzeti rendelkezések gazdasági szereplők 
általi megsértése esetén alkalmazandó
szankciók szabályait, és meghoznak 
minden szükséges intézkedést, hogy 
biztosítsák ezek érvényesítését. Ezek a 
szabályok súlyos szabálysértésre 
vonatkozóan büntetőjogi szankciókat 
határozhatnak meg.

Indokolás

Az összehangolási csomag alkotta új jogszabályi kerettel összhangban álló megfogalmazás.

Módosítás 93

Irányelvre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a fogyasztóvédelem magas szintjének 
megvalósítása.

Indokolás

Az irányelv működésével kapcsolatos bizottsági felülvizsgálatnak a fogyasztóvédelem magas 
szintjét is magában kell foglalnia.

Módosítás 94

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Nemzetközi Távközlési Egyesület
(International Telecommunications Union, 
ITU) rádiós szabályzata 1. cikkének 56. 
meghatározása értelmében a rádióamatőrök 
által használt rádióberendezések, hacsak 
nem kereskedelmi forgalomban is 
beszerezhető berendezésekről van szó.

1. A Nemzetközi Távközlési Egyesület
(International Telecommunications Union, 
ITU) rádiós szabályzata 1. cikkének 56. 
meghatározása értelmében a rádióamatőrök 
által használt, kereskedelmi forgalomban
be nem szerezhető rádióberendezések:

A rádióamatőrök által összeszerelendő
alkatrészkészletek, valamint a saját 
használatra a rádióamatőrök által 
átalakított kereskedelmi berendezések 
nem tekintendők kereskedelmi 
forgalomban hozzáférhető 
berendezéseknek.

i. a rádióamatőrök által összeszerelendő és 
használandó rádiós készletek;

ii. a rádióamatőrök által saját használatra 
átalakított kereskedelmi 
rádióberendezések;
iii. a rádióamatőrök által készített, a 
rádióamatőr-szolgálat keretében 
tudományos és kísérleti célokat szolgáló 
berendezések.

Indokolás

A meglévő szöveg a múltban értelmezési problémákat okozott. A módosított megfogalmazás a 
módosítás értelme szerinti pontosítást eredményezi.

Módosítás 95

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 5 a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Szakembereknek szánt, csak kutatási 
és fejlesztési létesítményekben, kizárólag 
kutatási és fejlesztési célokra 
használandó, testreszabott értékelő 
készlet.

Indokolás

A kutatás-fejlesztési berendezések fontos termékcsoportot képeznek, mivel biztosítják az uniós 
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innovációt és az Unió versenyképességét. A veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról 
szóló irányelv, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 
irányelv közelmúltbeli reformja során az ilyen berendezések mentesültek a két irányelv 
alkalmazási köre alól. Annak érdekében, hogy az importőrök és forgalmazók körében ne 
alakuljon ki komoly bizonytalanság azt illetően, hogy mely elektromos termékek tartoznak 
valamely adott termékirányelv hatálya alá, ezen irányelvek alkalmazási körét össze kell 
hangolni.

Módosítás 96

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

II. MELLÉKLET törölve
A RÁDIÓBERENDEZÉSEK 
FOGALOMMEGHATÁROZÁSÁBA 
TARTOZÓ TERMÉKEK
1. Ezen irányelv alkalmazásában a 
következő termékek rádióberendezésnek 
tekintendők:
a) aktív antennák;

b) zavaróadók.

2. Ezen irányelv alkalmazásában a 
következő termékek nem tekintendők 
rádióberendezésnek:
a) passzív antennák;

b) fülcsiga-implantátumok;

c) mikrohullámú sütők.

Indokolás

Mivel a javasolt irányelv 2. cikke (1) bekezdése 1. pontjának módosításából következően a 
rádióberendezés fogalma a továbbiakban nem korlátozódik a kommunikációra alkalmas 
berendezésekre, a javasolt irányelv II. melléklete elavult.

Módosítás 97

Irányelvre irányuló javaslat
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VII melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. ... (a rádióberendezés egyedi 
azonosítója):

1. Termék (termék-, tétel-, típus- vagy 
sorozatszám):

Indokolás

Az összehangolási csomag alkotta új jogszabályi kerettel összhangban álló megfogalmazás.

Módosítás 98

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A nyilatkozat tárgya (a rádióberendezés 
azonosítása a nyomonkövethetőség 
biztosítására. Adott esetben fényképet is 
tartalmazhat):

4. A nyilatkozat tárgya (a rádióberendezés 
azonosítása a nyomonkövethetőség 
biztosítására; adott esetben megfelelő 
élességű színes képet is tartalmazhat, 
amennyiben ez a rádióberendezés 
azonosításához szükséges):

Indokolás

Az összehangolási csomag alkotta új jogszabályi kerettel összhangban álló megfogalmazás.
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INDOKOLÁS

Háttér

A jelentés módosítja az Európai Bizottságnak a rádióberendezésekről és a távközlő 
végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 
9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 (a rádióberendezésekről és a távközlő 
végberendezésekről szóló irányelv) felülvizsgálatára irányuló javaslatát. A javaslat szorosan 
kapcsolódik az „árucsomag” néven 2008-ban elfogadott új jogszabályi keret végrehajtásához. 

A rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről szóló irányelv meghatározza a 
rádióberendezések és távközlő végberendezések Unióban történő forgalomba hozatalának, 
szabad mozgásának és üzembe helyezésének keretét. Az irányelv 1999-ben lépett hatályba, és 
igen fontos szerepet játszott a belső piac kialakításában ezen a területen. Az irányelv alapvető 
követelményeket állapít meg az egészség és a biztonság védelme, az elektromágneses 
összeférhetőség, valamint a káros zavarás elkerülése tekintetében. Csakúgy, mint a többi, „új 
megközelítést” alkalmazó jogszabályban, e műszaki követelmények nem kötelező 
harmonizált szabványok formáját öltik. 

Az elmúlt években számottevően megnőtt a mobil készülékek és a vezeték nélküli 
alkalmazások száma. Ennek nyomán felmerül a különböző termékek közötti zavarás 
kockázata. Ennélfogva elengedhetetlen a rádióspektrum hatékony használata. 

Meglévő rendelkezések a javaslat által érintett területen

A rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről szóló irányelv teljes mértékben 
harmonizálja a hatálya alá tartozó termékek forgalomba hozatalát az EU-ban. Csak az 
irányelv rendelkezéseinek megfelelő berendezések hozhatók forgalomba, és a tagállamok 
ugyanezekkel a követelményekkel kapcsolatban nem vezethetnek be nemzeti szinten 
korlátozóbb előírásokat. A rádióberendezések üzembe helyezése és használata nemzeti 
jogszabályok tárgyát képezi. E hatáskörük gyakorlása során a tagállamoknak be kell tartaniuk 
a vonatkozó uniós jogszabályokat, különösen az alábbiakat:

 a rádióspektrum-politikai programban meghatározott általános spektrumpolitikai 
keretrendszer,

 a 2002/21/EK irányelvben (keretirányelv) az elektronikus hírközlés 
keretszabályozásán belül meghatározott általános kritériumok,

 a spektrumhasználatnak a 2002/20/EK irányelvben (engedélyezési irányelv) az 
elektronikus hírközlés keretszabályozásán belül meghatározott engedélyezési 
feltételei,

 az egyes spektrumsávok EU-n belüli használatára vonatkozó műszaki feltételeket 

                                               
1 HL L 91., 1999.4.7., 10. o.
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harmonizáló 676/2002/EK határozat (rádióspektrum-határozat) szerinti végrehajtási 
intézkedések, amelyek valamennyi tagállamra nézve kötelezőek. Az uniós szinten 
harmonizált sávok közé tartoznak pl. a GSM, az UMTS és a kis hatótávolságú 
eszközök sávjai,

 összhang az Unió egyéb szakpolitikáival és célkitűzéseivel.

Az előadó álláspontja

Az előadó üdvözli az Európai Bizottság javaslatát. Több horizontális és vertikális változtatás 
bevezetésére tesz azonban javaslatot a kkv-kat különösen súlyosan érintő felesleges igazgatási 
terhek elkerülése és ezzel egyidejűleg a rendkívül magas szintű fogyasztóvédelem biztosítása, 
a rádióspektrum lehető leghatékonyabb használata, a piacfelügyelet javítása, az új jogszabályi 
kerettel való fokozottabb összhang elérése, valamint a szövegben található olyan lehetséges 
következetlenségek kiküszöbölése érdekében, amelyek ellenkező esetben jogbizonytalanságot 
teremthetnek. 

Horizontális kérdések

Az előadó több következetlenséget állapított meg az európai szintű egyeztetést követően 
elfogadott „árucsomaggal”. Az ezen eredményekkel való összhang és egy egységes 
jogszabályi keret megvalósítása érdekében az előadó a szövegezés tökéletesítését javasolja.

Vertikális kérdések

Az előadó egyetért a javaslat általános irányával. Mindazonáltal az irányelvhez kapcsolódó 
több konkrét kérdést illetően is változtatásokra van szükség ahhoz, hogy megfelelő egyensúlyt 
teremtsünk a hatékony piacfelügyelet és a felesleges igazgatási terhek – különösen a kkv-k 
esetében történő – elkerülése között. 

a) Már jelenleg is több olyan terméket forgalmaznak a piacon, amelyek a 
kommunikációtól eltérő célra elenyésző mértékű elektromágneses hullámot 
használnak anélkül, hogy azokkal kapcsolatban jelentős problémákról számoltak 
volna be, valamint azokat például az alacsony feszültségű berendezésekről szóló 
irányelv és az elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv megfelelően 
szabályozza, ennélfogva aránytalan a javasolt jogszabály hatályának ilyen 
berendezésekre történő kiterjesztése.

b) Ezenfelül, valamint tekintettel arra, hogy a rádióspektrum véges erőforrás, szavatolni 
kell annak hatékony felhasználását, ezért a rádióhullámok fogadására képes 
berendezéseknek a javasolt irányelv hatálya alá kell tartozniuk.

Az előadó ennélfogva úgy véli, hogy a „rádióberendezés” fogalmának 
meghatározását ennek megfelelően módosítani kell.

c) Az egyes rádióberendezések központi rendszerben történő kötelező nyilvántartásba 
vétele aránytalan terhet jelentene a jogszerűen eljáró gazdasági szereplők, különösen 
a kkv-k számára, miközben e nyilvántartási rendszer előnyeit nem bizonyították 
meggyőzően. Ezenfelül egy ilyen rendszer kérdéseket vet fel az adatok bizalmas 
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kezelésével kapcsolatban. A javasolt irányelvben előírt, a nyomonkövethetőségre 
vonatkozó idevágó rendelkezések továbbá a hatékony és eredményes piacfelügyelet 
megfelelő eszközei.

d) A tagállamoknak ösztönözniük kell a gazdasági szereplőket arra, hogy a gazdasági 
szereplők, a piacfelügyeleti hatóságok és a fogyasztók közötti kommunikáció 
elősegítése érdekében postai elérhetőségük mellett internetes elérhetőségüket is adják 
meg. 

Az előadó üdvözli, hogy a javaslat rámutat a rádióberendezések és a tartozékok, például a 
töltők közötti interoperabilitás előnyeire. Újabb erőfeszítésekre van azonban szükség a közös 
töltő bevezetése érdekében. Ez egyszerűbbé tenné a rádióberendezések, például a 
mobiltelefonok használatát, csökkentené a hulladékok mennyiségét és a költségeket, 
következésképpen pedig komoly előnyökkel jár a fogyasztók számára.
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