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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na 
rynku urządzeń radiowych
(COM(2012)0584 – C7-0333/2012 – 2012/0283(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2012)0584),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-
0333/2012),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
13 lutego 2013 r.1,

– uwzględniając art.55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
(A7-0316/2013),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Urządzenia, który celowo przesyłają
fale radiowe w celu pełnienia swej funkcji, 
regularnie wykorzystują widmo radiowe.

(6) Urządzenia, które celowo emitują lub 
odbierają fale radiowe w celu pełnienia 
swej funkcji, regularnie wykorzystują 

                                               
1 Dz.U. C 133 z 9.5.2013, s. 58.
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W celu zapewnienia efektywnego 
korzystania z widma radiowego w sposób 
umożliwiający unikanie szkodliwych 
zakłóceń wszystkie takie urządzenia 
powinny wchodzić w zakres niniejszej 
dyrektywy, bez względu na to, czy są one 
zdolne do przekazywania informacji, czy 
nie.

widmo radiowe. Pomimo faktu, że 
niektóre produkty celowo wykorzystują 
pole magnetyczne lub elektryczne w celu
pełnienia swej funkcji, brak jest transmisji 
z nadajnika, a w związku z tym takie pola 
nie rozprzestrzeniają się jako fale 
radiowe. Takie urządzenia powinny zatem 
zostać wyłączone z zakresu zastosowania
niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką do art. 2 ust. 1 pkt 1 proponowanej dyrektywy.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Doświadczenie wskazuje, że ustalenie, 
czy niektóre produkty wchodzą w zakres 
dyrektywy 1999/5/WE, może być trudne. 
Konieczne jest określenie kategorii 
produktów, które wchodzą lub nie w 
zakres definicji urządzeń radiowych 
zwłaszcza w odniesieniu do produktów 
powstałych w wyniku postępu 
technologicznego i trudnych do 
skategoryzowania. W celu uzupełnienia 
lub zmiany niektórych, innych niż istotne, 
elementów niniejszej dyrektywy, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do zmian 
załącznika II w celu dostosowania go do 
postępu technicznego.

skreślony

Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką do art. 2 ust. 3 proponowanej dyrektywy.

Poprawka 3



RR\1005028PL.doc 7/60 PE510.528v02-00

PL

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie do wszystkich rodzajów 
dostaw, w tym do sprzedaży wysyłkowej.

Uzasadnienie

Uspójnienie tekstu ze sformułowaniami zawartymi w pakiecie dostosowawczym do nowych 
ram prawnych (NLF).

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Mimo iż odbiorniki same nie 
powodują szkodliwych zakłóceń, zdolność 
do odbioru jest coraz bardziej istotnym 
czynnikiem zapewniającym efektywne 
wykorzystanie widma radiowego poprzez 
zwiększoną odporność odbiorników na 
zakłócenia i niepożądane sygnały, zgodnie 
z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 
2004/108/WE.

(11) Mimo iż odbiorniki same nie 
powodują szkodliwych zakłóceń, zdolność 
do odbioru jest coraz bardziej istotnym 
czynnikiem zapewniającym efektywne 
wykorzystanie widma radiowego poprzez 
zwiększoną odporność odbiorników na 
zakłócenia i niepożądane sygnały, zgodnie 
z odpowiednimi zasadniczymi 
wymaganiami unijnego prawodawstwa 
harmonizacyjnego.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Zdolność do odbioru urządzeń 
wyłącznie odbiorczych podlega 
zasadniczym wymaganiom dyrektywy 
2004/108/WE, zwłaszcza w odniesieniu do 
niepożądanych sygnałów wynikających z 

skreślony
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efektywnego wykorzystania 
współużytkowanych lub sąsiadujących 
pasm częstotliwości, i dlatego nie jest 
konieczne, aby takie urządzenia wchodziły 
w zakres niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką do art. 2 ust. 1 pkt 1 proponowanej dyrektywy.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W niektórych przypadkach konieczne
może być współdziałanie z innymi 
urządzeniami radiowymi poprzez 
połączenia sieciowe oraz połączenie z 
interfejsami odpowiedniego typu w całej 
UE. Interoperacyjność między 
urządzeniami radiowymi i akcesoriami, 
takimi jak np. ładowarki, może uprościć
stosowanie urządzeń radiowych i
zmniejszyć ilość zbędnych odpadów.

(13) W niektórych przypadkach konieczne
jest współdziałanie z innymi urządzeniami 
radiowymi poprzez połączenia sieciowe 
oraz połączenie z interfejsami 
odpowiedniego typu w całej UE.
Interoperacyjność między urządzeniami 
radiowymi i akcesoriami, takimi jak np. 
ładowarki, upraszcza stosowanie urządzeń 
radiowych i zmniejsza ilość zbędnych 
odpadów oraz koszty. Dlatego pożądane 
jest podjęcie na nowo działań na rzecz 
opracowania uniwersalnej ładowarki dla 
określonych kategorii urządzeń 
radiowych, ponieważ skorzystaliby na tym 
w szczególności konsumenci i inni 
użytkownicy końcowi. Uniwersalna 
ładowarka powinna przede wszystkim
pasować do telefonów komórkowych 
wprowadzanych do obrotu lub 
udostępnianych na rynku, co pozwoli 
zapewnić interoperacyjność.

Uzasadnienie

Brak kompatybilności ładowarek do telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów, 
aparatów cyfrowych, odtwarzaczy muzycznych i podobnych urządzeń stanowi podstawową 
niedogodność dla konsumentów i innych użytkowników końcowych, a także poważny problem 
środowiskowy. Uniwersalna ładowarka przyniosłaby w związku z tym znaczne korzyści, 
zwłaszcza konsumentom.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Wymóg rejestracji w centralnej bazie 
danych urządzeń radiowych, które mają 
być wprowadzone do obrotu, może 
poprawić wydajność i skuteczność 
nadzoru rynku i może w ten sposób 
przyczynić się do zapewnienia wysokiego 
poziomu zgodności z dyrektywą. Taki 
wymóg pociąga za sobą dodatkowe 
obciążenia dla podmiotów gospodarczych 
i powinien w związku z tym być 
wprowadzony tylko dla tych kategorii 
urządzeń radiowych, w przypadku których 
nie uzyskano wysokiego poziomu 
zgodności. W celu uzupełnienia lub 
zmiany niektórych, innych niż istotne, 
elementów niniejszej dyrektywy należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej w odniesieniu do określenia 
odpowiednich kategorii urządzeń 
radiowych, które mają być rejestrowane w 
centralnej bazie danych na podstawie 
informacji na temat zgodności 
dostarczanych przez państwa 
członkowskie, a także w odniesieniu do 
określenia informacji, które mają być 
rejestrowane, oraz zasad dotyczących 
rejestracji i umieszczania numeru 
rejestracyjnego. 

skreślony

Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką do art. 5 proponowanej dyrektywy.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Aby ułatwić komunikację między 
podmiotami gospodarczymi, organami 
nadzoru rynku i konsumentami, państwa 
członkowskie powinny zachęcać podmioty 
gospodarcze do podawania oprócz adresu 
pocztowego również adresu 
internetowego. 

Uzasadnienie

Aby ułatwić i usprawnić kontakty między podmiotami gospodarczymi, konsumentami i 
organami nadzoru rynku, należy koniecznie podać alternatywę dla adresu pocztowego. 
Ponadto tekst został uspójniony ze sformułowaniami zawartymi w pakiecie dostosowawczym 
do nowych ram prawnych (NLF).

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35a) Podmioty gospodarcze 
przechowujące wymagane niniejszą 
dyrektywą informacje umożliwiające 
identyfikację innych podmiotów 
gospodarczych nie powinny być 
zobowiązane do aktualizowania 
informacji dotyczących innych podmiotów 
gospodarczych, które dostarczyły im 
urządzenia radiowe lub którym one 
dostarczyły urządzenia radiowe.

Uzasadnienie

Uspójnienie tekstu ze sformułowaniami zawartymi w pakiecie dostosowawczym do nowych 
ram prawnych (NLF).

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 37
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Niniejsza dyrektywa powinna być 
ograniczona do określenia zasadniczych 
wymagań. W celu ułatwienia oceny 
zgodności z tymi wymaganiami należy 
przewidzieć domniemanie zgodności w 
przypadku urządzeń radiowych, które są 
zgodne z normami zharmonizowanymi 
przyjętymi zgodnie z rozporządzeniem
(UE) nr […/…] [w sprawie normalizacji 
europejskiej normalizacji] w celu 
określenia szczegółowych specyfikacji 
technicznych związanych z tymi 
wymaganiami.

(37) Niniejsza dyrektywa powinna być 
ograniczona do określenia zasadniczych 
wymagań. W celu ułatwienia oceny 
zgodności z tymi wymaganiami należy 
przewidzieć domniemanie zgodności w 
przypadku urządzeń radiowych, które są 
zgodne z normami zharmonizowanymi 
przyjętymi zgodnie z rozporządzeniem
(UE) nr 1025/2012 Parlamentu 
Europejskiego i Rady1 w celu określenia 
szczegółowych specyfikacji technicznych 
związanych z tymi wymaganiami.

_____________
1 Rozporządzenie (UE) nr 1025/2012 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
25 października 2012 r. w sprawie 
normalizacji europejskiej (Dz.U. L 316 z 
14.11.2012, s. 12).

Uzasadnienie

Rozporządzenie w sprawie europejskiej normalizacji zostało opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym i należy uwzględnić tę zmianę.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) W rozporządzeniu (UE) nr [.../...] [w 
sprawie normalizacji europejskiej]
przewidziano procedurę sprzeciwu wobec 
norm zharmonizowanych w przypadku gdy 
normy te nie spełniają w całości wymogów 
niniejszej dyrektywy.

(38) W rozporządzeniu (UE) nr 1025/2012
przewidziano procedurę sprzeciwu wobec 
norm zharmonizowanych w przypadku,
gdy normy te nie spełniają w całości 
wymogów niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Rozporządzenie w sprawie europejskiej normalizacji zostało opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym i należy uwzględnić tę zmianę.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40a) Aby zagwarantować skuteczny 
dostęp do informacji do celów nadzoru 
rynku, informacje niezbędne do 
zidentyfikowania wszystkich mających 
zastosowanie aktów Unii powinny być 
zawarte w pojedynczej deklaracji 
zgodności UE. W celu zmniejszenia 
obciążenia administracyjnego podmiotów 
gospodarczych wspomniana pojedyncza 
deklaracja zgodności UE może mieć 
formę pliku dokumentów, na który 
składają się odpowiednie poszczególne 
deklaracje zgodności.

Uzasadnienie

Zgodność z art. 18 ust. 3 proponowanej dyrektywy. Ponadto tekst został uspójniony ze 
sformułowaniami zawartymi w pakiecie dostosowawczym do nowych ram prawnych (NLF).

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 55

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) W dyrektywie 1999/5/WE 
przewidziano już procedurę ochronną, 
którą stosuje się wyłącznie w przypadku 
braku zgody między państwami 
członkowskimi co do środków 
wprowadzanych przez państwo 
członkowskie. W celu zwiększenia 
przejrzystości oraz skrócenia czasu 
rozpatrywania konieczne jest 
udoskonalenie istniejącej procedury
stosowania klauzul ochronnych w sposób 
zwiększający jej skuteczność oraz

(55) W dyrektywie 1999/5/WE 
przewidziano już procedurę ochronną, 
którą stosuje się wyłącznie w przypadku 
braku zgody między państwami 
członkowskimi co do środków 
wprowadzanych przez państwo 
członkowskie. W celu zwiększenia 
przejrzystości oraz skrócenia czasu 
rozpatrywania konieczne jest 
udoskonalenie istniejącej procedury
ochronnej, tak aby zwiększyć jej 
skuteczność oraz umożliwić wykorzystanie 
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umożliwiający wykorzystanie wiedzy 
specjalistycznej państw członkowskich.

wiedzy specjalistycznej dostępnej w 
państwach członkowskich.

Uzasadnienie

Uspójnienie tekstu ze sformułowaniami zawartymi w pakiecie dostosowawczym do nowych 
ram prawnych (NLF).

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 60

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(60) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić przepisy dotyczące kar 
mających zastosowanie w przypadku 
naruszeń przepisów krajowych przyjętych 
na podstawie niniejszej dyrektywy oraz 
zapewnić ich stosowanie. Sankcje te 
powinny być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające.

(60) Państwa członkowskie powinny 
ustanowić przepisy dotyczące kar 
mających zastosowanie w przypadku 
naruszeń przepisów krajowych przyjętych 
na podstawie niniejszej dyrektywy oraz 
zapewnić ich egzekwowanie. Sankcje te 
powinny być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające.

Uzasadnienie

Zastosowany termin powinien być taki sam jak termin użyty w art. 46 proponowanej 
dyrektywy. Ponadto tekst został uspójniony ze sformułowaniami zawartymi w pakiecie 
dostosowawczym do nowych ram prawnych (NLF).

Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Urządzenia radiowe wchodzące w 
zakres niniejszej dyrektywy nie podlegają 
przepisom dyrektywy 2006/95/WE, z 
wyjątkiem przypadków określonych w art. 
3 ust. 1 lit. a) niniejszej dyrektywy.

4. Urządzenia radiowe wchodzące w 
zakres niniejszej dyrektywy nie podlegają 
przepisom dyrektywy 2004/108/WE i 
dyrektywy 2006/95/WE, z wyjątkiem 
przypadków określonych w art. 3 ust. 1 lit. 
a) i b) niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Motyw 9 proponowanej dyrektywy przewiduje, że w celu uniknięcia powielania przepisów 
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innych niż zasadnicze wymagania dyrektywa 2004/108/WE nie powinna mieć zastosowania 
do urządzeń radiowych. Należy to uwzględnić w odnośnym artykule.

Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „urządzenie radiowe” oznacza produkt, 
który celowo emituje fale radiowe w celu
pełnienia swej funkcji, lub produkt, który 
musi zostać uzupełniony o dodatkowy 
element, taki jak np. antena, aby mógł 
emitować fale radiowe w celu pełnienia 
swej funkcji;

1) „urządzenie radiowe” oznacza produkt, 
który celowo emituje lub odbiera fale 
radiowe w celu komunikacji, lub produkt, 
który musi zostać uzupełniony o 
dodatkowy element, taki jak np. antena, 
aby mógł emitować lub odbierać fale 
radiowe w celu komunikacji;

Uzasadnienie

Na rynku znajduje się już obecnie wiele produktów, które w sposób ograniczony korzystają z 
fal elektromagnetycznych do celów innych niż komunikacja i w przypadku których nie 
stwierdzono żadnych istotnych problemów. Produkty te regulowane są w wystarczającym 
stopniu w dyrektywie o niskim napięciu i dyrektywie o kompatybilności elektromagnetycznej. 
Zatem rozszerzanie zakresu proponowanej dyrektywy tak, by obejmowało również i te 
urządzenia, jest działaniem niewspółmiernym. Ponadto mając na uwadze, że widmo radiowe 
jest zasobem skończonym, należy zapewnić jego efektywne wykorzystanie. Dlatego urządzenia 
mogące odbierać fale radiowe powinny wchodzić w zakres proponowanej dyrektywy.

Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5) „szkodliwe zakłócenia” oznaczają 
szkodliwe zakłócenia zgodnie z definicją w
dyrektywie 2002/21/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady;

5) „szkodliwe zakłócenia” oznaczają 
szkodliwe zakłócenia zgodnie z definicją w
art. 2 dyrektywy 2002/21/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady;

Uzasadnienie

Dodano dokładne odniesienie w celu zapewnienia jasności prawa.
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Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a) „oddanie do użytku” oznacza pierwsze 
użycie urządzenia radiowego w Unii przez 
użytkownika końcowego; jeżeli produkt 
jest oddawany do użytku w miejscu pracy, 
za użytkownika końcowego uznaje się 
pracodawcę;

Uzasadnienie

Ponieważ termin „oddanie do użytku” jest używany w tekście (np. w art. 1 ust. 1, art. 7 i art. 
48 proponowanej dyrektywy), należy zamieścić jego definicję.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14) „norma zharmonizowana” oznacza 
normę zharmonizowaną w rozumieniu
definicji w art. 2 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia (UE) nr [../..] [w sprawie 
normalizacji europejskiej];

14) „norma zharmonizowana ” oznacza 
normę zharmonizowaną w rozumieniu 
definicji w art. 2 ust. 1 lit. c) 
rozporządzenia (UE) nr 1025/2012;

Uzasadnienie

Rozporządzenie w sprawie europejskiej normalizacji zostało opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym i należy uwzględnić tę zmianę.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15) „akredytacja” oznacza akredytację w 
rozumieniu definicji zamieszczonej w

15) „akredytacja” oznacza akredytację w 
rozumieniu definicji zamieszczonej w art. 
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rozporządzeniu (WE) nr 765/2008; 2 rozporządzenia (WE) nr 765/2008;

Uzasadnienie

Dodano dokładne odniesienie w celu zapewnienia jasności prawa.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16) „krajowa jednostka akredytująca” 
oznacza krajową jednostkę akredytującą w 
rozumieniu definicji zamieszczonej w
rozporządzeniu (WE) nr 765/2008;

16) „krajowa jednostka akredytująca” 
oznacza krajową jednostkę akredytującą w 
rozumieniu definicji zamieszczonej w art. 
2 rozporządzenia (WE) nr 765/2008;

Uzasadnienie

Dodano dokładne odniesienie w celu zapewnienia jasności prawa.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17) „ocena zgodności” oznacza proces 
wykazujący, czy zostały spełnione 
zasadnicze wymagania dotyczące urządzeń 
radiowych;

17) „ocena zgodności” oznacza proces 
wykazujący, czy zostały spełnione 
zasadnicze wymagania niniejszej 
dyrektywy dotyczące urządzeń radiowych;

Uzasadnienie

Aby zapewnić jasność prawa, należy koniecznie określić dokładnie wymagania zasadnicze. 
Ponadto tekst został uspójniony ze sformułowaniami zawartymi w pakiecie dostosowawczym 
do nowych ram prawnych (NLF).

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 19
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19) „odzyskanie” oznacza dowolny środek 
mający na celu doprowadzenie do zwrotu 
urządzenia radiowego, które już zostało 
udostępnione użytkownikowi;

19) „odzyskanie” oznacza dowolny środek 
mający na celu doprowadzenie do zwrotu 
urządzenia radiowego, które już zostało 
udostępnione użytkownikowi końcowemu;

Uzasadnienie

Pojęcie to zostało uspójnione z terminem wykorzystywanym w decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram 
dotyczących wprowadzania produktów do obrotu i uchylającej decyzję Rady 93/465/EWG.

Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dla celów ust. 1 pkt 1 niniejszego 
artykułu produkty wymienione w 
załączniku II pkt 1 uważa się za 
urządzenia radiowe, a produktów 
wymienionych w załączniku II pkt 2 nie 
uważa się za urządzenia radiowe. 

skreślony

Uzasadnienie

Poprawka do art. 2 ust. 1 pkt 1 proponowanej dyrektywy wprowadza zmianę zawężającą 
definicję urządzenia radiowego do urządzenia zdolnego do komunikacji, zatem załącznik II 
proponowanej dyrektywy stał się zbędny. Co za tym idzie, art. 2 ust. 2 również jest zbędny.

Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Zgodnie z art. 45 Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zmieniających załącznik II 
w celu dostosowania go do postępu 
technicznego.

skreślony
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Uzasadnienie

Poprawka do art. 2 ust. 1 pkt 1 proponowanej dyrektywy wprowadza zmianę zawężającą 
definicję urządzenia radiowego do urządzenia zdolnego do komunikacji, zatem załącznik II 
proponowanej dyrektywy stał się zbędny. Co za tym idzie, art. 2 ust. 3 również jest zbędny.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ochronę kompatybilności 
elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywą 
2004/108/WE, w tym w szczególności 
poziomy odporności, które zapewniają 
poprawę efektywnego wykorzystania
współdzielonych lub sąsiadujących 
zakresów częstotliwości.

b) ochronę kompatybilności 
elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywą 
2004/108/WE, w tym w szczególności 
poziomy odporności, które umożliwiają 
stałe efektywne wykorzystanie
współdzielonych lub sąsiadujących 
zakresów częstotliwości zgodnie z 
przeznaczeniem.

Uzasadnienie

Sprecyzowanie brzmienia w związku z intencją artykułu: odporność pozwala na działanie 
zgodne z przeznaczeniem – niezależnie od tego, czy wcześniej ewentualnie miało miejsce 
działanie niezgodne z przeznaczeniem.

Poprawka 27
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Urządzenia radiowe skonstruowane są w 
taki sposób, aby przesyłane przez nie 
sygnały mogły efektywnie wykorzystywać 
widmo przeznaczone na potrzeby łączności 
radiowej na ziemi lub w przestrzeni 
kosmicznej oraz na potrzeby zasobów 
orbitalnych, unikając przy tym 
szkodliwych zakłóceń. Wymóg ten spełnić 
może tylko urządzenie radiowe, z którego 
można korzystać w co najmniej jednym 
państwie członkowskim bez naruszania 

2. Urządzenia radiowe skonstruowane są w 
taki sposób, aby efektywnie 
wykorzystywać widmo przeznaczone na 
potrzeby łączności radiowej na ziemi lub w 
przestrzeni kosmicznej oraz na potrzeby 
zasobów orbitalnych, unikając przy tym 
szkodliwych zakłóceń. Wymóg ten spełnić 
może tylko urządzenie radiowe, z którego 
można korzystać w co najmniej jednym 
państwie członkowskim bez naruszania 
obowiązujących wymagań w zakresie 
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obowiązujących wymagań w zakresie 
wykorzystania widma.

wykorzystania widma.

Uzasadnienie

Poprawka do art. 2 ust. 1 pkt 1 proponowanej dyrektywy wprowadza zmianę dotyczącą 
rozszerzenia definicji urządzeń radiowych o urządzenia zdolne do odbioru fal radiowych, 
odpowiednich zmian wymaga zatem również art. 3 ust. 2.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) urządzenia radiowe współdziałają z 
dodatkowymi elementami, lub 
współdziałają za pośrednictwem sieci z 
innymi urządzeniami radiowymi, lub mogą 
być podłączone do interfejsów właściwego 
typu w całej Unii;

a) urządzenia radiowe współdziałają z 
dodatkowymi elementami, zwłaszcza z 
ładowarkami, lub współdziałają za 
pośrednictwem sieci z innymi 
urządzeniami radiowymi, lub mogą być 
podłączone do interfejsów właściwego 
typu w całej Unii;

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) urządzenia radiowe, a zwłaszcza 
telefony komórkowe, muszą być 
kompatybilne z uniwersalną ładowarką; 

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli w przypadku urządzeń 
radiowych zasadnicze wymagania 
określone w niniejszym artykule są w 
całości lub po części określone bardziej 
szczegółowo w innym akcie prawnym 
Unii, niniejsza dyrektywa nie ma 
zastosowania lub przestaje mieć 
zastosowanie do tych urządzeń radiowych 
w odniesieniu do takich wymagań od dnia 
wprowadzenia w życie danego aktu 
prawnego Unii.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 45, 
określających kategorie lub klasy urządzeń 
radiowych objęte wymogiem określonym 
w ust. 1, wymagane informacje i reguły 
postępowania dotyczące udostępniania 
informacji na temat zgodności.

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 45, 
określających kategorie lub klasy urządzeń 
radiowych objęte wymogiem określonym 
w ust. 1 niniejszego artykułu, wymagane 
informacje na temat zgodności i reguły 
postępowania dotyczące udostępniania 
informacji na temat zgodności.

Uzasadnienie

W akcie ustawodawczym należy jasno określić, jakie informacje mają zostać udostępnione,
gdyż może to oznaczać poważne obciążenia dla podmiotów gospodarczych.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5 skreślony
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Rejestracja urządzeń radiowych objętych 
niektórymi kategoriami

1. Od dnia [data - cztery lata od daty 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy] 
producenci rejestrują typy urządzeń 
radiowych objęte kategoriami urządzeń 
wykazujących niski poziom zgodności z
zasadniczymi wymaganiami określonymi 
w art. 3 w centralnym systemie, o którym 
mowa w ust. 3, przed wprowadzeniem do 
obrotu urządzeń radiowych objętych tymi 
kategoriami. Komisja nadaje każdemu 
zarejestrowanemu typowi numer 
ewidencyjny, który producenci 
umieszczają na urządzeniu radiowym 
wprowadzanym do obrotu.
2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 45, 
określających kategorie urządzeń 
radiowych objęte wymogiem określonym 
w ust. 1, z uwzględnieniem informacji w 
sprawie zgodności urządzeń 
dostarczonych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 47 ust. 1, oraz 
określających informacje podlegające 
rejestracji, reguły postępowania dotyczące 
rejestracji i reguły postępowania 
dotyczące umieszczania numeru 
ewidencyjnego na urządzeniu radiowym. 
3. Komisja udostępnia centralny system 
umożliwiający producentom rejestrację 
wymaganych informacji. 

Uzasadnienie

Obowiązek rejestracji urządzeń radiowych oznaczałby niewspółmierne obciążenia dla 
działających zgodnie z prawem podmiotów gospodarczych, szczególnie MŚP, nie wykazano 
jednak w sposób wystarczający korzyści płynących z takiej rejestracji. Taki system może 
również powodować problemy w zakresie poufności. Ponadto zawarte w proponowanej 
dyrektywie przepisy dotyczące identyfikowalności wydają się wystarczające do efektywnego i 
skutecznego nadzoru rynku.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – nagłówek
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wprowadzenie do obrotu Udostępnianie na rynku 

Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu pełne odzwierciedlenie treści art. 6 proponowanej dyrektywy.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zezwalają na 
oddawanie urządzeń radiowych do użytku 
i wykorzystywanie ich zgodnie 
z zamierzonymi przeznaczeniem, jeżeli 
spełniają one wymagania niniejszej 
dyrektywy. Bez uszczerbku dla ich 
zobowiązań na mocy decyzji nr 
676/2002/WE, oraz nie naruszając 
warunków dotyczących pozwoleń na 
korzystanie z częstotliwości zgodnie z 
prawem Unii, w szczególności zgodnie z 
art. 9 ust. 3 i art. 9 ust. 4 dyrektywy 
2002/21/WE, państwa członkowskie mogą 
wprowadzić dodatkowe wymagania 
dotyczące oddawania do użytku lub 
wykorzystywania urządzeń radiowych 
wyłącznie z powodów związanych z 
efektywnym wykorzystaniem widma 
radiowego, unikaniem szkodliwych 
zakłóceń oraz kwestiami dotyczącymi 
ochrony zdrowia publicznego.

Państwa członkowskie zezwalają na 
oddawanie urządzeń radiowych do użytku 
i wykorzystywanie ich zgodnie 
z zamierzonymi przeznaczeniem, jeżeli 
spełniają one wymagania niniejszej 
dyrektywy. Bez uszczerbku dla ich 
zobowiązań na mocy decyzji nr 
676/2002/WE, oraz nie naruszając 
warunków dotyczących pozwoleń na 
korzystanie z częstotliwości zgodnie z 
prawem Unii, w szczególności zgodnie z 
art. 9 ust. 3 i art. 9 ust. 4 dyrektywy 
2002/21/WE, państwa członkowskie mogą 
wprowadzić dodatkowe wymagania 
dotyczące oddawania do użytku lub 
wykorzystywania urządzeń radiowych 
wyłącznie z powodów związanych z 
efektywnym wykorzystaniem widma 
radiowego, unikaniem szkodliwych 
zakłóceń, unikaniem zakłóceń 
elektromagnetycznych oraz kwestiami 
dotyczącymi ochrony zdrowia 
publicznego.

Uzasadnienie

Państwom członkowskim należy umożliwić wprowadzanie dodatkowych wymagań również 
w odniesieniu do zakłóceń elektromagnetycznych.
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Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie nie zakazują, nie 
ograniczają ani nie utrudniają, z powodów 
odnoszących się do aspektów objętych 
niniejszą dyrektywą, wprowadzania do 
obrotu na swoim terytorium urządzeń 
radiowych, które są zgodne z niniejszą 
dyrektywą.

1. Państwa członkowskie nie zakazują, nie 
ograniczają ani nie utrudniają, z powodów 
odnoszących się do aspektów objętych 
niniejszą dyrektywą, udostępniania na
rynku na swoim terytorium urządzeń 
radiowych, które są zgodne z wymogami 
określonymi w niniejszej dyrektywie.

Uzasadnienie

Zwiększenie pewności prawnej.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podczas targów handlowych, wystaw, 
pokazów i innych podobnych imprez 
państwa członkowskie nie utrudniają 
wystawiania urządzeń radiowych 
niezgodnych z wymogami niniejszej
dyrektywy, pod warunkiem że widoczne 
oznakowanie jasno wskazuje, iż takie 
urządzenia nie mogą być wprowadzane do 
obrotu lub używane, dopóki nie spełnią
odpowiednich wymagań.

2. Podczas targów handlowych, wystaw, 
pokazów i innych podobnych imprez 
państwa członkowskie nie utrudniają 
wystawiania i demonstrowania urządzeń 
radiowych niezgodnych z wymogami
określonymi w niniejszej dyrektywie, pod 
warunkiem że widoczne oznakowanie 
jasno wskazuje, iż takie urządzenia nie 
mogą być udostępniane na rynku, 
oddawane do użytku lub używane, dopóki 
nie spełnią wymogów niniejszej dyrektywy.
Urządzenia takie mogą być wystawiane i 
demonstrowane jedynie wówczas, gdy 
podjęto odpowiednie środki w celu 
uniknięcia zakłóceń 
elektromagnetycznych i szkodliwych 
zakłóceń w odniesieniu do widma 
radiowego.
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Uzasadnienie

Uspójnienie tekstu ze sformułowaniami zawartymi w pakiecie dostosowawczym do nowych 
ram prawnych (NLF).

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Producenci są zobowiązani zapewnić 
stosowanie procedur mających na celu
zapewnienie zgodności produkcji seryjnej.
Należy odpowiednio uwzględnić zmiany w 
projekcie i cechach charakterystycznych 
urządzenia radiowego oraz zmiany w 
normach zharmonizowanych lub 
specyfikacjach technicznych stanowiących 
odniesienie dla stwierdzenia zgodności 
urządzenia.

Producenci zapewniają wprowadzenie
procedur mających na celu utrzymanie
zgodności produkcji seryjnej z niniejszą 
dyrektywą. Należy odpowiednio 
uwzględnić zmiany w projekcie i cechach 
charakterystycznych urządzenia radiowego 
oraz zmiany w normach 
zharmonizowanych lub innych
specyfikacjach technicznych stanowiących 
odniesienie dla stwierdzenia zgodności
danego urządzenia radiowego.

Uzasadnienie

Uspójnienie tekstu ze sformułowaniami zawartymi w pakiecie dostosowawczym do nowych 
ram prawnych (NLF).

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadkach, w których jest to właściwe 
z uwagi na zagrożenia związane z 
urządzeniami radiowymi, producenci 
przeprowadzają badania próby urządzeń 
radiowych udostępnianych na rynku, a 
także badają – i w razie potrzeby 
ewidencjonują – skargi oraz urządzenia 
radiowe niezgodne z wymaganiami i 
przypadki odzyskania urządzeń radiowych, 
jak również informują dystrybutorów o 
wszelkich tego rodzaju działaniach w 

W przypadkach, w których jest to właściwe 
z uwagi na zagrożenia związane z 
urządzeniami radiowymi, producenci – w 
celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
konsumentów, na należycie uzasadniony 
wniosek właściwych organów
przeprowadzają badania próby urządzeń 
radiowych udostępnianych na rynku, a 
także badają – i w razie potrzeby 
ewidencjonują – skargi oraz urządzenia 
radiowe niezgodne z wymaganiami i 
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zakresie monitorowania. przypadki odzyskania urządzeń radiowych, 
jak również informują dystrybutorów o 
wszelkich tego rodzaju działaniach w 
zakresie monitorowania.

Uzasadnienie

W celu uniknięcia niepotrzebnych obciążeń dla producentów, szczególnie MŚP, badania 
próby należy przeprowadzać jedynie na należycie uzasadniony wniosek właściwych organów. 
Ponadto tekst został uspójniony ze sformułowaniami zawartymi w pakiecie dostosowawczym 
do nowych ram prawnych (NLF).

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Producenci są zobowiązani umieścić na 
urządzeniach radiowych, a jeżeli wielkość 
lub rodzaj urządzeń radiowych na to nie 
pozwala – na opakowaniu lub w 
dokumencie załączonym do tych urządzeń, 
swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę 
handlową lub zarejestrowany znak 
towarowy i swój adres kontaktowy. Adres
musi wskazywać jedno miejsce, w którym 
można skontaktować się z producentem.

6. Producenci podają swoją nazwę,
zarejestrowaną nazwę towarową lub 
zarejestrowany znak towarowy oraz 
pocztowy adres kontaktowy na urządzeniu 
radiowym, a jeżeli nie jest to możliwe – na 
opakowaniu lub w dokumencie 
załączonym do urządzenia radiowego.
Adres wskazuje jedno miejsce, w którym 
można skontaktować się z producentem.
Dane kontaktowe są podawane w języku 
łatwo zrozumiałym dla użytkowników 
końcowych i organów nadzoru rynku. 
Jeżeli urządzenie radiowe posiada 
wbudowany ekran, wymogi określone w 
niniejszym ustępie mogą również zostać 
spełnione poprzez udostępnienie funkcji 
pozwalającej użytkownikowi końcowemu 
na wyświetlenie wymaganych informacji 
na wbudowanym ekranie.

Uzasadnienie

Szczegółowe informacje dotyczące urządzeń radiowych zostały zastąpione sformułowaniem 
„a jeżeli nie jest to możliwe”, aby zagwarantować, że ograniczenia niezwiązane z wielkością 
lub rodzajem urządzeń radiowych też będą mogły zostać wzięte pod uwagę. Wprowadzono 
również wymóg dotyczący języka, w jakim przekazywane są informacje, aby zapewnić 
skuteczne wykorzystanie tych informacji. Ponadto tekst został uspójniony ze sformułowaniami 



PE510.528v02-00 26/60 RR\1005028PL.doc

PL

zawartymi w pakiecie dostosowawczym do nowych ram prawnych (NLF). W niniejszej 
poprawce proponuje się również przewidzenie możliwości etykietowania elektronicznego, 
dzięki czemu dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń 
telekomunikacyjnych sprosta wymaganiom epoki cyfrowej.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Producenci zapewniają dołączenie do 
urządzenia radiowego instrukcji obsługi 
oraz informacji na temat bezpieczeństwa w 
języku łatwo zrozumiałym dla 
konsumentów i innych użytkowników, 
określonym przez zainteresowane państwo 
członkowskie. Instrukcje obejmują 
informacje wymagane w celu 
wykorzystywania urządzenia radiowego 
zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem.
Informacje takie obejmują, w stosownych 
przypadkach, opis dodatkowych 
elementów lub komponentów, w tym opis 
oprogramowania, które umożliwiają 
funkcjonowanie urządzenia radiowego 
zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem.

Producenci zapewniają dołączenie do 
urządzenia radiowego instrukcji obsługi 
oraz informacji na temat bezpieczeństwa w 
języku łatwo zrozumiałym dla 
konsumentów i innych użytkowników
końcowych, określonym przez 
zainteresowane państwo członkowskie.
Instrukcje obejmują informacje wymagane 
w celu wykorzystywania urządzenia 
radiowego zgodnie z zamierzonym 
przeznaczeniem. Informacje takie 
obejmują, w stosownych przypadkach, opis 
dodatkowych elementów lub 
komponentów, w tym opis 
oprogramowania, które umożliwiają 
funkcjonowanie urządzenia radiowego 
zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem.
Takie instrukcje obsługi i informacje na 
temat bezpieczeństwa, jak również 
wszelkie etykiety, muszą być jasne, 
zrozumiałe i czytelne dla docelowego 
użytkownika końcowego.

Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu zapewnienie spójności terminologicznej w całym tekście. 
Uspójnienie tekstu ze sformułowaniami zawartymi w pakiecie dostosowawczym do nowych 
ram prawnych (NLF).
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Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Do każdego urządzenia radiowego 
dołącza się kopię pełnej deklaracji 
zgodności UE. Wymóg ten może również 
zostać spełniony poprzez dostarczenie 
uproszczonej deklaracji zgodności UE. 
Jeżeli dostarcza się tylko uproszczoną
deklarację zgodności UE, to bezpośrednio 
po niej podaje się dokładny adres 
internetowy lub adres e-mail, pod którym 
można uzyskać pełną deklarację 
zgodności UE.

skreślony

Uzasadnienie

We wniosku Komisji wymaga się informacji geograficznych we wszystkich przypadkach, co 
jest nieproporcjonalne. W obecnej dyrektywie w sprawie urządzeń radiowych i końcowych 
urządzeń telekomunikacyjnych zezwala się na podawanie informacji geograficznych, aby 
ostrzec użytkowników o potencjalnych ograniczeniach dotyczących użytkowania urządzeń 
radiowych w niektórych państwach członkowskich, ale dotyczy to jedynie przypadków 
występowania rzeczywistych ograniczeń. Niniejsza poprawka gwarantuje, że producenci będą 
podawać na opakowaniu informacje geograficzne i ostrzegać użytkowników o potencjalnych 
ograniczeniach w związku z użytkowaniem tylko w przypadku występowania takich 
ograniczeń. Oznaczałoby to jedno zbędne obciążenie administracyjne mniej dla producentów.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Informacje dostępne na opakowaniu 
umożliwiają określenie państw 
członkowskich lub obszaru geograficznego 
w obrębie danego państwa 
członkowskiego, w których można 
oddawać urządzenia radiowe do użytku, 
oraz ostrzegają użytkownika o 
potencjalnych ograniczeniach lub 

9. Jeżeli istnieją ograniczenia dotyczące 
oddawania urządzeń radiowych do użytku 
w co najmniej jednym państwie 
członkowskim, informacje dostępne na 
opakowaniu umożliwiają określenie 
państw członkowskich lub obszaru 
geograficznego w obrębie danego państwa 
członkowskiego, w których można 
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wymaganiach dotyczących konieczności 
uzyskania zezwolenia na korzystanie z 
danego urządzenia, jakie obowiązują w 
niektórych państwach członkowskich.
Informacje takie powinny być podane w 
instrukcjach towarzyszących urządzeniom 
radiowym. Komisja może przyjąć akty 
wykonawcze określające sposoby 
podawania tych informacji. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
44 ust. 2.

oddawać te urządzenia radiowe do użytku. 
Z informacji tych użytkownik dowiaduje 
się również dokładnie o wszelkich
potencjalnych ograniczeniach lub 
wymaganiach dotyczących konieczności 
uzyskania zezwolenia na korzystanie z 
danego urządzenia, jakie obowiązują w 
niektórych państwach członkowskich.
Informacje takie powinny być podane w 
instrukcjach towarzyszących urządzeniom 
radiowym. Komisja może przyjąć akty 
wykonawcze określające sposoby 
podawania tych informacji. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
44 ust. 2.

Uzasadnienie

We wniosku Komisji wymaga się informacji geograficznych we wszystkich przypadkach, co 
jest nieproporcjonalne. W obecnej dyrektywie w sprawie urządzeń radiowych i końcowych 
urządzeń telekomunikacyjnych zezwala się na podawanie informacji geograficznych, aby 
ostrzec użytkowników o potencjalnych ograniczeniach dotyczących użytkowania urządzeń 
radiowych w niektórych państwach członkowskich, ale dotyczy to jedynie przypadków 
występowania rzeczywistych ograniczeń. Niniejsza poprawka gwarantuje, że producenci będą 
podawać na opakowaniu informacje geograficzne i ostrzegać użytkowników o potencjalnych 
ograniczeniach w związku z użytkowaniem tylko w przypadku występowania takich 
ograniczeń.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzone 
przez nich do obrotu urządzenia radiowe 
nie są zgodne z niniejszą dyrektywą, są 
zobowiązani natychmiast wprowadzić
konieczne środki naprawcze w celu 
zapewnienia zgodności tych urządzeń 
radiowych, ich wycofania z obrotu lub 
odzyskania, stosownie do okoliczności.
Ponadto jeżeli urządzenie radiowe stwarza 
zagrożenie, producenci niezwłocznie 

10. Producenci, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzone 
przez nich do obrotu urządzenia radiowe 
nie są zgodne z niniejszą dyrektywą, są 
zobowiązani natychmiast wprowadzić 
środki naprawcze niezbędne w celu 
zapewnienia zgodności tych urządzeń 
radiowych, ich wycofania z obrotu lub 
odzyskania, stosownie do okoliczności.
Ponadto jeżeli urządzenie radiowe stwarza 
zagrożenie, producenci niezwłocznie 
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informują o tym właściwe organy krajowe 
państw członkowskich, w których to 
urządzenie radiowe zostało udostępnione, 
podając szczegółowe informacje, w 
szczególności na temat niezgodności oraz 
wprowadzonych środków naprawczych.

informują o tym właściwe organy krajowe 
państw członkowskich, w których to 
urządzenie radiowe zostało udostępnione
na rynku, podając szczegółowe 
informacje, w szczególności na temat 
niezgodności oraz wprowadzonych 
środków naprawczych.

Uzasadnienie

Uspójnienie tekstu ze sformułowaniami zawartymi w pakiecie dostosowawczym do nowych 
ram prawnych (NLF).

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Na uzasadnione żądanie właściwego 
organu krajowego producenci niezwłocznie 
udzielają mu wszelkich informacji i 
udostępniają dokumentację konieczną do 
ustalenia zgodności danego urządzenia 
radiowego z wymaganiami, w języku łatwo 
zrozumiałym dla tego organu. Na żądanie 
tego organu producenci podejmują z nim 
współpracę w działaniach mających na 
celu usunięcie zagrożeń, jakie stwarza 
urządzenie radiowe wprowadzone przez 
nich do obrotu.

11. Na uzasadnione żądanie właściwego 
organu krajowego producenci niezwłocznie 
udzielają mu wszelkich informacji 
i udostępniają dokumentację, w formie 
papierowej lub elektronicznej, konieczną 
do ustalenia zgodności danego urządzenia 
radiowego z wymaganiami niniejszej 
dyrektywy, w języku łatwo zrozumiałym 
dla tego organu. Na żądanie tego organu 
producenci podejmują z nim współpracę w 
działaniach mających na celu usunięcie 
zagrożeń, jakie stwarza urządzenie radiowe 
wprowadzone przez nich do obrotu.

Uzasadnienie

Konieczne jest usprawnienie procesu przekazywania dokumentacji. Ponadto tekst został 
uspójniony ze sformułowaniami zawartymi w pakiecie dostosowawczym do nowych ram 
prawnych (NLF).

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Importerzy są zobowiązani umieścić na 
urządzeniu radiowym, a jeżeli nie jest to 
możliwe – na opakowaniu lub w 
dokumencie dołączonym do urządzenia 
radiowego, swoją nazwę, zarejestrowaną 
nazwę handlową lub zarejestrowany znak 
towarowy i swój adres kontaktowy.
Obejmuje to przypadki, w których 
czynność tę uniemożliwia wielkość 
urządzeń radiowych oraz w których 
importerzy musieliby otworzyć 
opakowanie, aby podać swoją nazwę i 
adres kontaktowy na urządzeniu 
radiowym.

3. Importerzy są zobowiązani umieścić na 
urządzeniu radiowym, a jeżeli nie jest to 
możliwe – na opakowaniu lub w 
dokumencie dołączonym do urządzenia 
radiowego, swoją nazwę, zarejestrowaną 
nazwę handlową lub zarejestrowany znak 
towarowy i swój pocztowy adres 
kontaktowy. Dane kontaktowe są 
podawane w języku łatwo zrozumiałym dla 
użytkowników końcowych i organów 
nadzoru rynku.

Uzasadnienie

Szczegółowe określenie możliwych przypadków jest zbędne, ponieważ są one objęte bardziej 
ogólnym sformułowaniem „a jeżeli nie jest to możliwe”. Wprowadzono również wymóg 
dotyczący języka, w jakim przekazywane są informacje, aby zapewnić skuteczne 
wykorzystanie tych informacji. Ponadto tekst został uspójniony ze sformułowaniami 
zawartymi w pakiecie dostosowawczym do nowych ram prawnych (NLF).

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Importerzy zapewniają dołączenie do 
urządzenia radiowego instrukcji obsługi 
oraz dostarczenie informacji na temat 
bezpieczeństwa w języku łatwo 
zrozumiałym dla konsumentów i innych 
użytkowników, określonym przez 
zainteresowane państwo członkowskie.

4. Importerzy zapewniają dołączenie do 
urządzenia radiowego instrukcji obsługi 
oraz dostarczenie informacji na temat 
bezpieczeństwa w języku łatwo 
zrozumiałym dla konsumentów i innych 
użytkowników końcowych, określonym 
przez zainteresowane państwo 
członkowskie. Takie instrukcje obsługi i 
informacje na temat bezpieczeństwa, jak 
również wszelkie etykiety, muszą być 
jasne, zrozumiałe i czytelne.
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Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu zapewnienie spójności terminologicznej w całym tekście, a także 
spójności z wymogiem wprowadzonym w poprawce do art. 10 ust. 7 akapit pierwszy 
proponowanej dyrektywy.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W przypadkach, w których jest to 
właściwe z uwagi na zagrożenia związane 
z urządzeniami radiowymi, w celu ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów 
importerzy przeprowadzają badania próby 
urządzeń radiowych udostępnianych na 
rynku, a także badają – i w razie potrzeby 
ewidencjonują – skargi oraz urządzenia 
radiowe niezgodne z wymaganiami i 
przypadki odzyskania urządzeń radiowych, 
jak również informują dystrybutorów o 
wszelkich tego rodzaju działaniach w 
zakresie monitorowania.

6. W przypadkach, w których jest to 
właściwe z uwagi na zagrożenia związane 
z urządzeniami radiowymi, w celu ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów 
importerzy – na należycie uzasadniony 
wniosek właściwych organów –
przeprowadzają badania próby urządzeń 
radiowych udostępnianych na rynku, a 
także badają – i w razie potrzeby 
ewidencjonują – skargi oraz urządzenia 
radiowe niezgodne z wymaganiami i 
przypadki odzyskania urządzeń radiowych, 
jak również informują dystrybutorów o 
wszelkich tego rodzaju działaniach w 
zakresie monitorowania.

Uzasadnienie

W celu uniknięcia niepotrzebnych obciążeń dla producentów, szczególnie MŚP, badania 
próby należy przeprowadzać jedynie na należycie uzasadniony wniosek właściwych organów. 
Ponadto tekst został uspójniony ze sformułowaniami zawartymi w pakiecie dostosowawczym 
do nowych ram prawnych (NLF).

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Importerzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzone 
przez nich do obrotu urządzenie radiowe 
nie jest zgodne z niniejszą dyrektywą, są 

7. Importerzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że wprowadzone 
przez nich do obrotu urządzenie radiowe 
nie jest zgodne z niniejszą dyrektywą, są 
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zobowiązani natychmiast wprowadzić 
konieczne środki naprawcze w celu 
zapewnienia zgodności urządzenia 
radiowego, jego wycofania z obrotu lub 
odzyskania, stosownie do okoliczności.
Ponadto jeżeli urządzenie radiowe stwarza 
zagrożenie, niezwłocznie informują oni o 
tym właściwe organy krajowe państw 
członkowskich, w których urządzenie 
radiowe zostało udostępnione, podając 
szczegółowe informacje, w szczególności 
na temat niezgodności oraz 
wprowadzonych środków naprawczych.

zobowiązani natychmiast wprowadzić 
konieczne środki naprawcze w celu 
zapewnienia zgodności urządzenia 
radiowego, jego wycofania z obrotu lub 
odzyskania, stosownie do okoliczności.
Ponadto jeżeli urządzenie radiowe stwarza 
zagrożenie, niezwłocznie informują oni o 
tym właściwe organy krajowe państw 
członkowskich, w których urządzenie 
radiowe zostało udostępnione na rynku, 
podając szczegółowe informacje, w 
szczególności na temat niezgodności oraz 
wprowadzonych środków naprawczych.

Uzasadnienie

Uspójnienie tekstu ze sformułowaniami zawartymi w pakiecie dostosowawczym do nowych 
ram prawnych (NLF).

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Na uzasadnione żądanie właściwego 
organu krajowego importerzy niezwłocznie 
udzielają mu wszelkich informacji i 
udostępniają dokumentację konieczną do 
wykazania zgodności urządzenia 
radiowego z wymaganiami, w języku łatwo 
zrozumiałym dla tego organu. Na żądanie 
tego organu importerzy podejmują z nim 
współpracę w działaniach mających na 
celu usunięcie zagrożeń, jakie stwarza 
urządzenie radiowe wprowadzone przez 
nich do obrotu.

9. Na uzasadnione żądanie właściwego 
organu krajowego importerzy niezwłocznie 
udzielają mu wszelkich informacji 
i udostępniają dokumentację, w formie 
papierowej lub elektronicznej, konieczną 
do wykazania zgodności urządzenia 
radiowego z wymaganiami, w języku łatwo 
zrozumiałym dla tego organu. Na żądanie 
tego organu importerzy podejmują z nim 
współpracę w działaniach mających na 
celu usunięcie zagrożeń, jakie stwarza 
urządzenie radiowe wprowadzone przez 
nich do obrotu.

Uzasadnienie

Konieczne jest usprawnienie procesu przekazywania dokumentacji. Ponadto tekst został 
uspójniony ze sformułowaniami zawartymi w pakiecie dostosowawczym do nowych ram 
prawnych (NLF).
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Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed udostępnieniem urządzenia 
radiowego na rynku dystrybutorzy 
sprawdzają, czy urządzenie radiowe jest 
opatrzone wymaganym oznakowaniem CE 
i czy towarzyszą mu wymagane 
dokumenty oraz instrukcje i informacje 
dotyczące bezpieczeństwa w języku 
zrozumiałym dla konsumentów i innych 
użytkowników w państwie członkowskim, 
w którym urządzenie radiowe jest 
udostępniane na rynku, a także czy 
producent i importer spełnili wymagania 
określone w art. 10 ust. 5–9 i w art. 12 ust. 
3.

Przed udostępnieniem urządzenia 
radiowego na rynku dystrybutorzy 
sprawdzają, czy urządzenie radiowe jest 
opatrzone oznakowaniem CE i czy 
towarzyszą mu wymagane dokumenty oraz 
instrukcje i informacje dotyczące 
bezpieczeństwa w języku zrozumiałym dla 
konsumentów i innych użytkowników
końcowych w państwie członkowskim, w 
którym urządzenie radiowe jest 
udostępniane na rynku, a także czy 
producent i importer spełnili wymagania 
określone odpowiednio w art. 10 ust. 5–9 i 
w art. 12 ust. 3 i 4.

Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu zapewnienie spójności terminologicznej w całym tekście.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że udostępnione przez 
nich na rynku urządzenie radiowe nie jest 
zgodne z niniejszą dyrektywą, zapewniają 
wprowadzenie środków naprawczych 
koniecznych do zapewnienia zgodności 
tego urządzenia radiowego lub jego 
wycofania z obrotu bądź odzyskania, 
stosownie do okoliczności. Ponadto jeżeli 
urządzenie radiowe stwarza zagrożenie, 
dystrybutorzy niezwłocznie informują o 
tym właściwe organy krajowe państw 
członkowskich, w których urządzenie 
radiowe zostało udostępnione, podając 

4. Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają 
powody, by uważać, że udostępnione przez 
nich na rynku urządzenie radiowe nie jest 
zgodne z niniejszą dyrektywą, zapewniają 
wprowadzenie środków naprawczych 
koniecznych do zapewnienia zgodności 
tego urządzenia radiowego lub jego 
wycofania z obrotu bądź odzyskania, 
stosownie do okoliczności. Ponadto jeżeli 
urządzenie radiowe stwarza zagrożenie, 
dystrybutorzy niezwłocznie informują o 
tym właściwe organy krajowe państw 
członkowskich, w których urządzenie 
radiowe zostało udostępnione na rynku, 
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szczegółowe informacje, w szczególności 
na temat niezgodności oraz 
wprowadzonych środków naprawczych.

podając szczegółowe informacje, w 
szczególności na temat niezgodności oraz 
wprowadzonych środków naprawczych.

Uzasadnienie

Uspójnienie tekstu ze sformułowaniami zawartymi w pakiecie dostosowawczym do nowych 
ram prawnych (NLF).

Poprawka 52

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Na uzasadnione żądanie właściwego 
organu krajowego dystrybutorzy
niezwłocznie udzielają mu wszelkich 
informacji i udostępniają dokumentację 
konieczną do wykazania zgodności 
urządzenia radiowego z wymaganiami. Na 
żądanie tego organu dystrybutorzy 
podejmują z nim współpracę w działaniach 
mających na celu usunięcie zagrożeń, jakie 
stwarza urządzenie radiowe udostępnione 
przez nich na rynku.

5. Na uzasadnione żądanie właściwego 
organu krajowego dystrybutorzy 
niezwłocznie udzielają mu wszelkich 
informacji i udostępniają dokumentację –
w formie papierowej lub elektronicznej –
konieczną do wykazania zgodności 
urządzenia radiowego z wymaganiami. Na 
żądanie tego organu dystrybutorzy 
podejmują z nim współpracę w działaniach 
mających na celu usunięcie zagrożeń, jakie 
stwarza urządzenie radiowe udostępnione 
przez nich na rynku.

Uzasadnienie

Konieczne jest usprawnienie procesu przekazywania dokumentacji, a także wprowadzenie 
odpowiednich wymogów językowych. Ponadto tekst został uspójniony ze sformułowaniami 
zawartymi w pakiecie dostosowawczym do nowych ram prawnych (NLF).

Poprawka 53

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli dana norma zharmonizowana 
spełnia wymagania, które obejmuje i które 
określono w art. 3 lub w art. 27, Komisja 
publikuje odniesienia do takiej normy w 

skreślony
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Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Przepis objęty rozporządzeniem w sprawie normalizacji.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Producenci mogą wykazać zgodność 
urządzeń radiowych z zasadniczymi 
wymaganiami określonymi w art. 3 ust. 1
lit. a) i b) przy użyciu dowolnej z 
następujących procedur oceny zgodności:

Producenci wykazują zgodność urządzeń 
radiowych z zasadniczymi wymaganiami 
określonymi w art. 3 ust. 1 przy użyciu 
dowolnej z następujących procedur oceny 
zgodności:

Uzasadnienie

Producenci powinni być zobowiązani do wykazania zgodności ze wszystkimi odpowiednimi 
wymogami zasadniczymi za pomocą jednej z procedur oceny zgodności.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) badanie typu UE połączone z procedurą 
zgodności z typem, określone w załączniku 
IV;

b) badanie typu UE połączone z procedurą 
zgodności z typem w oparciu o 
wewnętrzną kontrolę produkcji, określone 
w załączniku IV;

Uzasadnienie

Aby zagwarantować pewność prawną, konieczne jest dostosowania sformułowań 
zastosowanych w art. 17 ust. 1 lit. b) proponowanej dyrektywy do sformułowań zawartych w 
załączniku IV do tej dyrektywy.

Poprawka 56
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy w trakcie 
przeprowadzania oceny zgodności 
urządzenia radiowego z zasadniczymi 
wymaganiami określonymi w art. 3 ust 2 i 
3 producent zastosował normy 
zharmonizowane, których numery 
odniesienia zostały opublikowane w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
może on wykorzystać jedną z 
następujących procedur:

W przypadku gdy w trakcie 
przeprowadzania oceny zgodności 
urządzenia radiowego z zasadniczymi 
wymaganiami określonymi w art. 3 ust 2 i 
3 producent zastosował normy 
zharmonizowane, których numery 
odniesienia zostały opublikowane w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
wykorzystuje on jedną z następujących 
procedur:

Uzasadnienie

Producenci powinni być zobowiązani do wykazania zgodności ze wszystkimi odpowiednimi 
wymogami zasadniczymi za pomocą jednej z procedur oceny zgodności.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) badanie typu UE połączone z procedurą 
zgodności z typem, określone w załączniku 
IV;

b) badanie typu UE połączone z procedurą 
zgodności z typem w oparciu o 
wewnętrzną kontrolę produkcji, określone 
w załączniku IV;

Uzasadnienie

Aby zagwarantować pewność prawną, konieczne jest dostosowania sformułowań 
zastosowanych w art. 17 ust. 2 lit. b) proponowanej dyrektywy do sformułowań zawartych w 
załączniku IV do tej dyrektywy.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 17 – ustęp 3 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) badanie typu UE połączone z procedurą 
zgodności z typem, określone w załączniku 
IV;

a) badanie typu UE połączone z procedurą 
zgodności z typem w oparciu o 
wewnętrzną kontrolę produkcji, określone 
w załączniku IV;

Uzasadnienie

Aby zagwarantować pewność prawną, konieczne jest dostosowania sformułowań 
zastosowanych w art. 17 ust. 3 lit. a) proponowanej dyrektywy do sformułowań zawartych w 
załączniku IV do tej dyrektywy.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Deklaracja zgodności UE ma układ 
odpowiadający wzorowi, zawiera elementy 
określone w załączniku VII oraz jest 
systematycznie aktualizowana. Musi ona 
zostać przetłumaczona na język (lub 
języki) wymagany przez państwo 
członkowskie, w którym urządzenie 
radiowe wprowadza się do obrotu lub 
udostępnia.

Deklaracja zgodności UE ma układ 
odpowiadający wzorowi określonemu w 
załączniku VII, zawiera elementy 
określone w tym załączniku oraz jest 
systematycznie aktualizowana. Deklaracja 
jest tłumaczona na język lub języki
wymagane przez państwo członkowskie, w 
którym urządzenie radiowe wprowadza się 
do obrotu lub udostępnia na rynku.

Uzasadnienie

Uspójnienie tekstu ze sformułowaniami zawartymi w pakiecie dostosowawczym do nowych 
ram prawnych (NLF).

Poprawka 60

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Poprzez sporządzenie deklaracji 
zgodności UE producent przyjmuje na 
siebie odpowiedzialność za zgodność 

4. Poprzez sporządzenie deklaracji 
zgodności UE producent przyjmuje na 
siebie odpowiedzialność za zgodność 
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urządzenia radiowego. urządzenia radiowego z wymogami 
określonymi w niniejszej dyrektywie.

Uzasadnienie

Uspójnienie tekstu ze sformułowaniami zawartymi w pakiecie dostosowawczym do nowych 
ram prawnych (NLF).

Poprawka 61

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Reguły i warunki umieszczania 
oznakowania CE

Reguły i warunki umieszczania 
oznakowania CE i numeru 
identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej

Uzasadnienie

Aby w pełni odzwierciedlić treść art. 20 proponowanej dyrektywy, konieczne jest rozszerzenie 
tytułu..

Poprawka 62

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Oznakowanie CE umieszcza się tak, by 
było widoczne, czytelne i niemożliwe do 
usunięcia z urządzenia radiowego lub z 
jego tabliczki znamionowej, chyba że nie 
ma takiej możliwości lub jest to 
nieuzasadnione z uwagi na charakter 
urządzenia radiowego. Oznakowanie CE 
umieszcza się również w sposób widoczny 
i czytelny na opakowaniu.

1. Oznakowanie CE umieszcza się tak, by 
było widoczne, czytelne i niemożliwe do 
usunięcia z urządzenia radiowego lub z 
jego tabliczki znamionowej, chyba że nie 
ma takiej możliwości lub jest to 
nieuzasadnione z uwagi na charakter 
urządzenia radiowego. Oznakowanie CE 
umieszcza się również w sposób widoczny 
i czytelny na opakowaniu. Jeżeli 
urządzenie radiowe posiada wbudowany 
ekran, wymóg określony w niniejszym 
ustępie może również zostać spełniony 
poprzez udostępnienie funkcji 
pozwalającej użytkownikowi końcowemu 
na wyświetlenie na tym wbudowanym 
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ekranie oznakowania CE zgodnego z 
ogólnymi zasadami określonymi w art. 19.

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce proponuje się przewidzenie możliwości etykietowania elektronicznego, 
dzięki czemu dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń 
telekomunikacyjnych sprosta wymaganiom epoki cyfrowej.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie opierają się na 
istniejących mechanizmach w celu 
zapewnienia prawidłowego stosowania 
systemu regulującego oznakowanie CE 
oraz podejmują odpowiednie działania 
w przypadku nieprawidłowego stosowania 
tego oznakowania.

Uzasadnienie

Uspójnienie tekstu ze sformułowaniami zawartymi w pakiecie dostosowawczym do nowych 
ram prawnych (NLF).

Poprawka 64

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dokumentacja techniczna zawiera 
wszystkie istotne dane i informacje 
dotyczące środków zastosowanych przez 
producenta, aby zapewnić zgodność 
urządzenia radiowego z wymaganiami 
określonymi w art. 3. Zawiera ona co 
najmniej dokumenty wymienione w 
załączniku VI.

1. Dokumentacja techniczna zawiera 
wszystkie istotne dane i informacje 
dotyczące środków zastosowanych przez 
producenta, aby zapewnić zgodność 
urządzenia radiowego z zasadniczymi
wymaganiami określonymi w art. 3.
Zawiera ona co najmniej elementy
wymienione w załączniku VI.
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Uzasadnienie

Aby zagwarantować pewność prawną, konieczne jest dostosowania sformułowań 
zastosowanych w art. 21 ust. 1 proponowanej dyrektywy do sformułowań zawartych w 
załączniku VI do tej dyrektywy.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Na uzasadnione żądanie organu 
nadzoru rynku państwa członkowskiego 
producent dostarcza tłumaczenia 
odpowiednich części dokumentacji 
technicznej na język tego państwa 
członkowskiego.

skreślony

Jeżeli organ nadzoru rynku wymaga od 
producenta dokumentacji technicznej, jest 
ona przekazywana bez zwłoki. Jeśli organ 
nadzoru rynku wymaga od producenta 
tłumaczenia dokumentacji technicznej lub 
tłumaczenia jej części, organ ten może 
ustalić termin ich dostarczenia, wynoszący 
30 dni, chyba że w celu zapobieżenia 
poważnemu i bezpośredniemu zagrożeniu 
uzasadnione jest wprowadzenie krótszego 
terminu.

Uzasadnienie

Ustęp ten trudno jest pogodzić z internacjonalizacją łańcucha dostaw, w ramach którego 
odpowiednia dokumentacja istnieje już w dobrze rozumianych językach i stosuje się w niej 
międzynarodową terminologię techniczną.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 7 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Pracownicy odpowiedzialni za realizację nie dotyczy polskiej wersji językowej
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zadań związanych z oceną zgodności 
muszą posiadać:

Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu zapewnienie spójności z terminologią zastosowaną w art. 26 
proponowanej dyrektywy. Ponadto tekst został uspójniony ze sformułowaniami zawartymi w 
pakiecie dostosowawczym do nowych ram prawnych (NLF).

Poprawka 67

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy zagwarantować bezstronność
jednostki oceniającej zgodność, jej ścisłego 
kierownictwa i pracowników
wykonujących ocenę.

Należy zagwarantować bezstronność 
jednostki oceniającej zgodność, jej ścisłego 
kierownictwa i pracowników
odpowiedzialnych za realizację zadań w 
zakresie oceny zgodności.

Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu zapewnienie spójności z terminologią zastosowaną w art. 26 
proponowanej dyrektywy.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wynagrodzenie ścisłego kierownictwa 
jednostki oceniającej zgodność oraz jej 
pracowników wykonujących ocenę nie 
zależy od liczby wykonanych ocen ani od 
wyników tych ocen.

Wynagrodzenie ścisłego kierownictwa 
jednostki oceniającej zgodność oraz jej 
pracowników odpowiadających za 
realizację zadań w zakresie oceny 
zgodności nie zależy od liczby 
wykonanych ocen ani od wyników tych 
ocen.

Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu zapewnienie spójności z terminologią zastosowaną w art. 26 
proponowanej dyrektywy.



PE510.528v02-00 42/60 RR\1005028PL.doc

PL

Poprawka 69

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Jednostki oceniające zgodność biorą 
udział w stosownej działalności 
normalizacyjnej, w działalności 
regulacyjnej w dziedzinie urządzeń 
radiowych i planowania częstotliwości i w 
działalności grupy koordynującej jednostki 
notyfikowane, powołanej na podstawie 
odpowiedniego unijnego prawodawstwa 
harmonizacyjnego, lub zapewniają 
informowanie o tej działalności swoich 
pracowników wykonujących ocenę, a 
decyzje administracyjne i dokumenty 
opracowane w wyniku prac takiej grupy 
traktują jako ogólne wytyczne.

11. Jednostki oceniające zgodność biorą 
udział w stosownej działalności 
normalizacyjnej, w działalności 
regulacyjnej w dziedzinie urządzeń 
radiowych i planowania częstotliwości i w 
działalności grupy koordynującej jednostki 
notyfikowane, powołanej na podstawie 
odpowiedniego unijnego prawodawstwa 
harmonizacyjnego, lub zapewniają 
informowanie o tej działalności swoich 
pracowników odpowiadających za 
realizację zadań w zakresie oceny 
zgodności, a decyzje administracyjne i 
dokumenty opracowane w wyniku prac 
takiej grupy traktują jako ogólne wytyczne.

Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu zapewnienie spójności z terminologią zastosowaną w art. 26 
proponowanej dyrektywy.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do wniosku załącza się opis działalności 
związanej z oceną zgodności, modułu lub 
modułów oceny zgodności oraz kategorii 
urządzeń radiowych, w odniesieniu do 
których dana jednostka uważa się za 
kompetentną, jak również certyfikat 
akredytacji, jeżeli jest w posiadaniu, 
wydany przez krajową jednostkę 
akredytującą, potwierdzający, że dana 
jednostka oceniająca zgodność spełnia 

2. Do wniosku o notyfikację załącza się 
opis działalności związanej z oceną 
zgodności, modułu lub modułów oceny 
zgodności oraz kategorii urządzeń 
radiowych, w odniesieniu do których dana 
jednostka uważa się za kompetentną, jak 
również certyfikat akredytacji, jeżeli jest w 
posiadaniu, wydany przez krajową 
jednostkę akredytującą, potwierdzający, że 
dana jednostka oceniająca zgodność 
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wymagania ustanowione w art. 26. spełnia wymagania ustanowione w art. 26.

Uzasadnienie

Uspójnienie tekstu ze sformułowaniami zawartymi w pakiecie dostosowawczym do nowych 
ram prawnych (NLF).

Poprawka 71

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja podaje do wiadomości publicznej 
wykaz jednostek notyfikowanych na 
podstawie niniejszej dyrektywy, włącznie 
z numerami identyfikacyjnymi, które im 
przydzielono, oraz informacją na temat 
rodzaju działalności będącej przedmiotem 
notyfikacji.

nie dotyczy polskiej wersji językowej

Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu zapewnienie spójności z terminologią zastosowaną w art. 31 
proponowanej dyrektywy. Ponadto tekst został uspójniony ze sformułowaniami zawartymi w 
pakiecie dostosowawczym do nowych ram prawnych (NLF).

Poprawka 72

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 31 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zapewnia stałą aktualizację tego 
wykazu.

Komisja zapewnia bieżącą aktualizację 
tego wykazu.

Uzasadnienie

Uspójnienie tekstu ze sformułowaniami zawartymi w pakiecie dostosowawczym do nowych 
ram prawnych (NLF).

Poprawka 73
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na żądanie Komisji notyfikujące 
państwo członkowskie udziela jej 
wszelkich informacji dotyczących 
podstawy notyfikacji lub utrzymania 
kompetencji danej jednostki.

2. Na żądanie Komisji notyfikujące 
państwo członkowskie udziela jej 
wszelkich informacji dotyczących 
podstawy notyfikacji lub utrzymania 
kompetencji danej jednostki
notyfikowanej.

Uzasadnienie

Uspójnienie tekstu ze sformułowaniami zawartymi w pakiecie dostosowawczym do nowych 
ram prawnych (NLF).

Poprawka 74

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nadzór rynku unijnego i kontrola
produktów wprowadzanych na rynek 
unijny

Nadzór rynku unijnego i kontrola urządzeń 
radiowych wprowadzanych na rynek 
unijny

Uzasadnienie

Tytuł artykułu musi odpowiadać jego treści.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy organy nadzoru rynku 
jednego państwa członkowskiego podjęły 
działania zgodnie z art. 20 rozporządzenia 
(WE) nr 765/2008 lub mają wystarczające 
powody, by sądzić, że dane urządzenie 
radiowe wchodzące w zakres niniejszej 
dyrektywy stwarza zagrożenie dla zdrowia 

W przypadku gdy organy nadzoru rynku 
jednego państwa członkowskiego mają 
wystarczające powody, by sądzić, że dane 
urządzenie radiowe wchodzące w zakres 
niniejszej dyrektywy stwarza zagrożenie 
dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób albo 
innych kwestii związanych z ochroną 
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lub bezpieczeństwa osób albo innych 
kwestii związanych z ochroną interesów 
publicznych objętych niniejszą dyrektywą, 
dokonują one oceny obejmującej dane 
urządzenie radiowe pod kątem spełnienia 
wszystkich wymagań określonych w 
niniejszej dyrektywie. Odpowiednie 
podmioty gospodarcze współpracują w 
razie konieczności z organami nadzoru 
rynku.

interesów publicznych objętych niniejszą 
dyrektywą, dokonują one oceny 
obejmującej dane urządzenie radiowe pod 
kątem spełnienia wszystkich odpowiednich
wymagań określonych w niniejszej 
dyrektywie. Odpowiednie podmioty 
gospodarcze, w razie konieczności, 
współpracują w tym celu z organami 
nadzoru rynku.

Uzasadnienie

Uspójnienie tekstu ze sformułowaniami zawartymi w pakiecie dostosowawczym do nowych 
ram prawnych (NLF).

Poprawka 76

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeśli w toku tej oceny organy nadzoru 
rynku stwierdzą, że dane urządzenie 
radiowe nie spełnia wymagań określonych 
w niniejszej dyrektywie, żądają 
niezwłocznie od właściwego podmiotu 
gospodarczego podjęcia wszelkich 
odpowiednich działań naprawczych w celu 
doprowadzenia urządzenia radiowego do 
zgodności z tymi wymaganiami lub do 
wycofania urządzenia radiowego z obrotu 
lub jego odzyskania w wyznaczonym przez 
siebie rozsądnym terminie, stosownym do 
charakteru zagrożenia.

Jeśli w toku oceny, o której mowa w 
akapicie pierwszym, organy nadzoru rynku 
stwierdzą, że dane urządzenie radiowe nie 
spełnia wymagań określonych w niniejszej 
dyrektywie, żądają niezwłocznie od 
właściwego podmiotu gospodarczego 
podjęcia wszelkich odpowiednich działań 
naprawczych w celu doprowadzenia 
urządzenia radiowego do zgodności z tymi
wymaganiami lub do wycofania urządzenia 
radiowego z obrotu lub jego odzyskania w 
wyznaczonym przez siebie rozsądnym 
terminie, stosownym do charakteru 
zagrożenia.

Uzasadnienie

Uspójnienie tekstu ze sformułowaniami zawartymi w pakiecie dostosowawczym do nowych 
ram prawnych (NLF).

Poprawka 77
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21 rozporządzenia (WE) nr 
765/2008 ma zastosowanie do środków, o 
których mowa w akapicie drugim.

Do środków, o których mowa w akapicie 
drugim niniejszego ustępu, zastosowanie 
ma art. 21 rozporządzenia (WE) nr 
765/2008.

Uzasadnienie

Uspójnienie tekstu ze sformułowaniami zawartymi w pakiecie dostosowawczym do nowych 
ram prawnych (NLF).

Poprawka 78

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 5 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje, o których mowa w ust. 4, 
obejmują wszelkie dostępne szczegóły, 
przede wszystkim dane umożliwiające 
identyfikację niezgodnego urządzenia 
radiowego, informacje na temat 
pochodzenia urządzenia radiowego, 
charakteru występującej niezgodności i 
związanego z tym zagrożenia, rodzaju i 
okresu obowiązywania przyjętych środków 
krajowych, a także stanowisko 
przedstawione przez zainteresowany 
podmiot gospodarczy. W szczególności 
organy nadzoru rynku są zobowiązane 
wskazać, czy brak zgodności wynika z 
którejkolwiek z następujących przyczyn:

Informacje, o których mowa w ust. 4
akapit drugi, obejmują wszelkie dostępne 
szczegóły, przede wszystkim dane 
umożliwiające identyfikację niezgodnego 
urządzenia radiowego, informacje na temat 
pochodzenia urządzenia radiowego, 
charakteru występującej niezgodności i 
związanego z tym zagrożenia, rodzaju i 
okresu obowiązywania przyjętych środków 
krajowych, a także stanowisko 
przedstawione przez zainteresowany 
podmiot gospodarczy. W szczególności 
organy nadzoru rynku są zobowiązane 
wskazać, czy brak zgodności wynika z 
którejkolwiek z następujących przyczyn:

Uzasadnienie

Uspójnienie tekstu ze sformułowaniami zawartymi w pakiecie dostosowawczym do nowych 
ram prawnych (NLF).

Poprawka 79
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie inne niż państwo 
członkowskie, które wszczęło procedurę, 
niezwłocznie informują Komisję i 
pozostałe państwa członkowskie o 
wszystkich przyjętych środkach i 
przekazują wszystkie informacje dotyczące 
niezgodności danego urządzenia 
radiowego, którymi dysponują, a w 
przypadku gdy wyrażają sprzeciw wobec
notyfikowanego środka krajowego, 
przedstawiają swoje zastrzeżenia.

6. Państwa członkowskie inne niż państwo 
członkowskie, które wszczęło procedurę
na mocy niniejszego artykułu, 
niezwłocznie informują Komisję i 
pozostałe państwa członkowskie o 
wszystkich przyjętych środkach i 
przekazują wszystkie informacje dotyczące 
niezgodności danego urządzenia 
radiowego, którymi dysponują, a w 
przypadku gdy wyrażają sprzeciw wobec
przyjętego środka krajowego, 
przedstawiają swoje zastrzeżenia.

Uzasadnienie

Uspójnienie tekstu ze sformułowaniami zawartymi w pakiecie dostosowawczym do nowych 
ram prawnych (NLF).

Poprawka 80

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W przypadku gdy w terminie 8 tygodni
od otrzymania informacji, o których mowa 
w ust. 4, ani żadne państwo członkowskie,
ani Komisja nie zgłosiły sprzeciwu wobec 
środka tymczasowego wprowadzonego 
przez dane państwo członkowskie, środek 
ten uznaje się za uzasadniony.

7. W przypadku gdy w terminie trzech 
miesięcy od otrzymania informacji, o 
których mowa w ust. 4 akapit drugi, żadne 
państwo członkowskie ani Komisja nie
zgłosi sprzeciwu wobec środka 
tymczasowego wprowadzonego przez dane 
państwo członkowskie, środek ten uznaje 
się za uzasadniony.

Uzasadnienie

Uspójnienie tekstu ze sformułowaniami zawartymi w pakiecie dostosowawczym do nowych 
ram prawnych (NLF).

Poprawka 81
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 40 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Państwa członkowskie zapewniają 
niezwłoczne wprowadzenie właściwych 
środków ograniczających w odniesieniu do 
danego urządzenia radiowego.

8. Państwa członkowskie zapewniają 
niezwłoczne wprowadzenie właściwych 
środków ograniczających w odniesieniu do 
danego urządzenia radiowego, takich jak 
np. wycofanie urządzenia radiowego z 
rynku.

Uzasadnienie

Uspójnienie tekstu ze sformułowaniami zawartymi w pakiecie dostosowawczym do nowych 
ram prawnych (NLF).

Poprawka 82

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W razie uznania krajowego środka za 
uzasadniony, wszystkie państwa 
członkowskie wprowadzają środki 
konieczne do zapewnienia wycofania lub 
odzyskania z ich rynku urządzeń 
radiowych niezgodnych z wymaganiami 
oraz informują o tych środkach Komisję.
W przypadku uznania środka krajowego za 
nieuzasadniony zainteresowane państwo 
członkowskie uchyla ten środek.

2. W razie uznania krajowego środka za 
uzasadniony, wszystkie państwa 
członkowskie wprowadzają środki 
konieczne do zapewnienia wycofania lub 
odzyskania z ich rynku urządzeń 
radiowych niezgodnych z wymaganiami 
oraz informują o tych środkach Komisję.
W przypadku uznania krajowego środka za 
nieuzasadniony dane państwo 
członkowskie uchyla ten środek.

Uzasadnienie

Uspójnienie tekstu ze sformułowaniami zawartymi w pakiecie dostosowawczym do nowych 
ram prawnych (NLF).

Poprawka 83

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 41 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W razie uznania krajowego środka za 
uzasadniony i stwierdzenia, że niezgodność 
urządzenia radiowego wynika z 
niedostatków w normach 
zharmonizowanych, o których mowa w art.
16 niniejszej dyrektywy, Komisja stosuje 
procedurę przewidzianą w art. [8]
rozporządzenia (UE) nr [../..] [w sprawie 
normalizacji europejskiej].

3. W razie uznania krajowego środka za 
uzasadniony i stwierdzenia, że niezgodność 
urządzenia radiowego wynika z 
niedostatków w normach 
zharmonizowanych, o których mowa w art.
40 ust. 5 lit. b) niniejszej dyrektywy, 
Komisja stosuje procedurę przewidzianą w 
art. 11 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012.

Uzasadnienie

Rozporządzenie w sprawie europejskiej normalizacji zostało opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym i należy uwzględnić tę zmianę.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy państwo 
członkowskie stwierdza, po 
przeprowadzeniu oceny na podstawie art. 
40 ust. 1, że urządzenie radiowe 
spełniające wymagania niniejszej 
dyrektywy mimo to stwarza zagrożenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa osób lub innych 
kwestii związanych z ochroną interesów 
publicznych, zobowiązane jest ono zażądać 
od zainteresowanego podmiotu 
gospodarczego wprowadzenia wszelkich 
odpowiednich środków w celu 
dopilnowania, aby wprowadzane do obrotu 
urządzenie radiowe nie stwarzało 
zagrożenia, lub w celu wycofania go z 
obrotu, bądź jego odzyskania, w 
wyznaczonym rozsądnym terminie, 
stosownym do charakteru zagrożenia.

nie dotyczy polskiej wersji językowej

Uzasadnienie

Uspójnienie tekstu ze sformułowaniami zawartymi w pakiecie dostosowawczym do nowych 
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ram prawnych (NLF).

Poprawka 85

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) numer identyfikacyjny jednostki 
notyfikowanej, jeżeli stosowana jest 
procedura oceny zgodności określona w 
załączniku V, został umieszczony z 
pogwałceniem art. 20 lub nie został 
umieszczony;

Uzasadnienie

Uspójnienie tekstu ze sformułowaniami zawartymi w pakiecie dostosowawczym do nowych 
ram prawnych (NLF).

Poprawka 86

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) produkt nie spełnia wymagań 
określonych w art. 10 ust. 5 i 6 oraz art. 12 
ust. 3;

f) brak jest informacji, o których mowa w 
art. 10 ust. 5 lub 6 lub art. 12 ust. 3, są one 
fałszywe lub niekompletne;

Uzasadnienie

Zwiększenie pewności prawnej. 

Poprawka 87

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) do urządzenia radiowego nie dołączono 
informacji na temat zamierzonego 
przeznaczenia urządzenia radiowego, 

g) do urządzenia radiowego nie dołączono 
informacji na temat zamierzonego 
przeznaczenia urządzenia radiowego, 
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deklaracji zgodności UE i informacji na 
temat ograniczeń w korzystaniu z 
urządzenia określonych w art. 10 ust. 7, 8 i 
9;

deklaracji zgodności UE lub informacji na 
temat ograniczeń w korzystaniu z 
urządzenia określonych w art. 10 ust. 7, 8 i 
9;

Uzasadnienie

Aby zagwarantować pewność prawną, należy koniecznie doprecyzować, że już w przypadku 
niespełnienia jednego z wymogów przez właściwy podmiot gospodarczy państwo 
członkowskie może zobowiązać ten podmiot do usunięcia występującej niezgodności.

Poprawka 88

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) brak zgodności z art. 5. skreślona

Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką do art. 5 proponowanej dyrektywy.

Poprawka 89

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 2 
ust. 3, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 2 i art. 5 ust. 
2, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia [data wejścia w 
życie].

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 3 
ust. 3 akapit drugi oraz art. 4 ust. 2, 
powierza się Komisji na czas nieokreślony 
od dnia …*

_____________

* Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia 
w życie niniejszej dyrektywy

Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką do art. 2 ust. 3 i art. 5 proponowanej dyrektywy.
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Poprawka 90

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o których mowa 
w art. 2 ust. 3, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 2 i 
art. 5 ust. 2, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja 
o odwołaniu kończy przekazanie 
uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się 
skuteczna od następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub w określonym w tej 
decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 
ona na ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 3 ust. 3 akapit drugi i art. 4 ust. 2, 
może zostać w dowolnym momencie 
odwołane przez Parlament Europejski lub 
przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień.
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką do art. 2 ust. 3 i art. 5 proponowanej dyrektywy. Poprawka 
służy również zwiększeniu pewności prawnej.

Poprawka 91

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 45 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 2 ust. 3, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 2 i art. 
5 ust. 2 wchodzi w życie tylko jeśli 
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub 
jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten zostaje przedłużony 
o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie 
art. 3 ust. 3 akapit drugi i art. 4 ust. 2 
wchodzi w życie tylko jeśli Parlament 
Europejski albo Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub jeśli, przed 
upływem tego terminu, zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten zostaje przedłużony o dwa miesiące z 
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.
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Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką do art. 2 ust. 3 i art. 5 proponowanej dyrektywy.

Poprawka 92

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 46 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy o karach mających zastosowanie, 
gdy naruszone zostaną krajowe przepisy 
przyjęte na podstawie niniejszej 
dyrektywy, i stosują wszelkie niezbędne 
środki, aby zapewnić ich wykonanie.

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy o karach mających zastosowanie
w przypadku naruszenia przez podmioty 
gospodarcze przepisów prawa krajowego 
przyjętych na podstawie niniejszej 
dyrektywy i podejmują wszelkie niezbędne 
środki, aby zapewnić ich egzekwowanie.
Przepisy te mogą przewidywać sankcje 
karne za poważne naruszenia.

Uzasadnienie

Uspójnienie tekstu ze sformułowaniami zawartymi w pakiecie dostosowawczym do nowych 
ram prawnych (NLF).

Poprawka 93

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 47 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) osiągnięcie wysokiego poziomu 
ochrony konsumentów.

Uzasadnienie

Przegląd funkcjonowania dyrektywy, jakiego dokonuje Komisja, powinien również 
obejmować wysoki poziom ochrony konsumentów.
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Poprawka 94

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Urządzenia radiowe używane przez 
radioamatorów w rozumieniu art. 1 
definicja 56 Regulaminu 
radiokomunikacyjnego Międzynarodowego 
Związku Telekomunikacyjnego (ITU), 
chyba że urządzenia takie są dostępne w 
ogólnej sprzedaży.

1. Niedostępne w ogólnej sprzedaży
urządzenia radiowe używane przez 
radioamatorów w rozumieniu art. 1 
definicja 56 Regulaminu 
radiokomunikacyjnego Międzynarodowego 
Związku Telekomunikacyjnego (ITU):

Zestawy komponentów do montażu przez 
radioamatorów oraz urządzenia 
ogólnodostępne w sprzedaży 
zmodyfikowane przez radioamatorów dla 
ich potrzeb nie są uznawane za 
urządzenia dostępne w ogólnej w 
sprzedaży.

(i) zestawy radiowe do montażu i użytku 
przez radioamatorów;

(ii) urządzenia radiowe dostępne w
ogólnej sprzedaży, zmodyfikowane przez 
radioamatorów dla ich potrzeb;
(iii) urządzenia zbudowane samodzielnie 
przez radioamatorów, które służą celom 
naukowym i eksperymentalnym w ramach 
amatorskich usług radiowych.

Uzasadnienie

Dotychczasowy tekst w przeszłości często prowadził do trudności interpretacyjnych. 
Zmienione brzmienie jest bardziej precyzyjne przy zachowaniu tego samego znaczenia.

Poprawka 95

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 5 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Zestawy kontrolne zbudowane według 
indywidualnego projektu, przeznaczone 
dla specjalistów i wykorzystywane 
wyłącznie w ośrodkach badawczo-
rozwojowych do takich celów.
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Uzasadnienie

Urządzenia przeznaczone do celów badawczo-rozwojowych to istotna grupa produktów, gdyż 
gwarantuje innowacje i konkurencyjność w UE. Ostatnie zmiany dyrektywy w sprawie 
ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym oraz dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
wyłączają takie urządzenia z zakresu ich stosowania. Aby uniknąć znacznego stopnia 
niepewności wśród importerów i dystrybutorów co do tego, które urządzenia elektryczne są 
objęte daną dyrektywą dotyczącą konkretnych produktów, należy ujednolicić zakres 
stosowania tych dyrektyw.

Poprawka 96

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ZAŁĄCZNIK II skreślony
PRODUKTY OBJĘTE DEFINICJĄ 
URZĄDZENIA RADIOWEGO
1. Do celów niniejszej dyrektywy 
następujące produkty są uważane za 
urządzenia radiowe:
a) anteny aktywne;

b) zagłuszacze.

2. Do celów niniejszej dyrektywy 
następujące produkty nie są uważane za 
urządzenia radiowe:
a) anteny pasywne;

b) implanty ślimakowe;

c) kuchenki mikrofalowe.

Uzasadnienie

Poprawka do art. 2 ust. 1 pkt 1 proponowanej dyrektywy wprowadza zmianę zawężającą 
definicję urządzenia radiowego do urządzenia zdolnego do komunikacji, zatem załącznik II 
proponowanej dyrektywy stał się zbędny.
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Poprawka 97

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nr … (niepowtarzalny identyfikator 
urządzenia radiowego):

1. Produkt (numer produktu, partii, typu 
lub serii):

Uzasadnienie

Uspójnienie tekstu ze sformułowaniami zawartymi w pakiecie dostosowawczym do nowych 
ram prawnych (NLF).

Poprawka 98

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przedmiot deklaracji (identyfikator 
urządzenia radiowego umożliwiający jego 
identyfikowalność. W stosownych 
przypadkach może zawierać zdjęcie)::

4. Przedmiot deklaracji (identyfikator 
urządzenia radiowego umożliwiający jego 
identyfikowalność; może zawierać obraz 
barwny wystarczająco wyraźny, by w razie 
konieczności możliwe było 
zidentyfikowanie urządzenia radiowego):

Uzasadnienie

Uspójnienie tekstu ze sformułowaniami zawartymi w pakiecie dostosowawczym do nowych 
ram prawnych (NLF).
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UZASADNIENIE

Rys historyczny

Niniejsze sprawozdanie wprowadza zmiany we wniosku Komisji Europejskiej dotyczącym 
zmiany dyrektywy 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r. w 
sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego 
uznawania ich zgodności1 (dyrektywy R&TTE). Wniosek ten jest ściśle powiązany z 
wdrożeniem nowych ram prawnych, przyjętych w 2008 r. jako „pakiet towarowy”. 

Dyrektywa R&TTE ustanawia ogólne ramy odnośnie do wprowadzania do obrotu, 
swobodnego przepływu oraz oddawania do użytku urządzeń radiowych i końcowych 
urządzeń telekomunikacyjnych w UE. Dyrektywa weszła w życie w 1999 r. i miała kluczowe 
znaczenie dla osiągnięcia rynku wewnętrznego w tej dziedzinie. W dyrektywie tej określono 
zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, kompatybilności 
elektromagnetycznej i unikania szkodliwych zakłóceń. Wymagania te przedstawiono w 
formie wymogów technicznych w nieobowiązkowych normach zharmonizowanych, podobnie 
jak w przypadku innych przepisów prawnych opartych na „nowym podejściu”. 

W ostatnich latach znacznie wzrosła liczba urządzeń mobilnych i aplikacji bezprzewodowych. 
Stwarza to ryzyko interferencji między różnymi produktami. Dlatego kluczowe znaczenie ma 
efektywne wykorzystanie widma radiowego. 

Obowiązujące przepisy w dziedzinie, której dotyczy wniosek

Dyrektywa R&TTE w pełni harmonizuje wprowadzanie do obrotu w UE produktów objętych 
jej zakresem. Do obrotu mogą być wprowadzane wyłącznie urządzenia spełniające wymogi 
dyrektywy, a państwa członkowskie nie mogą wprowadzać na poziomie krajowym dalszych 
ograniczeń dotyczących tych samych wymogów. Oddawanie do użytku i użytkowanie 
urządzeń radiowych podlega przepisom krajowym. Przy wykonywaniu tej kompetencji 
państwa członkowskie zobowiązane są do zachowania zgodności z obowiązującymi 
przepisami UE, a w szczególności z:

 ogólnymi ramami dotyczącymi polityki w zakresie widma radiowego określonymi w 
programie dotyczącym polityki w zakresie widma radiowego;

 ogólnymi kryteriami określonymi w dyrektywie 2002/21/WE (dyrektywie ramowej) 
w obrębie ram prawnych dotyczących łączności elektronicznej;

 warunkami wydawania zezwoleń na korzystanie z widma ustanowionymi w 
dyrektywie 2002/20/WE (dyrektywie o zezwoleniach) w obrębie ram prawnych 
dotyczących łączności elektronicznej;

 środkami wykonawczymi na mocy decyzji 676/2002/WE (decyzji o spektrum 

                                               
1 Dz.U. L 91 z 7.4.1999, s. 10.
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radiowym) harmonizującymi warunki techniczne korzystania z określonych pasm 
częstotliwości w UE, które są wiążące dla wszystkich państw członkowskich. 
Przykłady zakresów częstotliwości zharmonizowanych na poziomie UE obejmują 
pasma dla GSM, UMTS i dla urządzeń bliskiego zasięgu;

 pozostałymi obszarami polityki i celami Unii.

Stanowisko sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji Europejskiej. Proponuje 
jednak wprowadzenie szeregu zmian horyzontalnych i wertykalnych, mających na celu 
uniknięcie zbędnych obciążeń administracyjnych, szczególnie dla MŚP, a jednocześnie 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów, jak najefektywniejsze 
wykorzystanie widma radiowego, poprawę nadzoru rynku, osiągnięcie większego stopnia 
spójności z nowymi ramami legislacyjnymi oraz wyeliminowanie ewentualnych niespójności 
w tekście, które mogą powodować niepewność prawną. 

Kwestie horyzontalne

Sprawozdawczyni zidentyfikowała kilka przypadków niespójności z „pakietem towarowym”, 
który już został przedyskutowany na szczeblu europejskim. Aby dostosować się do wyników 
tych dyskusji oraz uzyskać spójne ramy legislacyjne, sprawozdawczyni proponuje szereg 
zmian językowych.

Kwestie wertykalne

Sprawozdawczyni generalnie zgadza się z kierunkiem przyjętym we wniosku. Niemniej 
jednak kilka kwestii szczegółowych wymaga zmian, aby zapewnić właściwą równowagę 
między skutecznym nadzorem rynkowym a unikaniem zbędnych obciążeń administracyjnych, 
szczególnie dla MŚP. 

a) Na rynku znajduje się już obecnie wiele produktów, które w sposób ograniczony 
korzystają z fal elektromagnetycznych do celów innych niż komunikacja i w 
przypadku których nie stwierdzono żadnych poważnych problemów. Produkty te 
objęte są dyrektywą o niskim napięciu i dyrektywą o kompatybilności 
elektromagnetycznej. Zatem rozszerzanie zakresu proponowanych przepisów tak, by 
obejmowało również i te produkty, jest działaniem niewspółmiernym.

b) Ponadto mając na uwadze, że widmo radiowe jest zasobem skończonym, należy 
zapewnić jego efektywne wykorzystanie. Dlatego urządzenia mogące odbierać fale 
radiowe powinny wchodzić w zakres proponowanej dyrektywy.

Co za tym idzie, sprawozdawczyni uważa, iż należy dokonać zmian w definicji 
urządzeń radiowych.

c) Obowiązek rejestracji niektórych urządzeń radiowych w systemie centralnym 
oznaczałby niewspółmierne obciążenia dla działających zgodnie z prawem 
podmiotów gospodarczych, szczególnie MŚP, nie wykazano jednak w sposób 
wystarczający korzyści płynących z takiego systemu rejestracji. Taki system może 
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również powodować problemy w zakresie poufności. Ponadto zawarte w 
proponowanej dyrektywie przepisy dotyczące identyfikowalności są wystarczające 
do efektywnego i skutecznego nadzoru rynku.

d) Aby ułatwić komunikację między podmiotami gospodarczymi, organami nadzoru 
rynku i konsumentami, państwa członkowskie powinny zachęcać podmioty 
gospodarcze do podawania oprócz adresu pocztowego również adresu 
internetowego. 

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje fakt, że omawiany wniosek podkreśla korzyści 
płynące z interoperacyjności między urządzeniami radiowymi a akcesoriami, np. 
ładowarkami. Należy jednak na nowo podjąć działania na rzecz wprowadzenia wspólnej 
ładowarki. Uprościłoby to korzystanie z urządzeń radiowych, np. telefonów komórkowych, 
doprowadziłoby do zmniejszenia ilości odpadów oraz kosztów, a także byłoby bardzo 
korzystne dla konsumentów.
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