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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe 
piață a echipamentelor radio
(COM(2012)0584 – C7-0333/2012 – 2012/0283(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2012)0584),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0333/2012),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 13 februarie 20131,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-
0316/2013),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Echipamente care transmit intenționat 
unde radio în vederea îndeplinirii scopului 
lor utilizează sistematic spectrul de 

(6) Echipamente care emit sau 
recepționează intenționat unde radio în 
vederea îndeplinirii scopului lor utilizează 

                                               
1 JO C 133, 9.5.2013, p. 58.
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frecvențe radio. În scopul de a asigura o 
utilizare eficientă a spectrului pentru a se 
evita interferențele dăunătoare, toate
aceste echipamente ar trebui să intre în 
domeniul de aplicare al prezentei directive, 
indiferent dacă echipamentul permite 
comunicarea.

sistematic spectrul de frecvențe radio. În 
ciuda faptului că anumite produse 
utilizează în mod intenționat câmpuri 
magnetice sau electrice pentru a-și 
îndeplini funcțiile, nu există comunicare 
de la transmițător și, prin urmare, 
asemenea câmpuri nu se propagă ca unde 
radio. Prin urmare, aceste echipamente ar 
trebui excluse din domeniul de aplicare al 
prezentei directive.

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 2 alineatul (1) punctul 1 din propunerea de 
directivă.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Experiența a demonstrat dificultatea 
de a stabili dacă anumite produse intră în 
domeniul de aplicare al Directivei 
1999/5/CE. În special, în ceea ce privește 
produsele rezultate în urma progresului 
tehnologic și care prezintă dificultăți de 
clasificare, este necesar să se identifice 
categorii de produse care intră sau nu în 
definiția echipamentelor radio. Pentru a 
completa sau a modifica anumite 
elemente neesențiale din prezenta 
directivă, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește modificările la anexa II pentru a 
o adapta la progresul tehnic.

eliminat

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 2 alineatul (3) din propunerea de directivă.

Amendamentul 3
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Propunere de directivă
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Prezenta directivă ar trebui să se 
aplice în cazul tuturor formelor de 
aprovizionare, inclusiv vânzării la 
distanță.

Justificare

Formularea este armonizată cu pachetul de aliniere la noul cadru legislativ.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Deși receptoarele în sine nu provoacă 
interferențe dăunătoare, capacitatea de 
recepție este un factor din ce în ce mai 
important în garantarea unei utilizări 
eficiente a spectrului de frecvențe radio 
prin intermediul unei rezistențe sporite a 
receptoarelor la interferențe și semnale 
nedorite pe baza cerințelor esențiale din 
Directiva 2004/108/CE.

(11) Deși receptoarele în sine nu provoacă 
interferențe dăunătoare, capacitatea de 
recepție este un factor din ce în ce mai 
important în garantarea unei utilizări 
eficiente a spectrului de frecvențe radio 
prin intermediul unei rezistențe sporite a 
receptoarelor la interferențe și semnale 
nedorite pe baza cerințelor esențiale 
relevante ale legislației UE de 
armonizare.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Capacitățile de recepție ale 
echipamentului exclusiv receptor fac 
obiectul cerințelor esențiale din Directiva 
2004/108/CE, în special în ceea ce 
privește semnalele nedorite rezultate din 

eliminat
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utilizarea eficientă a benzilor de frecvență 
partajate sau adiacente și, prin urmare, 
nu este necesar să se includă astfel de 
echipamente în domeniul de aplicare al 
prezentei directive.

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 2 alineatul (1) punctul 1 din propunerea de 
directivă.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În unele cazuri ar putea fi necesară
interoperabilitatea cu alte echipamente 
radio prin intermediul rețelelor, precum și 
legătura cu interfețe de tip corespunzător în 
întreaga Uniune. Interoperabilitatea între 
echipamentele radio și accesorii precum 
încărcătoarele poate simplifica utilizarea 
echipamentelor radio și reduce deșeurile 
inutile.

(13) Interoperabilitatea cu alte echipamente 
radio prin intermediul rețelelor, precum și 
legătura cu interfețe de tip corespunzător în 
întreaga Uniune este necesară în unele 
cazuri. Interoperabilitatea între 
echipamentele radio și accesorii precum 
încărcătoarele simplifică utilizarea 
echipamentelor radio și reduce deșeurile și 
costurile inutile. Prin urmare, se așteaptă 
un nou efort pentru dezvoltarea unui 
încărcător universal pentru anumite 
categorii de echipamente radio, întrucât 
ar fi extrem de benefic, îndeosebi pentru 
consumatori și alți utilizatori finali. În 
special, telefoanele mobile care sunt 
introduse sau puse la dispoziție pe piață ar 
trebui să fie compatibile cu un încărcător 
universal care permite interoperabilitatea.

Justificare

Incompatibilitatea încărcătoarelor telefoanelor mobile, ale telefoanelor inteligente, ale 
tabletelor, ale aparatelor fotografice digitale, ale playerelor audio și ale dispozitivelor 
asemănătoare este un neajuns major pentru consumatori și alți utilizatori finali, precum și o 
problemă considerabilă pentru mediu. Prin urmare, un încărcător universal va aduce 
avantaje remarcabile, mai ales pentru consumatori.

Amendamentul 7
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Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) O cerință privind înregistrarea într-o 
bază de date centrală a echipamentelor 
radio care urmează să fie introduse pe 
piață poate să sporească eficiența și 
eficacitatea supravegherii pieței și, prin 
urmare, să contribuie la asigurarea unui 
nivel ridicat de conformitate cu directiva. 
O astfel de cerință implică sarcini 
suplimentare pentru operatorii economici 
și ar trebui, prin urmare, să fie introdusă 
doar pentru acele categorii de 
echipamente radio care nu au atins un 
nivel ridicat de conformitate. Pentru a 
completa sau a modifica anumite 
elemente neesențiale din prezenta 
directivă, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește identificarea categoriilor 
relevante de echipamente radio care 
urmează să fie înregistrate într-o bază de 
date centrală pe baza informațiilor privind 
conformitatea care urmează să fie 
furnizate de către statele membre, precum 
și în ceea ce privește indicarea 
informațiilor care trebuie înregistrate, a 
normelor aplicabile pentru înregistrare și 
pentru stabilirea numărului de 
înregistrare. 

eliminat

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 5 din propunerea de directivă.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 27 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Pentru a facilita comunicarea între 
operatorii economici, autoritățile de 
supraveghere a pieței și consumatori, 
statele membre ar trebui să încurajeze 
operatorii economici să includă și un site 
internet în afară de adresa poștală. 

Justificare

Pentru a facilita și simplifica contactele între operatorii economici, autoritățile de 
supraveghere a pieței și consumatori este esențial să se ofere alternative la adresa poștală. 
Formularea este, de asemenea, armonizată cu pachetul de aliniere la noul cadru legislativ.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 35 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35a) În ceea ce privește păstrarea 
obligatorie a informațiilor în temeiul 
prezentei directive pentru identificarea 
altor operatori economici, operatorii 
economici nu ar trebui să aibă obligația 
de a actualiza aceste informații cu privire 
la alți operatori economici care le-au 
furnizat un echipament radio sau cărora 
le-au furnizat un echipament radio.

Justificare

Formularea este armonizată cu pachetul de aliniere la noul cadru legislativ.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Prezenta directivă ar trebui să se 
limiteze la formularea cerințelor esențiale.

(37) Prezenta directivă ar trebui să se 
limiteze la formularea cerințelor esențiale.
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Pentru a facilita evaluarea conformității cu 
cerințele respective, este necesar să se 
prevadă prezumția de conformitate pentru 
echipamentele radio care sunt în 
conformitate cu standardele armonizate 
care sunt adoptate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. […/…] [privind 
standardizarea europeană] în scopul 
formulării specificațiilor tehnice detaliate 
ale cerințelor respective.

Pentru a facilita evaluarea conformității cu 
cerințele respective, este necesar să se 
prevadă prezumția de conformitate pentru 
echipamentele radio care sunt în 
conformitate cu standardele armonizate 
care sunt adoptate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului1 în scopul formulării 
specificațiilor tehnice detaliate ale 
cerințelor respective.
_____________
1 Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 octombrie 2012 privind 
standardizarea europeană (JO L 316, 
14.11.2012, p. 12).

Justificare

Cum Regulamentul privind standardizarea europeană a fost publicat în Jurnalul Oficial, este 
necesar să se reflecte această schimbare.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Regulamentul (UE) nr. […/…] 
[privind standardizarea europeană]
prevede o procedură pentru formularea de 
obiecții privind standardele armonizate în 
cazul în care standardele respective nu 
satisfac în totalitate cerințele prezentei 
directive. 

(38) Regulamentul (UE) nr. 1025/2012
prevede o procedură pentru formularea de 
obiecții la standardele armonizate în cazul 
în care standardele respective nu 
îndeplinesc în totalitate cerințele prezentei 
directive. 

Justificare

Cum Regulamentul privind standardizarea europeană a fost publicat în Jurnalul Oficial, este 
necesar să se reflecte această schimbare.

Amendamentul 12
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Propunere de directivă
Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40a) Pentru a asigura accesul efectiv la 
informații în scopul supravegherii pieței, 
informațiile necesare pentru identificarea 
tuturor actelor aplicabile ale Uniunii ar 
trebui să fie disponibile într-o declarație 
UE de conformitate unică. Pentru a 
reduce sarcinile administrative ce revin 
operatorilor economici, declarația UE de 
conformitate unică poate fi un dosar care 
să cuprindă declarațiile de conformitate 
individuale relevante.

Justificare

În concordanță articolul 18 alineatul (3) din directiva propusă. În plus, formularea este 
armonizată cu pachetul de aliniere la noul cadru legislativ.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) Directiva 1999/5/CE prevede deja o 
procedură de salvgardare care se aplică 
numai în cazul unui dezacord între statele 
membre cu privire la măsurile luate de 
către un stat membru. Pentru a crește 
transparența și a reduce timpul de 
prelucrare, este necesar să se 
îmbunătățească procedura clauzei de 
salvgardare în vigoare, cu scopul de a-i 
spori eficiența și de a utiliza expertiza 
disponibilă în statele membre.

(55) Directiva 1999/5/CE prevede deja o 
procedură de salvgardare care se aplică 
numai în cazul unui dezacord între statele 
membre cu privire la măsurile luate de 
către un stat membru. Pentru a spori 
transparența și a reduce timpul de 
prelucrare, este necesar să se 
îmbunătățească procedura de salvgardare 
în vigoare, cu scopul de a-i spori eficiența 
și de a utiliza expertiza disponibilă în 
statele membre.

Justificare

Formularea este armonizată cu pachetul de aliniere la noul cadru legislativ.

Amendamentul 14
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Propunere de directivă
Considerentul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

(60) Statele membre ar trebui să stabilească 
norme privind sancțiunile aplicabile în 
cazul încălcării dispozițiilor naționale 
adoptate în temeiul prezentei directive și să 
asigure punerea în aplicare a acestor 
norme. Sancțiunile respective ar trebui să 
fie eficiente, proporționale și cu efect de 
descurajare.

(60) Statele membre ar trebui să stabilească 
norme privind sancțiunile aplicabile în 
cazul încălcării dispozițiilor naționale 
adoptate în temeiul prezentei directive și să 
asigure respectarea acestor norme.
Sancțiunile respective ar trebui să fie 
eficiente, proporționale și cu efect de 
descurajare.

Justificare

Termenul folosit ar trebui aliniat cu termenul folosit la articolul 46 din propunerea de 
directivă. Formularea este, de asemenea, armonizată cu pachetul de aliniere la noul cadru 
legislativ.

Amendamentul 15
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Echipamentele radio care intră în 
domeniul de aplicare al prezentei directive 
nu fac obiectul Directivei 2006/95/CE, cu 
excepția cazurilor prevăzute la articolul 3 
alineatul (1) litera (a) din prezenta 
directivă.

(4) Echipamentele radio care intră în 
domeniul de aplicare al prezentei directive 
nu fac obiectul Directivei 2004/108/CE și 
Directivei 2006/95/CE, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolul 3 alineatul
(1) literele (a) și (b) din prezenta directivă.

Justificare

Cum considerentul 9 din propunerea de directivă prevede că pentru a evita dublarea 
dispozițiilor, exceptându-le pe cele referitoare la cerințele de bază, Directiva 2004/108/CE nu 
ar trebui să se aplice echipamentelor radio, acest lucru ar trebui să se reflecte în articolul 
respectiv.

Amendamentul 16
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „echipament radio” înseamnă un produs 
care emite intenționat unde radio în 
vederea îndeplinirii obiectivului său sau 
un produs care trebuie să fie completat cu 
un accesoriu, cum ar fi antena, astfel încât 
să emită unde radio în vederea îndeplinirii 
obiectivului său;

1. „echipament radio” înseamnă un produs 
care emite sau recepționează intenționat 
unde radio pentru comunicații sau un 
produs care trebuie să fie completat cu un 
accesoriu, cum ar fi antena, astfel încât să 
emită sau să recepționeze unde radio
pentru comunicații;

Justificare

Pe piață sunt deja prezente o serie de produse care presupun o utilizare foarte limitată a 
undelor electromagnetice pentru alte scopuri decât comunicațiile și nu s-a observat nicio 
problemă sistematică, ele fiind suficient de reglementate prin, de exemplu, Directiva privind 
echipamentele de joasă tensiune și Directiva EMCD, așadar nu este proporțional să se 
extindă domeniul de aplicare al propunerii de directivă pentru a cuprinde asemenea 
echipamente. În plus, și ținând cont de faptul că spectrul radio este o resursă limitată, este 
important să se garanteze utilizarea eficientă a acestuia; prin urmare, echipamentele 
capabile să recepționeze unde radio ar trebui să intre în domeniul de aplicare al propunerii 
de directivă.

Amendamentul 17
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „interferențe dăunătoare” înseamnă 
interferențele dăunătoare, astfel cum sunt 
definite în Directiva 2002/21/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului;

5. „interferențe dăunătoare” înseamnă 
interferențele dăunătoare, astfel cum sunt 
definite la articolul 2 din Directiva 
2002/21/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului;

Justificare

A fost adăugată o trimitere explicită pentru a asigura claritatea juridică.

Amendamentul 18
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. „punere în funcțiune” înseamnă 
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prima utilizare a echipamentului radio pe 
teritoriul Uniunii de către utilizatorul 
final; în cazul în care produsul este pus în 
funcțiune la locul de muncă, angajatorul 
este considerat ca fiind utilizatorul final;

Justificare

Cum expresia „punere în funcțiune” este folosită pe tot parcursul textului (de exemplu, 
articolul 1 alineatul (1), articolul 7 și articolul 48 din propunerea de directivă, este indicat să 
se ofere o definiție a acesteia.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. „standard armonizat” înseamnă 
standard armonizat astfel cum este definit 
la articolul 2 alineatul (1) litera (c) din 
Regulamentul (UE) nr. [../..] [privind 
standardizarea europeană];

14. „standard armonizat” înseamnă 
standard armonizat astfel cum este definit 
la articolul 2 punctul 1 litera (c) din 
Regulamentul (UE) nr. 1025/2012;

Justificare

Cum Regulamentul privind standardizarea europeană a fost publicat în Jurnalul Oficial, este 
necesar să se reflecte această schimbare.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. „acreditare” înseamnă acreditare astfel 
cum este definită de Regulamentul (CE) 
nr. 765/2008;

15. „acreditare” înseamnă o acreditare 
astfel cum este definită la articolul 2 din
Regulamentul (CE) nr. 765/2008;

Justificare

A fost adăugată o trimitere explicită pentru a asigura claritatea juridică.
Amendamentul 21
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Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

16. „organism național de acreditare” 
înseamnă organism național de acreditare 
astfel cum a fost definit de Regulamentul
(CE) nr. 765/2008;

16. „organism național de acreditare” 
înseamnă un organism național de 
acreditare astfel cum a fost definit la 
articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 
765/2008;

Justificare

A fost adăugată o trimitere explicită pentru a asigura claritatea juridică.

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

17. „evaluare a conformității” înseamnă 
procesul prin care se verifică dacă au fost 
îndeplinite cerințele esențiale privind un 
echipament radio;

17. „evaluare a conformității” înseamnă 
procesul prin care se verifică dacă au fost 
îndeplinite cerințele esențiale din prezenta 
directivă privind un echipament radio;

Justificare

Pentru a conferi textului claritate juridică este necesar să se specifice despre ce cerințe 
esențiale este vorba. Formularea este, de asemenea, armonizată cu pachetul de aliniere la 
noul cadru legislativ.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. „rechemare” înseamnă orice măsură 
luată cu scopul de a returna un echipament 
radio care a fost pus deja la dispoziția 
utilizatorului final;

(Nu privește versiunea în limba română.)
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Justificare

Termenul este aliniat cu termenul folosit în Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea 
produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului.

Amendamentul 24
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul punctului 1 de la alineatul 
(1) din prezentul articol, produsele 
enumerate la punctul 1 din anexa II se 
consideră a fi echipamente radio, iar 
produsele enumerate la punctul 2 din 
anexa II nu se consideră a fi echipamente 
radio. 

eliminat

Justificare

Cum amendamentul la articolul 2 alineatul (1) punctul 1 din propunerea de directivă aduce o 
modificare legată de restrângerea definiției echipamentelor radio la echipamentele care pot fi 
utilizate pentru comunicații, anexa II din propunerea de directivă devine caducă. În 
consecință, alineatul (2) de la articolul 2 devine, la rândul său, caduc.

Amendamentul 25
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
45 care modifică anexa II în vederea 
adaptării acesteia la progresul tehnic.

eliminat

Justificare

Cum amendamentul la articolul 2 alineatul (1) punctul 1 din propunerea de directivă aduce o 
modificare legată de restrângerea definiției echipamentelor radio la echipamentele care pot fi 
utilizate pentru comunicații, anexa II din propunerea de directivă devine caducă. În 
consecință, alineatul (3) de la articolul 2 devine, la rândul său, caduc.
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Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) protejarea compatibilității 
electromagnetice în conformitate cu 
Directiva 2004/108/CE, în special 
nivelurile de imunitate, care duce la 
îmbunătățiri în ceea ce privește utilizarea 
eficientă a benzilor de frecvență partajate 
sau adiacente.

(b) protejarea compatibilității 
electromagnetice în conformitate cu 
Directiva 2004/108/CE, în special 
nivelurile de imunitate care permit în
permanență o funcționare corectă în ceea 
ce privește utilizarea eficientă a benzilor de 
frecvență partajate sau adiacente.

Justificare

Formulare îmbunătățită pentru a reflecta mai bine intenția articolului: Imunitatea permite 
funcționarea echipamentelor conform intențiilor inițiale, fie că echipamentul a fost sau nu 
folosit în trecut de o manieră diferită de utilizarea intenționată.

Amendamentul 27
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) echipamentele radio sunt construite 
astfel încât semnalele transmise să 
utilizeze eficient spectrul de frecvențe 
atribuit comunicațiilor radio 
terestre/spațiale, precum și resursele 
orbitale pentru evitarea interferențelor 
dăunătoare. Numai echipamentele radio 
care pot fi folosite în cel puțin un stat 
membru, fără să încalce cerințele aplicabile 
privind utilizarea spectrului de frecvențe 
radio pot respecta această cerință.

(2) echipamentele radio sunt construite 
astfel încât să utilizeze eficient spectrul de 
frecvențe atribuit comunicațiilor radio 
terestre/spațiale, precum și resursele 
orbitale pentru evitarea interferențelor 
dăunătoare. Numai echipamentele radio 
care pot fi folosite în cel puțin un stat 
membru, fără să încalce cerințele aplicabile 
privind utilizarea spectrului de frecvențe 
radio pot respecta această cerință.

Justificare

Cum amendamentul la articolul 2 alineatul (1) punctul 1 din propunerea de directivă aduce o 
modificare legată de extinderea definiției echipamentelor radio la echipamentele care pot 
recepționa unde radio, se impune modificarea corespunzătoare a articolului 3 alineatul (2).
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Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) echipamentele radio trebuie să fie 
interoperabile cu accesoriile, și/sau să 
interopereze prin intermediul rețelelor cu 
alte echipamente radio, și/sau să poată fi 
racordate la interfețe de tip corespunzător 
în întreaga Uniune;

(a) echipamentele radio trebuie să fie 
interoperabile cu accesoriile, în special cu 
încărcătoarele, și/sau să interopereze prin 
intermediul rețelelor cu alte echipamente 
radio, și/sau să poată fi racordate la 
interfețe de tip corespunzător în întreaga 
Uniune;

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) se asigură compatibilitatea 
echipamentelor radio și în special a 
telefoanelor mobile cu un încărcător 
universal; 

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care pentru 
echipamentele radio cerințele esențiale 
prevăzute la prezentul articol sunt stabilite 
mai specific, în totalitate sau parțial, în 
cadrul altui act legislativ al Uniunii, 
prezenta directivă nu se aplică sau 
încetează să se aplice echipamentelor de 
radio în cauză în ceea ce privește aceste 
cerințe de la data punerii în aplicare a 
actului legislativ respectiv al Uniunii.



PE510.528v02-00 20/59 RR\1005028RO.doc

RO

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
45, pentru a specifica ce categorii sau clase 
de echipamente radio sunt vizate de cerința
de la alineatul (1), precum și informațiile 
cerute și normele operaționale necesare 
pentru punerea la dispoziție a informațiilor 
privind conformitatea.

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
45 pentru a specifica ce categorii sau clase 
de echipamente radio sunt vizate de cerința
prevăzută la prezentul articol alineatul (1), 
precum și informațiile cerute privind 
conformitatea și normele operaționale 
necesare pentru punerea la dispoziție a 
informațiilor privind conformitatea.

Justificare

În cadrul actului legislativ ar trebui să se identifice în mod clar tipul de informație ce ar 
trebui furnizat, întrucât aceasta ar putea implica o povară semnificativă pentru operatorii 
economici.

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 eliminat 
Înregistrarea în anumite categorii de 

echipamente radio
(1) Începând cu [a se introduce data -
patru ani de la data intrării în vigoare a 
directivei], producătorii înregistrează 
tipurile de echipamente radio în categorii 
de echipamente cu un nivel scăzut de 
conformitate cu cerințele esențiale 
prevăzute la articolul 3 într-un sistem 
central menționat la alineatul (3) înainte 
de introducerea pe piață a echipamentelor 
radio din aceste categorii. Comisia alocă 
fiecărui tip înregistrat un număr de 
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înregistrare, pe care producătorii îl aplică 
pe echipamentele radio introduse pe piață.

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
45, pentru a specifica ce categorii de 
echipamente radio sunt vizate de cerința 
stabilită la alineatul (1), luând în 
considerare informațiile privind 
conformitatea echipamentelor furnizate 
de statele membre în conformitate cu 
articolul 47 alineatul (1), informațiile 
care urmează să fie înregistrate, normele 
operaționale pentru înregistrare și 
normele operaționale pentru aplicarea 
numărului de înregistrare pe 
echipamentele radio. 
(3) Comisia pune la dispoziție un sistem 
central permițând producătorilor să 
înregistreze informațiile necesare. 

Justificare

Obligația de a înregistra echipamentele radio ar însemna o sarcină disproporționată pentru 
agenți economici legitimi, precum IMM-urile, în vreme ce avantajele unui astfel de sistem de 
înregistrare nu au fost suficient demonstrate. În plus, un atare sistem poate pune probleme de 
confidențialitate. În sfârșit, dispozițiile referitoare la trasabilitate stabilite în propunerea de 
directivă par să fie un instrument suficient pentru o supraveghere eficientă și eficace a pieței.

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Introducere pe piață Punerea la dispoziție pe piață

Justificare

Pentru a reflecta de deplin conținutul articolului 6 din directiva propusă.
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Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre autorizează punerea în 
funcțiune și utilizarea de echipamente radio 
în scopul prevăzut în cazul în care sunt 
conforme cu prezenta directivă. Fără a 
aduce atingere obligațiilor lor în temeiul 
Deciziei nr. 676/2002/CE, precum și 
condițiilor legate de autorizațiile de 
utilizare a frecvențelor, în conformitate cu 
legislația Uniunii, în special în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (3) și 
articolul 9 alineatul (4) din Directiva 
2002/21/CE, statele membre pot introduce 
cerințe suplimentare pentru punerea în 
funcțiune și/sau utilizarea echipamentelor 
radio numai pentru motive legate de 
utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe 
radio, de necesitatea evitării interferențelor 
dăunătoare sau din motive legate de 
sănătatea publică.

Statele membre autorizează punerea în 
funcțiune și utilizarea de echipamente radio 
în scopul prevăzut în cazul în care sunt 
conforme cu prezenta directivă. Fără a 
aduce atingere obligațiilor lor în temeiul 
Deciziei nr. 676/2002/CE, precum și 
condițiilor legate de autorizațiile de 
utilizare a frecvențelor, în conformitate cu 
legislația Uniunii, în special în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (3) și 
articolul 9 alineatul (4) din Directiva 
2002/21/CE, statele membre pot introduce 
cerințe suplimentare pentru punerea în 
funcțiune și/sau utilizarea echipamentelor 
radio numai pentru motive legate de 
utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe 
radio, de necesitatea evitării interferențelor 
dăunătoare și a perturbărilor 
electromagnetice sau din motive legate de 
sănătatea publică.

Justificare

Statele membre ar trebui să poată impune cerințe suplimentare și în cazul interferențelor 
electromagnetice.

Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre nu interzic, 
restricționează sau împiedică, din motive 
legate de acele aspecte care intră sub 
incidența prezentei directive, introducerea
pe piață pe teritoriul lor a echipamentelor 
radio care sunt conforme cu prezenta 
directivă.

(1) Statele membre nu interzic, 
restricționează sau împiedică, din motive 
legate de acele aspecte care intră sub 
incidența prezentei directive, punerea la 
dispoziție pe piață pe teritoriul lor a 
echipamentelor radio care sunt conforme
cu cerințele prevăzute de prezenta 
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directivă.

Justificare

Pentru a asigura certitudine juridică.

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu ocazia târgurilor comerciale, a 
expozițiilor, a demonstrațiilor etc., statele 
membre nu împiedică prezentarea 
echipamentelor radio care nu sunt în 
conformitate cu prezenta directivă, condiția 
fiind ca un semn vizibil să indice clar că 
aceste echipamente radio nu pot fi 
comercializate sau puse în funcțiune 
înainte de a întruni condițiile de 
conformitate.

(2) Cu ocazia târgurilor comerciale, a 
expozițiilor, a demonstrațiilor etc., statele 
membre nu împiedică prezentarea și 
activitățile demonstrative ale
echipamentelor radio care nu sunt în 
conformitate cu cerințele prevăzute în
prezenta directivă, condiția fiind ca un 
semn vizibil să indice clar că aceste 
echipamente radio nu pot fi puse la 
dispoziție pe piață, utilizate sau puse în 
funcțiune înainte de a întruni condițiile de 
conformitate cu prezenta directivă. Aceste 
prezentări și demonstrații pot avea loc 
numai sub rezerva luării unor măsuri 
adecvate pentru a evita perturbările 
electromagnetice și interferențele 
dăunătoare care ar afecta spectrul radio.

Justificare

Formularea este armonizată cu pachetul de aliniere la noul cadru legislativ.

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorii se asigură că există proceduri 
care să garanteze conformitatea continuă a 
producției în serie. Modificările referitoare 
la proiectarea sau caracteristicile 

Producătorii se asigură că există proceduri 
care să garanteze conformitatea continuă a 
producției în serie cu prezenta directivă.
Modificările referitoare la proiectarea sau 
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echipamentului radio și modificările 
standardelor armonizate sau ale
specificațiilor tehnice, în raport cu care se 
declară conformitatea echipamentului 
radio, se iau în considerare în mod 
corespunzător.

caracteristicile echipamentului radio și 
modificările standardelor armonizate sau 
ale altor specificații tehnice, în raport cu 
care se declară conformitatea 
echipamentului radio, se iau în considerare 
în mod corespunzător.

Justificare

Formularea este armonizată cu pachetul de aliniere la noul cadru legislativ.

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ori de câte ori acest lucru este justificat de 
riscurile prezentate de un echipament 
radio, producătorii supun încercărilor prin 
eșantionare echipamentele radio puse la 
dispoziție pe piață, pentru a proteja 
sănătatea și siguranța consumatorilor, 
investighează și, după caz, păstrează un 
registru de reclamații, echipamente radio 
neconforme și rechemări ale unor
echipamente radio și informează 
distribuitorii privind orice astfel de 
activități de monitorizare.

Ori de câte ori acest lucru este justificat de 
riscurile prezentate de un echipament 
radio, producătorii supun încercărilor prin 
eșantionare echipamentele radio puse la 
dispoziție pe piață, pentru a proteja 
sănătatea și siguranța consumatorilor, ca 
urmare a unei solicitări justificate în mod 
corespunzător din partea autorităților 
competente, investighează și, după caz, 
păstrează un registru de reclamații, 
echipamente radio neconforme și 
rechemări ale unor echipamente radio și 
informează distribuitorii privind orice 
astfel de activități de monitorizare.

Justificare

Pentru a evita împovărarea inutilă a producătorilor, îndeosebi a IMM-urilor, testele prin 
eșantionare ar trebui efectuate numai la cererea autorităților competente. Formularea este, 
de asemenea, armonizată cu pachetul de aliniere la noul cadru legislativ.

Amendamentul 39
Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Producătorii își indică pe echipamentele (6) Producătorii își indică pe echipamentele 
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radio denumirea, denumirea comercială 
înregistrată sau marca înregistrată și adresa 
la care pot fi contactați sau, în cazul în 
care dimensiunea sau natura 
echipamente radio nu permite acest lucru, 
producătorii indică aceste informații pe 
ambalaj sau într-un document care 
însoțește echipamentele radio. Adresa
trebuie să indice un singur punct de 
contact pentru producător.

radio denumirea, denumirea comercială 
înregistrată sau marca înregistrată și adresa 
la care pot fi contactați sau, dacă acest 
lucru nu este posibil, producătorii indică 
aceste informații pe ambalaj sau într-un 
document care însoțește echipamentele.
Adresa indică un singur punct de contact 
pentru producător. Datele de contact sunt 
comunicate într-o limbă ușor de înțeles 
pentru utilizatorii finali și autoritățile de 
supraveghere a pieței. În cazul în care 
echipamentele radio sunt dotate cu afișaj 
integral, cerințele de la prezentul alineat 
pot fi, de asemenea, îndeplinite printr-o 
funcție care să permită utilizatorului final 
să selecteze afișarea informațiilor 
solicitate pe afișajul integral.

Justificare

Textul referitor la specificațiile echipamentelor radio a fost înlocuit cu o indicație mai 
generală „dacă acest lucru nu este posibil” pentru a se asigura că ar putea fi luate în 
considerare și limitările nelegate de dimensiunea sau natura echipamentelor radio. De 
asemenea, pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a informațiilor furnizate, a fost 
introdusă cerința legată de limbă. Formularea este, de asemenea, armonizată cu pachetul de 
aliniere la noul cadru legislativ. În plus, prezentul amendament propune stabilirea unor 
dispoziții pentru utilizarea etichetării electronice, introducând proiectul de directivă R&TTE 
în era digitală.

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorii se asigură că echipamentul 
radio este însoțit de instrucțiuni și 
informații de siguranță, într-o limbă care 
poate fi ușor înțeleasă de către consumator 
și alți utilizatori finali, după cum se 
stabilește de către statul membru în cauză.
Instrucțiunile trebuie să includă 
informațiile necesare pentru utilizarea 
echipamentelor radio în conformitate cu 

Producătorii se asigură că echipamentul 
radio este însoțit de instrucțiuni și 
informații de siguranță, într-o limbă care 
poate fi ușor înțeleasă de către consumator 
și alți utilizatori finali, după cum se 
stabilește de către statul membru în cauză.
Instrucțiunile trebuie să includă 
informațiile necesare pentru utilizarea 
echipamentelor radio în conformitate cu 
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destinația prevăzută. Aceste informații 
includ, după caz, o descriere a accesoriilor 
și/sau componentelor, inclusiv produsele 
software, care permit echipamentelor radio 
să funcționeze astfel cum au fost prevăzute.

destinația prevăzută. Aceste informații 
includ, după caz, o descriere a accesoriilor 
și/sau componentelor, inclusiv produsele 
software, care permit echipamentelor radio 
să funcționeze astfel cum au fost prevăzute.
Instrucțiunile și informațiile respective 
privind siguranța, precum și orice text 
imprimat pe etichete, trebuie să fie clare, 
ușor de înțeles și inteligibile, ținând 
seama de utilizatorul final desemnat.

Justificare

Pentru a asigura coerența termenilor folosiți pe tot parcursul textului. Formularea este 
armonizată cu pachetul de aliniere la noul cadru legislativ.

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) O copie a declarației UE de 
conformitate integrale trebuie să 
însoțească fiecare echipament radio în 
parte. Această cerință poate fi îndeplinită 
prin punerea la dispoziție a unei declarații 
de conformitate UE simplificate. În cazul 
în care se furnizează numai o declarație 
de conformitate UE simplificată, aceasta 
trebuie să fie urmată imediat de adresa 
internet sau e-mail exactă unde poate fi 
obținută declarația de conformitate UE 
integrală.

eliminat

Justificare

Propunerea Comisiei ar necesita informații geografice în toate cazurile, ceea ce este 
disproporționat. Actuala directivă R&TTE impune furnizarea de informații geografice pentru 
a avertiza utilizatorii în cazul unor restricții privind utilizarea echipamentelor radio în 
anumite state membre, și doar în acele cazuri în care există restricții reale. Prezentul 
amendament asigură că producătorii includ informații geografice și avertizează utilizatorii 
cu privire la potențialele restricții de utilizare a pachetului doar în acele cazuri în care aceste 
restricții de utilizare există. Producătorii ar fi scutiți de încă o sarcină administrativă inutilă.
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Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Informații disponibile pe ambalaj 
permit identificarea statelor membre sau a 
ariei geografice în interiorul unui stat 
membru în care echipamentele radio pot fi 
puse în circulație și avertizează utilizatorul
cu privire la eventuale restricții sau cerințe 
de autorizare pentru utilizarea în anumite 
state membre. Astfel de informații trebuie 
să fie furnizate în instrucțiunile care 
însoțesc echipamentele radio. Comisia 
poate adopta acte de punere în aplicare prin 
care se precizează modul de prezentare a 
acestor informații. Aceste acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 44 alineatul (2).

(9) Informații disponibile pe ambalaj 
permit, în cazurile în care există restricții 
de punere în funcțiune a echipamentelor 
radio în cel puțin un stat membru,
identificarea statelor membre sau a ariei 
geografice în interiorul unui stat membru 
în care respectivele echipamentele radio 
pot fi puse în circulație. Aceste informații 
vor furniza utilizatorului, de asemenea, 
detalii cu privire la orice eventuale 
restricții sau cerințe de autorizare pentru 
utilizarea în anumite state membre. Astfel 
de informații trebuie să fie furnizate în 
instrucțiunile care însoțesc echipamentele 
radio. Comisia poate adopta acte de punere 
în aplicare prin care se precizează modul 
de prezentare a acestor informații. Aceste 
acte de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 44 alineatul (2).

Justificare

Propunerea Comisiei ar necesita informații geografice în toate cazurile, ceea ce este 
disproporționat. Actuala directivă R&TTE impune furnizarea de informații geografice pentru 
a avertiza utilizatorii în cazul unor restricții privind utilizarea echipamentelor radio în 
anumite state membre, și doar în acele cazuri în care există restricții reale. Prezentul 
amendament asigură că producătorii includ informații geografice și avertizează utilizatorii
cu privire la potențialele restricții de utilizare a pachetului doar în acele cazuri în care aceste 
restricții de utilizare există.

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Producătorii care consideră sau au 
motive să creadă că un echipament radio pe 
care l-au introdus pe piață nu este conform 
cu prezenta directivă iau de îndată măsurile 
corective necesare pentru a aduce 
respectivul echipament radio în 
conformitate, pentru a-l retrage sau pentru 
a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în 
care echipamentul radio prezintă un risc, 
producătorii informează imediat în acest 
sens autoritățile naționale competente din 
statele membre în care au pus la dispoziție 
pe piață echipamentul radio, indicând 
detaliile, în special cu privire la 
neconformitate și la orice măsuri corective 
luate.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Justificare

Formularea este armonizată cu pachetul de aliniere la noul cadru legislativ.

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Producătorii, în urma unei cereri 
motivate din partea unei autorități naționale 
competente, îi furnizează acesteia fără 
întârziere toate informațiile și 
documentația necesare pentru a demonstra 
conformitatea echipamentului radio, într-o 
limbă care poate fi ușor înțeleasă de către 
autoritatea în cauză. Aceștia cooperează cu 
autoritatea respectivă, la cererea acesteia, 
cu privire la orice acțiune întreprinsă 
pentru eliminarea riscurilor prezentate de 
echipamentele radio pe care aceștia le-au 
introdus pe piață.

(11) Producătorii, în urma unei cereri 
motivate din partea unei autorități naționale 
competente, îi furnizează acesteia fără 
întârziere toate informațiile și 
documentația, pe suport electronic sau pe 
hârtie, necesare pentru a demonstra 
conformitatea echipamentului radio cu 
prezenta directivă, într-o limbă care poate 
fi ușor înțeleasă de către autoritatea în 
cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea 
respectivă, la cererea acesteia, cu privire la 
orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea 
riscurilor prezentate de echipamentele 
radio pe care aceștia le-au introdus pe 
piață.



RR\1005028RO.doc 29/59 PE510.528v02-00

RO

Justificare

Trebuie simplificat procesul furnizării documentației. Formularea este, de asemenea, 
armonizată cu pachetul de aliniere la noul cadru legislativ.

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Importatorii își indică numele, 
denumirea comercială înregistrată sau 
marca înregistrată și adresa la care pot fi 
contactați pe echipamentul radio sau, dacă 
acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau 
într-un document care însoțește 
echipamentul radio. Printre acestea se 
numără cazurile în care dimensiunea 
echipamentelor radio nu permite acest 
lucru sau în cazul în care importatorii ar 
trebui să deschidă ambalajul pentru a-și 
înscrie numele și adresa pe echipamentele 
radio.

(3) Importatorii își indică pe 
echipamentele radio numele, denumirea 
comercială înregistrată sau marca 
înregistrată și adresa poștală la care pot fi 
contactați sau, dacă acest lucru nu este 
posibil, pe ambalaj sau într-un document 
care însoțește echipamentul radio. Datele 
de contact sunt comunicate într-o limbă 
ușor de înțeles pentru utilizatorii finali și 
autoritățile de supraveghere a pieței.

Justificare

Specificarea situațiilor este de prisos, fiind deja acoperită de o indicație mai generală „dacă 
acest lucru nu este posibil”. De asemenea, pentru a asigura utilizarea efectivă a informațiilor 
furnizate, a fost introdusă cerința legată de limbă. Formularea este, de asemenea, armonizată 
cu pachetul de aliniere la noul cadru legislativ.

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Importatorii se asigură că 
echipamentele radio sunt însoțite de 
instrucțiuni și informații de siguranță, într-
o limbă ușor înțeleasă de către consumator 
și de alți utilizatori, după cum se stabilește 
de către statul membru în cauză.

(4) Importatorii se asigură că 
echipamentele radio sunt însoțite de 
instrucțiuni și informații de siguranță, într-
o limbă ușor înțeleasă de către consumator 
și de alți utilizatori finali, după cum se 
stabilește de către statul membru în cauză.
Instrucțiunile și informațiile respective 
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privind siguranța, precum și orice text 
imprimat pe etichete, trebuie să fie clare, 
ușor de înțeles și inteligibile.

Justificare

Pentru a asigura coerența termenilor utilizați pe tot parcursul textului, precum și pentru a 
asigura consecvența cu obligațiile stabilite în amendamentul la articolul 10 alineatul (7) 
primul paragraf din propunerea de directivă.

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care acest lucru este 
considerat oportun în raport cu riscurile 
prezentate de un echipament radio, 
importatorii, pentru protecția siguranței 
consumatorilor, supun încercărilor prin 
eșantionare echipamentele radio puse la 
dispoziție pe piață, investighează și, după 
caz, păstrează un registru de reclamații, 
echipamente radio neconforme și 
rechemări ale unor echipamente radio și 
informează distribuitorii privind această
monitorizare.

(6) În cazul în care acest lucru este 
considerat oportun în raport cu riscurile 
prezentate de un echipament radio, 
importatorii, pentru protecția siguranței 
consumatorilor, ca urmare a unei 
solicitări justificate în mod corespunzător 
din partea autorităților competente, supun 
încercărilor prin eșantionare echipamentele 
radio puse la dispoziție pe piață, 
investighează și, după caz, păstrează un 
registru de reclamații, echipamente radio 
neconforme și rechemări ale unor 
echipamente radio și informează 
distribuitorii privind orice astfel de
monitorizare.

Justificare

Pentru a evita împovărarea inutilă a producătorilor, îndeosebi a IMM-urilor, testele prin 
eșantionare ar trebui efectuate numai la cererea autorităților competente. Formularea este, 
de asemenea, armonizată cu pachetul de aliniere la noul cadru legislativ.

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Importatorii care consideră sau au 
motive să creadă că un echipament radio pe 
care l-au introdus pe piață nu este conform 
cu prezenta directivă iau de îndată măsurile 
corective necesare pentru a aduce 
respectivul echipament radio în 
conformitate, pentru a-l retrage sau pentru 
a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în 
care echipamentul radio prezintă un risc, 
importatorii informează imediat în acest 
sens autoritățile naționale competente din 
statele membre în care au pus la dispoziție 
pe piață echipamentul radio, indicând 
detaliile, în special cu privire la 
neconformitate și la orice măsuri corective 
luate.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Justificare

Formularea este armonizată cu pachetul de aliniere la noul cadru legislativ.

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Importatorii, în urma unei cereri 
motivate din partea unei autorități naționale 
competente, îi furnizează fără întârziere 
acesteia toate informațiile și documentația
necesară pentru a demonstra conformitatea 
echipamentului radio, într-o limbă care 
poate fi ușor înțeleasă de către autoritatea 
în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea 
respectivă, la cererea acesteia, cu privire la 
orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea 
riscurilor prezentate de echipamentele 
radio pe care aceștia le-au introdus pe 
piață.

(9) Importatorii, în urma unei cereri 
motivate din partea unei autorități naționale 
competente, îi furnizează fără întârziere 
acesteia toate informațiile și documentația, 
pe suport electronic sau pe hârtie, 
necesare pentru a demonstra conformitatea 
echipamentului radio într-o limbă care 
poate fi ușor înțeleasă de către autoritatea 
în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea 
respectivă, la cererea acesteia, cu privire la 
orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea 
riscurilor prezentate de echipamentele 
radio pe care aceștia le-au introdus pe 
piață.
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Justificare

Trebuie raționalizat procesul furnizării documentației. Formularea este, de asemenea, 
armonizată cu pachetul de aliniere la noul cadru legislativ.

Amendamentul 50

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a pune la dispoziție echipamente 
radio pe piață, distribuitorii verifică dacă 
echipamentul radio poartă marcajul CE, 
dacă acesta este însoțit de documentele 
necesare și de instrucțiuni și informații de 
siguranță, într-o limbă ușor de înțeles de 
către consumatori și de alți utilizatori finali 
din statul membru în care echipamentul 
radio urmează a fi pus la dispoziție pe 
piață, precum și dacă producătorul și 
importatorul au respectat cerințele 
prevăzute la articolul 10 alineatele (5)-(9) 
și la articolul 12 alineatul (3).

Înainte de a pune la dispoziție echipamente 
radio pe piață, distribuitorii verifică dacă 
echipamentul radio poartă marcajul CE, 
dacă acesta este însoțit de documentele 
necesare și de instrucțiuni și informații de 
siguranță, într-o limbă ușor de înțeles de 
către consumatori și de alți utilizatori finali 
din statul membru în care echipamentul 
radio urmează a fi pus la dispoziție pe 
piață, precum și dacă producătorul și 
importatorul au respectat cerințele 
prevăzute la articolul 10 alineatele (5)-(9) 
și respectiv la articolul 12 alineatul (3).

Justificare

Pentru a asigura coerența termenilor folosiți pe tot parcursul textului.

Amendamentul 51

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Distribuitorii care consideră sau au 
motive să creadă că echipamentul radio pe 
care l-au pus la dispoziție pe piață nu este 
conform cu prezenta directivă se asigură că 
sunt luate măsurile corective necesare 
pentru a aduce respectivul echipament 
radio în conformitate, pentru a-l retrage sau 
pentru a-l rechema, după caz. În plus, în 
cazul în care echipamentul radio prezintă 
un risc, distribuitorii informează imediat în 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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acest sens autoritățile naționale competente 
din statele membre în care au pus la 
dispoziție pe piață echipamentul radio, 
indicând detaliile, în special cu privire la 
neconformitate și la orice măsuri corective 
luate.

Justificare

Formularea este armonizată cu pachetul de aliniere la noul cadru legislativ.

Amendamentul 52

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Distribuitorii, la cererea motivată a unei 
autorități naționale competente, îi 
furnizează acesteia fără întârziere toate 
informațiile și documentația necesară
pentru a demonstra conformitatea 
echipamentului radio. Aceștia cooperează 
cu autoritatea respectivă, la cererea 
acesteia, cu privire la orice acțiune de 
eliminare a riscurilor prezentate de 
echipamentul radio pe care l-au pus la 
dispoziție pe piață.

(5) Distribuitorii, la cererea motivată a unei 
autorități naționale competente, îi 
furnizează acesteia fără întârziere, pe 
suport de hârtie sau în format electronic,
toate informațiile și documentația necesare
pentru a demonstra conformitatea 
echipamentului radio. Aceștia cooperează 
cu autoritatea respectivă, la cererea 
acesteia, cu privire la orice acțiune de 
eliminare a riscurilor prezentate de 
echipamentul radio pe care l-au pus la 
dispoziție pe piață.

Justificare

Trebuie raționalizat procesul transmiterii documentației și stabilite cerințe corespunzătoare 
referitoare la limbă. Formularea este, de asemenea, armonizată cu pachetul de aliniere la 
noul cadru legislativ.

Amendamentul 53

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un standard 
armonizat satisface cerințele pe care le 

eliminat
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acoperă și care sunt prevăzute la articolul 
3 sau la articolul 27, Comisia publică 
referințele standardelor respective în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Justificare

Este deja cuprins în regulamentul privind standardizarea.

Amendamentul 54

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Producătorii pot demonstra conformitatea 
echipamentelor radio cu cerințele esențiale
menționate la articolul 3 alineatul (1)
literele (a) și (b) prin oricare dintre 
următoarele proceduri de evaluare a 
conformității:

Producătorii demonstrează conformitatea 
echipamentelor radio cu cerințele esențiale
stabilite la articolul 3 alineatul (1) prin 
oricare dintre următoarele proceduri de 
evaluare a conformității:

Justificare

Producătorii ar trebui să fie obligați să demonstreze conformitatea cu toate cerințele 
esențiale relevante utilizând una dintre procedurile de evaluare a conformității.

Amendamentul 55

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) examinarea UE de tip urmată de 
procedura conformității de tip prevăzută în 
anexa IV;

(b) examinarea UE de tip urmată de 
procedura conformității de tip bazate pe 
controlul intern al producției prevăzută în 
anexa IV;

Justificare

Pentru a conferi textului claritate juridică este necesar să se alinieze textul de la articolul 17 
alineatul (1) litera (b) din directiva propusă la textul din anexa IV la directiva propusă.
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Amendamentul 56

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, în procesul de evaluare a 
conformității echipamentelor radio cu 
cerințele esențiale menționate la articolul 3 
alineatele (2) și (3), producătorul a aplicat 
standardele armonizate, al căror număr de 
referință a fost publicat în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene, el poate utiliza
oricare dintre următoarele proceduri:

În cazul în care, în procesul de evaluare a 
conformității echipamentelor radio cu 
cerințele esențiale menționate la articolul 3 
alineatele (2) și (3), producătorul a aplicat 
standardele armonizate, al căror număr de 
referință a fost publicat în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene, el utilizează oricare 
dintre următoarele proceduri:

Justificare

Producătorii ar trebui să fie obligați să demonstreze conformitatea cu toate cerințele 
esențiale relevante utilizând una dintre procedurile de evaluare a conformității.

Amendamentul 57

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) examinarea UE de tip urmată de 
procedura conformității de tip prevăzută în 
anexa IV;

(b) examinarea UE de tip urmată de 
procedura conformității de tip bazate pe 
controlul intern al producției prevăzută în 
anexa IV;

Justificare

Pentru a conferi textului claritate juridică este necesar să se alinieze textul de la articolul 17 
alineatul (2) litera (b) din directiva propusă la textul din anexa IV la directiva propusă.

Amendamentul 58

Propunere de directivă
Articolul 17 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) examinarea UE de tip urmată de 
procedura conformității de tip prevăzută în 

(a) examinarea UE de tip urmată de 
procedura conformității de tip bazate pe 
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anexa IV; controlul intern al producției prevăzută în 
anexa IV;

Justificare

Pentru a conferi textului claritate juridică este necesar să se alinieze textul de la articolul 17 
alineatul (3) litera (a) din directiva propusă la textul din anexa IV la directiva propusă.

Amendamentul 59

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Declarația de conformitate UE are structura 
modelului și conține elementele prevăzute 
în anexa VII și se actualizează în 
permanență. Aceasta este tradusă în limba
(limbile) impusă (impuse) de statul 
membru pe piața căruia este introdus sau 
pus la dispoziție echipamentul radio.

Declarația de conformitate UE are structura 
modelului stabilit în anexa VII, conține 
elementele prevăzute în anexa respectivă
și se actualizează în permanență. Aceasta
se traduce în limba (limbile) impusă
(impuse) de statul membru pe piața căruia 
este introdus sau pus la dispoziție 
echipamentul radio.

Justificare

Formularea este armonizată cu pachetul de aliniere la noul cadru legislativ.

Amendamentul 60

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin redactarea declarației UE de 
conformitate, producătorul își asumă 
responsabilitatea pentru conformitatea 
echipamentului radio.

(4) Prin redactarea declarației UE de 
conformitate, producătorul își asumă 
responsabilitatea pentru conformitatea 
echipamentului radio cu cerințele stabilite 
în prezenta directivă.

Justificare

Formularea este armonizată cu pachetul de aliniere la noul cadru legislativ.



RR\1005028RO.doc 37/59 PE510.528v02-00

RO

Amendamentul 61

Propunere de directivă
Articolul 20 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Norme și condiții pentru aplicarea 
marcajului CE

Norme și condiții pentru aplicarea 
marcajului CE și a numărului de 
identificare al organismului notificat

Justificare

Pentru a reflecta în totalitate conținutul articolului 20 din directiva propusă este necesar să
se extindă titlul.

Amendamentul 62

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Marcajul CE se aplică în mod vizibil, 
lizibil și imposibil de șters pe 
echipamentele radio sau pe plăcuțele cu 
datele tehnice ale acestora, cu excepția 
cazului în care acest lucru nu este posibil 
sau justificat din considerente ținând de 
natura echipamentului radio. Marcajul CE 
trebuie să fie, de asemenea, aplicat în mod 
vizibil și lizibil pe ambalaj.

(1) Marcajul CE se aplică în mod vizibil, 
lizibil și imposibil de șters pe 
echipamentele radio sau pe plăcuțele cu 
datele tehnice ale acestora, cu excepția 
cazului în care acest lucru nu este posibil 
sau justificat din considerente ținând de 
natura echipamentului radio. Marcajul CE 
trebuie să fie, de asemenea, aplicat în mod 
vizibil și lizibil pe ambalaj. În cazul în 
care echipamentele radio sunt dotate cu 
afișaj integral, cerințele stabilite la 
prezentul alineat poate fi îndeplinite, de 
asemenea, de o funcție care să permită 
utilizatorului final să selecteze afișarea 
marcajului CE pe afișajul integral, în 
conformitate cu principiile generale 
stabilite la articolul 19.

Justificare

Acest amendament propune stabilirea unor dispoziții pentru utilizarea etichetării electronice, 
introducând proiectul de directivă R&TTE în era digitală.
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Amendamentul 63

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre completează 
mecanismele existente pentru a asigura 
aplicarea corectă a regimului aplicabil 
marcajului CE și iau măsurile 
corespunzătoare în cazul utilizării 
inadecvate a respectivului marcaj.

Justificare

Formularea este armonizată cu pachetul de aliniere la noul cadru legislativ.

Amendamentul 64

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Documentația tehnică va conține toate 
datele și detaliile relevante referitoare la 
mijloacele utilizate de producător pentru a 
garanta că echipamentul radio este în 
conformitate cu cerințele prevăzute la 
articolul 3. Aceasta conține cel puțin
documentele enumerate în anexa VI.

(1) Documentația tehnică va conține toate 
datele și detaliile relevante referitoare la 
mijloacele utilizate de producător pentru a 
garanta că echipamentul radio este în 
conformitate cu cerințele esențiale
prevăzute la articolul 3. Aceasta conține cel 
puțin elementele enumerate în anexa VI.

Justificare

Pentru a conferi textului claritate juridică este necesar să se alinieze textul de la articolul 21 
alineatul (1) din directiva propusă la textul din anexa VI la directiva propusă.

Amendamentul 65

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) La cererea motivată a autorității de 
supraveghere a pieței dintr-un stat 
membru, producătorul oferă o traducere a 
părților relevante din documentația 
tehnică în limba respectivului stat 
membru.

eliminat

Atunci când o autoritate de supraveghere 
a pieței solicită documentația tehnică din 
partea unui producător, acesta o 
transmite fără întârziere. Atunci când o 
autoritate de supraveghere a pieței solicită 
unui producător o traducere a 
documentației tehnice sau unor părți din 
aceasta, autoritatea poate stabili un 
termen de 30 de zile pentru primirea 
respectivei traduceri, dacă existența unui 
risc serios și imediat nu justifică stabilirea 
unui termen mai scurt.

Justificare

Prezentul alineat este dificil de armonizat cu internaționalizarea de facto a lanțului de 
aprovizionare, în cadrul căruia documentele și rapoartele sunt deja, în orice caz, redactate în 
limbi foarte cunoscute și care utilizează terminologie tehnică folosită la nivel internațional.

Amendamentul 66

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Personalul responsabil pentru 
îndeplinirea activităților de evaluare a 
conformității trebuie să posede 
următoarele:

(7) Personalul responsabil pentru 
îndeplinirea sarcinilor de evaluare a 
conformității trebuie să posede 
următoarele:

Justificare

Pentru a asigura coerența termenilor folosiți la articolul 26 din propunerea de directivă. 
Formularea este, de asemenea, armonizată cu pachetul de aliniere la noul cadru legislativ.
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Amendamentul 67

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Imparțialitatea organismelor de evaluare a 
conformității, a personalului de conducere 
și a personalului de evaluare al acestora 
trebuie să fie garantată.

Imparțialitatea organismelor de evaluare a 
conformității, a personalului de conducere 
și a personalului responsabil cu 
îndeplinirea sarcinilor de evaluare a 
conformității trebuie să fie garantată.

Justificare

Pentru a asigura conformitatea termenilor folosiți la articolul 26 din propunerea de 
directivă.

Amendamentul 68

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Remunerația conducerii generale și a 
personalului de evaluare ale unui organism 
de evaluare a conformității nu depinde de 
numărul evaluărilor efectuate sau de 
rezultatul evaluărilor respective.

Remunerația conducerii generale și a 
personalului responsabil cu îndeplinirea 
sarcinilor de evaluare a conformității din 
cadrul unui organism de evaluare a
conformității nu depinde de numărul
evaluărilor efectuate sau de rezultatul 
evaluărilor respective.

Justificare

Pentru a asigura conformitatea termenilor folosiți la articolul 26 din propunerea de 
directivă.

Amendamentul 69

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Organismele de evaluare a 
conformității participă la sesiuni de 

(11) Organismele de evaluare a 
conformității participă la sesiuni de 
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informare sau se asigură că personalul lor 
de evaluare este informat în legătură cu 
activitățile de standardizare relevante, cu 
activitățile de reglementare în domeniul 
echipamentelor radio și al planificării 
frecvențelor, precum și cu activitățile 
grupului de coordonare a organismelor 
notificate înființat în temeiul legislației de 
armonizare relevante a Uniunii și pun în 
aplicare ca orientare generală deciziile și 
documentele administrative rezultate în 
urma activității grupului susmenționat.

informare sau se asigură că personalul lor
responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de 
evaluare a conformității este informat în 
legătură cu activitățile de standardizare 
relevante, cu activitățile de reglementare în 
domeniul echipamentelor radio și al 
planificării frecvențelor, precum și cu 
activitățile grupului de coordonare a 
organismelor notificate înființat în temeiul 
legislației de armonizare relevante a 
Uniunii și pun în aplicare ca orientare 
generală deciziile și documentele 
administrative rezultate în urma activității 
grupului susmenționat.

Justificare

Pentru a asigura conformitatea termenilor folosiți la articolul 26 din propunerea de 
directivă.

Amendamentul 70

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cererea este însoțită de o descriere a 
activităților de evaluare a conformității, a 
modulului sau modulelor de evaluare a 
conformității și a categoriei de 
echipamente radio pentru care organismul 
se consideră a fi competent, precum și de 
un certificat de acreditare, în cazul în care 
există, eliberat de un organism național de 
acreditare care să ateste că organismul de 
evaluare a conformității satisface cerințele 
prevăzute la articolul 26.

(2) Cererea de notificare este însoțită de o 
descriere a activităților de evaluare a 
conformității, a modulului sau modulelor 
de evaluare a conformității și a categoriei 
de echipamente radio pentru care 
organismul se consideră a fi competent, 
precum și de un certificat de acreditare, în 
cazul în care există, eliberat de un 
organism național de acreditare care să 
ateste că organismul de evaluare a 
conformității satisface cerințele prevăzute 
la articolul 26.

Justificare

Formularea este armonizată cu pachetul de aliniere la noul cadru legislativ.

Amendamentul 71
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Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia pune la dispoziția publicului lista 
organismelor notificate în temeiul 
prezentei directive, inclusiv numerele de 
identificare care le-au fost alocate și 
activitățile pentru care au fost notificate.

Comisia pune la dispoziția publicului lista 
organismelor notificate în temeiul 
prezentei directive, inclusiv numerele de 
identificare care le-au fost atribuite, și 
activitățile pentru care au fost notificate.

Justificare

Pentru a asigura coerența termenilor folosiți la articolul 31 din propunerea de directivă. 
Formularea este, de asemenea, armonizată cu pachetul de aliniere la noul cadru legislativ.

Amendamentul 72

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia se asigură că această listă este 
actualizată.

Comisia asigură actualizarea listei.

Justificare

Formularea este armonizată cu pachetul de aliniere la noul cadru legislativ.

Amendamentul 73

Propunere de directivă
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statul membru notificator prezintă 
Comisiei, la cerere, toate informațiile 
referitoare la baza notificării sau la 
menținerea competenței organismului în 
cauză.

(2) Statul membru notificator prezintă 
Comisiei, la cerere, toate informațiile 
referitoare la baza notificării sau la 
menținerea competenței organismului
notificat în cauză.

Justificare

Formularea este armonizată cu pachetul de aliniere la noul cadru legislativ.
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Amendamentul 74

Propunere de directivă
Articolul 39 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Supravegherea pieței Uniunii și controlul
produselor care intră pe piața Uniunii

Supravegherea pieței Uniunii și controlul
echipamentelor radio care intră pe piața 
Uniunii

Justificare

Este necesar ca titlul articolului să fie armonizat cu conținutul acestuia.

Amendamentul 75

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care au luat măsuri în temeiul 
articolului 20 din Regulamentul (CE) nr. 
765/2008 sau în cazul în care au motive 
suficiente să creadă că un echipament radio 
care intră sub incidența prezentei directive 
prezintă un risc pentru sănătatea sau 
siguranța persoanelor sau pentru alte 
aspecte referitoare la protecția interesului 
public care intră sub incidența prezentei 
directive, autoritățile de supraveghere a 
pieței dintr-un stat membru fac o evaluare 
cu privire la echipamentul radio în cauză, 
acoperind toate cerințele stabilite în 
prezenta directivă. Operatorii economici 
relevanți cooperează cu autoritățile de 
supraveghere a pieței atât cât este necesar.

În cazul în care au motive suficiente să 
creadă că un echipament radio care intră 
sub incidența prezentei directive prezintă 
un risc pentru sănătatea sau siguranța 
persoanelor sau pentru alte aspecte 
referitoare la protecția interesului public 
care intră sub incidența prezentei directive, 
autoritățile de supraveghere a pieței dintr-
un stat membru fac o evaluare cu privire la 
echipamentul radio în cauză, acoperind 
toate cerințele relevante stabilite în 
prezenta directivă. Operatorii economici 
relevanți cooperează cu autoritățile de 
supraveghere a pieței în acest scop, dacă
este necesar.

Justificare

Formularea este armonizată cu pachetul de aliniere la noul cadru legislativ.

Amendamentul 76
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Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, pe parcursul evaluării
respective, autoritățile de supraveghere a 
pieței constată că echipamentul radio nu 
respectă cerințele stabilite în prezenta 
directivă, ele solicită de îndată operatorului 
economic relevant să întreprindă toate 
acțiunile corective adecvate pentru a aduce 
echipamentul radio în conformitate cu 
respectivele cerințe, să retragă 
echipamentul radio de pe piață sau să îl 
recheme în decursul unei perioade 
rezonabile, proporțională cu natura 
riscului, pe care o stabilesc acestea.

În cazul în care, pe parcursul evaluării
menționate la primul paragraf, autoritățile 
de supraveghere a pieței constată că 
echipamentul radio nu respectă cerințele 
stabilite în prezenta directivă, ele solicită 
de îndată operatorului economic relevant să 
întreprindă toate acțiunile corective 
adecvate pentru a aduce echipamentul 
radio în conformitate cu respectivele 
cerințe, să retragă echipamentul radio de pe 
piață sau să îl recheme în decursul unei 
perioade rezonabile, proporțională cu 
natura riscului, pe care o stabilesc acestea.

Justificare

Formularea este armonizată cu pachetul de aliniere la noul cadru legislativ.

Amendamentul 77

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 
765/2008 se aplică măsurilor menționate la 
al doilea paragraf.

Articolul 21 din Regulamentul (CE) 
nr. 765/2008 se aplică măsurilor 
menționate la al doilea paragraf de la 
prezentul alineat.

Justificare

Formularea este armonizată cu pachetul de aliniere la noul cadru legislativ.

Amendamentul 78

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 5 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile menționate la alineatul (4) 
includ toate detaliile disponibile, în special 
cu privire la datele necesare pentru a 
identifica echipamentul radio neconform, 
originea echipamentului radio, natura 
neconformității invocate și riscul implicat, 
natura și durata măsurilor naționale luate, 
precum și argumentele prezentate de 
operatorul economic relevant. Autoritățile 
de supraveghere a pieței indică, în special, 
dacă neconformitatea se datorează uneia 
dintre următoarele situații:

Informațiile menționate la alineatul (4) al 
doilea paragraf includ toate detaliile 
disponibile, în special cu privire la datele 
necesare pentru a identifica echipamentul 
radio neconform, originea echipamentului 
radio, natura neconformității invocate și 
riscul implicat, natura și durata măsurilor 
naționale luate, precum și argumentele 
prezentate de operatorul economic 
relevant. Autoritățile de supraveghere a 
pieței indică, în special, dacă 
neconformitatea se datorează uneia dintre 
următoarele situații:

Justificare

Formularea este armonizată cu pachetul de aliniere la noul cadru legislativ.

Amendamentul 79

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre, altele decât statul 
membru care a inițiat procedura, 
informează imediat Comisia și celelalte 
state membre cu privire la măsurile 
adoptate și informațiile suplimentare 
referitoare la neconformitatea 
echipamentului radio în cauză aflate la 
dispoziția lor și cu privire la obiecțiile lor, 
în caz de dezacord cu măsura națională
notificată.

(6) Statele membre, altele decât statul 
membru care a inițiat procedura în temeiul 
prezentului articol, informează imediat 
Comisia și celelalte state membre cu 
privire la măsurile adoptate și informațiile 
suplimentare referitoare la neconformitatea 
echipamentului radio în cauză, aflate la 
dispoziția lor, și cu privire la obiecțiile lor, 
în caz de dezacord cu măsura națională
adoptată.

Justificare

Formularea este armonizată cu pachetul de aliniere la noul cadru legislativ.

Amendamentul 80
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Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul în care, în termen de opt 
săptămâni de la primirea informațiilor 
menționate la alineatul (4), niciun stat 
membru sau Comisia nu a ridicat obiecții 
cu privire la o măsură provizorie luată de 
un stat membru, măsura este considerată 
justificată.

(7) În cazul în care, în termen de trei luni
de la primirea informațiilor menționate la
alineatul (4) al doilea paragraf, niciun stat 
membru sau Comisia nu a ridicat obiecții 
cu privire la o măsură provizorie luată de 
un stat membru, măsura este considerată 
justificată.

Justificare

Formularea este armonizată cu pachetul de aliniere la noul cadru legislativ.

Amendamentul 81

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Statele membre se asigură că se iau fără 
întârziere măsurile restrictive adecvate în 
legătură cu aparatul în cauză.

(8) Statele membre se asigură că se iau fără 
întârziere măsurile restrictive adecvate, 
cum ar fi retragerea echipamentului radio 
de pe piață, în legătură cu echipamentul 
radio în cauză.

Justificare

Formularea este armonizată cu pachetul de aliniere la noul cadru legislativ.

Amendamentul 82

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care măsura națională este 
considerată justificată, toate statele 
membre iau măsurile necesare pentru a 
garanta că echipamentul radio neconform 
este retras sau rechemat de pe piețele lor și 

(2) În cazul în care măsura națională este 
considerată justificată, toate statele 
membre iau măsurile necesare pentru a 
garanta că echipamentul radio neconform 
este retras sau rechemat de pe piețele lor și 
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informează Comisia în consecință. În cazul 
în care măsura națională este considerată 
nejustificată, statul membru în cauză 
retrage măsura.

informează Comisia în consecință. În cazul 
în care măsura națională este considerată 
nejustificată, statul membru în cauză 
retrage măsura respectivă.

Justificare

Formularea este armonizată cu pachetul de aliniere la noul cadru legislativ.

Amendamentul 83

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care măsura națională este 
considerată justificată, iar neconformitatea 
echipamentului radio este atribuită unor 
deficiențe ale standardelor armonizate 
menționate la articolul 16 din prezenta 
directivă, Comisia aplică procedura 
prevăzută la articolul 8 din Regulamentul
(UE) nr. [../..]. [privind standardizarea 
europeană].

(3) În cazul în care măsura națională este 
considerată justificată, iar neconformitatea 
echipamentului radio este atribuită unor 
deficiențe ale standardelor armonizate 
menționate la articolul 40 alineatul (5) 
litera (b) din prezenta directivă, Comisia 
aplică procedura prevăzută la articolul 11
din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.

Justificare

Cum Regulamentul privind standardizarea europeană a fost publicat în Jurnalul Oficial, este 
necesar să se reflecte această schimbare.

Amendamentul 84

Propunere de directivă
Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care, în urma desfășurării
unei evaluări în conformitate cu articolul 
40 alineatul (1), un stat membru constată 
că, deși este în conformitate cu prezenta 
directivă, un echipament radio prezintă un 
risc pentru sănătatea sau siguranța 
persoanelor sau pentru alte aspecte privind 
protecția interesului public specificate în 

(1) În cazul în care, în urma efectuării unei 
evaluări în conformitate cu articolul 40 
alineatul (1), un stat membru constată că, 
deși este în conformitate cu prezenta 
directivă, un echipament radio prezintă un 
risc pentru sănătatea sau siguranța 
persoanelor sau pentru alte aspecte privind 
protecția interesului public specificate în 
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prezenta directivă, acesta solicită
operatorului economic relevant să ia toate 
măsurile corespunzătoare pentru a se 
asigura că echipamentul radio în cauză, în 
momentul introducerii pe piață, nu mai 
prezintă respectivul risc sau pentru a 
retrage echipamentul radio de pe piață sau 
a-l rechema într-un termen rezonabil, 
proporțional cu natura riscului, indicat de 
statul membru în cauză.

prezenta directivă, acesta solicită 
operatorului economic relevant să ia toate 
măsurile corespunzătoare pentru a se 
asigura că echipamentul radio în cauză, în 
momentul introducerii pe piață, nu mai 
prezintă respectivul risc sau pentru a 
retrage echipamentul radio de pe piață sau 
a-l rechema într-un termen rezonabil, 
proporțional cu natura riscului, indicat de 
statul membru în cauză.

Justificare

Formularea este armonizată cu pachetul de aliniere la noul cadru legislativ.

Amendamentul 85

Propunere de directivă
Articolul 43 – alineatul 1 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) numărul de identificare al 
organismului notificat, în cazul în care se 
utilizează procedura de evaluare a 
conformității menționată în anexa V, a 
fost aplicat prin încălcarea articolului 20 
sau nu a fost aplicat;

Justificare

Formularea este armonizată cu pachetul de aliniere la noul cadru legislativ.

Amendamentul 86

Propunere de directivă
Articolul 43 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) produsul nu este în conformitate cu 
cerințele prevăzute la articolul 10
alineatele (5) și (6) și la articolul 12 
alineatul (3);

(f) informațiile menționate la articolul 10
alineatul (5) sau alineatul (6) sau la 
articolul 12 alineatul (3) lipsesc, sunt false 
sau sunt incomplete;
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Justificare

Pentru a asigura certitudine juridică. 

Amendamentul 87

Propunere de directivă
Articolul 43 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) informațiile privind utilizarea prevăzută 
a echipamentelor radio, declarația de 
conformitate UE și restricțiile de utilizare 
prevăzute la articolul 10 alineatele (7) – (9) 
nu însoțesc echipamentele radio;

(g) informațiile privind utilizarea prevăzută 
a echipamentelor radio, declarația de 
conformitate UE sau restricțiile de utilizare 
prevăzute la articolul 10 alineatele (7) – (9) 
nu însoțesc echipamentele radio;

Justificare

Pentru a asigura certitudinea juridică, este necesar să se specifice că nerespectarea uneia 
dintre cerințe le permite statelor membre să îi solicite operatorului economic în cauză să 
remedieze situația de neconformitate.

Amendamentul 88

Propunere de directivă
Articolul 43 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) neconformitatea cu articolul 5. eliminat

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 5 din propunerea de directivă.

Amendamentul 89

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 2 alineatul (3), articolul 3
alineatul (3), articolul 4 alineatul (2) și 5 

(2) Competența de a adopta acte delegate
menționată la articolul 3 alineatul (3) al 
doilea paragraf și la articolul 4 alineatul
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alineatul (2) se conferă pentru o perioadă 
de timp nedeterminată de la [data intrării 
în vigoare].

(2) se conferă Comisiei pe o perioadă de 
timp nedeterminată începând de la ...*.

_____________
* JO: a se introduce data intrării în 
vigoare a prezentei directive.

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 2 alineatul (3) și articolul 5 din propunerea de 
directivă.

Amendamentul 90

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea competențelor menționate la
articolul 2 alineatul (3), articolul 3
alineatul (3), articolul 4 alineatul (2) și la 
articolul 5 alineatul (2) poate fi revocată
în orice moment de către Parlamentul 
European sau de către Consiliu. Decizia de 
revocare pune capăt delegării de 
competențe specificată în respectiva 
decizie. Decizia de revocare intră în 
vigoare în ziua următoare datei publicării
deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau la o dată ulterioară
specificată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere valabilității niciunuia dintre 
actele delegate aflate deja în vigoare.

(3) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 3 alineatul (3) al doilea 
paragraf și la articolul 4 alineatul (2) poate 
fi revocată oricând de Parlamentul 
European sau de Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării de 
competențe specificată în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de
la o dată ulterioară menționată în decizie.
Decizia nu aduce atingere actelor delegate
care sunt deja în vigoare.

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 2 alineatul (3) și articolul 5 din propunerea de 
directivă, dar și pentru a asigura claritatea juridică.
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Amendamentul 91

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul
articolelor 2 alineatul (3), articolul 3
alineatul (3), articolul 4 alineatul (2) și la 
articolul 5 alineatul (2) intră în vigoare 
numai dacă nici Parlamentul European,
nici Consiliul nu se opun în termen de 
două luni de la notificarea actului în cauză
către Parlamentul European și Consiliu sau
dacă, înainte de expirarea acestui termen, 
atât Parlamentul European, cât și Consiliul 
au informat Comisia că nu vor obiecta.
Respectivul termen se prelungește cu două 
luni la inițiativa Parlamentului European 
sau a Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul
articolului 3 alineatul (3) al doilea 
paragraf și al articolului 4 alineatul (2) 
intră în vigoare numai în cazul în care nici 
Parlamentul European și nici Consiliul nu
au formulat obiecțiuni în termen de două 
luni de la notificarea acestuia către 
Parlamentul European și Consiliu sau în 
cazul în care, înaintea expirării 
termenului respectiv, Parlamentul 
European și Consiliul au informat Comisia 
că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul 
termen se prelungește cu două luni la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 2 alineatul (3) și articolul 5 din propunerea de 
directivă.

Amendamentul 92

Propunere de directivă
Articolul 46 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre stabilesc normele 
privind sancțiunile aplicabile în cazul
încălcărilor dispozițiilor
naționale adoptate în temeiul prezentei 
directive și iau toate măsurile necesare 
pentru a asigura respectarea normelor 
respective .

Statele membre stabilesc normele 
privind sancțiunile aplicabile în cazul
încălcării de către operatorii economici a
dispozițiilor de drept intern adoptate în 
temeiul prezentei directive și iau toate 
măsurile necesare pentru a asigura
aplicarea acestora. Astfel de norme pot 
include sancțiuni penale pentru încălcări 
grave.
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Justificare

Formularea este armonizată cu pachetul de aliniere la noul cadru legislativ.

Amendamentul 93

Propunere de directivă
Articolul 47 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să atingă un nivel ridicat de protecție 
a consumatorului.

Justificare

Revizuirea funcționării directivei de către Comisie ar trebui, de asemenea, să acopere un 
nivel de protecție ridicat al consumatorilor.

Amendamentul 94

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Echipamentele radio utilizate de 
radioamatori în sensul articolului 1 
definiția 56 din regulamentul de 
radiocomunicații al Uniunii internaționale 
de telecomunicații (UIT), cu condiția să 
nu fie vorba de echipamente disponibile 
în comerț.

1. Echipamentele radio care nu sunt 
disponibile în comerț, utilizate de 
radioamatori în sensul articolului 1 
definiția 56 din regulamentul de 
radiocomunicații al Uniunii internaționale 
de telecomunicații (UIT):

Ansamblurile de componente care 
urmează să fie asamblate de radioamatori
și echipamentele comerciale modificate de 
radioamatori pentru uz propriu nu sunt 
considerate echipamente disponibile în 
comerț.

(i) kituri radio destinate montării și 
utilizării de radioamatori;

(ii) echipamente radio disponibile în 
comerț, modificate de radioamatori pentru 
uz propriu;
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(iii) echipamente construite de 
radioamatori acționând individual în 
scopuri științifice și experimentale în 
cadrul activității de radioamator.

Justificare

Textul existent a condus de multe ori, în trecut, la dificultăți de interpretare. Noua formulare 
aduce un plus de claritate și nu modifică sensul.

Amendamentul 95

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 5 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Kituri de evaluare construite la 
comandă, destinate profesioniștilor, care 
urmează să fie folosite exclusiv în 
instalații de cercetare și dezvoltare în 
aceste scopuri.

Justificare

Echipamentele pentru cercetare și dezvoltare reprezintă un grup de produse important, 
întrucât acestea asigură inovarea și competitivitatea în UE. Reformele recente ale 
directivelor RoHS și DEEE exclud astfel de echipamente din domeniul lor de aplicare. Pentru 
a evita apariția unui grad semnificativ de incertitudine în rândul importatorilor și 
distribuitorilor cu privire la ce produse electrice intră sub incidența unei directive privind 
produse specifice, domeniile de aplicare ar trebui să fie armonizate.

Amendamentul 96

Propunere de directivă
Anexa II

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANNEX II eliminat
Produse care se încadrează în definiția 
echipamentelor radio
1. În sensul prezentei directive, 
următoarele produse se consideră a fi 
echipamente radio:
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(a) antenele active;

(b) aparatele de bruiaj.

2. În sensul prezentei directive, 
următoarele produse nu se consideră a fi 
echipamente radio:
(a) antenele pasive;

(b) implanturile cohleare;

(c) cuptoarele cu microunde.

Justificare

Cum amendamentul la articolul 2 alineatul (1) punctul 1 din propunerea de directivă aduce o 
modificare legată de restrângerea definiției echipamentelor radio la echipamentele care pot fi 
utilizate pentru comunicații, anexa II din propunerea de directivă devine caducă.

Amendamentul 97

Propunere de directivă
Anexa VII – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Nr. … (număr unic de identificare a 
echipamentului radio):

1. Produs (numărul produsului, al lotului, 
al tipului sau numărul de serie):

Justificare

Formularea este armonizată cu pachetul de aliniere la noul cadru legislativ.

Amendamentul 98

Propunere de directivă
Anexa VII – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Obiectul declarației (identificare a 
echipamentului radio permițând 
trasabilitatea. Poate include și o fotografie, 

4. Obiectul declarației (identificare a 
echipamentului radio permițând 
trasabilitatea; poate include o imagine 
color suficient de clară în cazul în care 
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dacă este cazul.):: acest lucru este necesar pentru 
identificarea echipamentului radio):

Justificare

Formularea este armonizată cu pachetul de aliniere la noul cadru legislativ.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Context

Prezentul raport aduce modificări la propunerea Comisiei Europene de revizuire a Directivei 
1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele 
hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea reciprocă a 
conformității acestora1 (Directiva R&TTE). Propunerea este strâns legată de punerea în 
aplicare a noului cadru legislativ (NCL) adoptat în 2008 sub forma „pachetului Bunuri”. 

Directiva R&TTE stabilește un cadru pentru introducerea pe piață, libera circulație și punerea 
în funcțiune în UE a echipamentelor hertziene și a echipamentelor terminale de 
telecomunicații. Directiva a intrat în vigoare în 1999 și a fost esențială pentru realizarea unei 
piețe interne în acest domeniu. Directiva include cerințe esențiale privind protecția sănătății și 
a securității, privind compatibilitatea electromagnetică și privind evitarea interferențelor 
dăunătoare. Aceste cerințe se concretizează în cerințe tehnice ce fac parte din standarde 
armonizate facultative, ca și în alte legislații din cadrul „noii abordări”. 

Numărul de dispozitive mobile și aplicații wireless a crescut enorm în ultimii ani. Acest lucru 
determină riscul apariției unor interferențe între diferitele produse. Prin urmare, este esențial 
ca spectrul radio să fie utilizat eficient. 

Dispoziții în vigoare în domeniul propunerii

Directiva R&TTE armonizează pe deplin introducerea pe piața UE a produselor care intră în 
domeniul de aplicare al acesteia. Pot fi introduse pe piață numai echipamente care respectă 
cerințele din directivă, iar statele membre nu pot introduce restricții suplimentare la nivel 
național privind aceleași cerințe. Punerea în funcțiune și utilizarea echipamentelor hertziene 
este supusă reglementărilor naționale. Atunci când își exercită această competență, statele 
membre trebuie să respecte legislația UE aplicabilă, în special:

 cadrul general pentru politica spectrului prevăzut în Programul pentru politica în 
domeniul spectrului de frecvențe radio;

 criteriile generale stabilite în Directiva 2002/21/CE (directivă-cadru) în cadrul de 
reglementare pentru comunicațiile electronice;

 condițiile de autorizare pentru utilizarea spectrului prevăzute în Directiva 
2002/20/CE (directiva privind autorizarea) în cadrul de reglementare pentru 
comunicațiile electronice;

 măsurile de punere în aplicare în temeiul Deciziei 676/2002/CE (Decizia privind 
spectrul de frecvențe radio) de armonizare a condițiilor tehnice de utilizare a 
anumitor benzi de spectru în UE, care sunt obligatorii pentru toate statele membre; 

                                               
1 JO L 91, 7.4.1999, p. 10.
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exemple de benzi armonizate la nivelul UE includ benzile pentru GSM, UMTS și 
dispozitivele cu rază scurtă de acțiune;

 coerența cu celelalte politici și obiective ale Uniunii.

Poziția raportoarei

Raportoarea salută propunerea Comisiei Europene. Cu toate acestea, propune introducerea 
unor schimbări orizontale și verticale cu scopul de a se evita sarcinile administrative inutile, 
care ar putea afecta mai ales IMM-urile, asigurând totodată un nivel foarte ridicat de protecție 
a consumatorilor, utilizarea cât se poate de eficientă a spectrului radio, îmbunătățirea 
supravegherii pieței, atingerea unui nivel mai ridicat de coerență cu noul cadru legislativ 
(NCL) și eliminarea eventualelor incoerențe din text care ar putea duce la incertitudine 
juridică. 

Aspecte orizontale

Raportoarea a identificat mai multe incoerențe cu „pachetul bunuri”, care a fost deja discutat 
la nivel european. În vederea alinierii la aceste rezultate și pentru a obține un cadru legislativ 
coerent, raportoarea propune îmbunătățirea formulărilor din text.

Aspecte verticale

Raportoarea este de acord cu direcția generală a propunerii. Cu toate acestea, există o serie de 
aspecte specifice directivei care necesită modificări în vederea atingerii unui echilibru adecvat 
între supravegherea efectivă a pieței și evitarea unor sarcini administrative inutile, în special 
în cazul IMM-urilor. 

(a) Pe piață sunt deja prezente o serie de produse care presupun o utilizare foarte limitată 
a undelor electromagnetice pentru alte scopuri decât comunicațiile fără să se observe 
vreo problemă majoră, ele fiind suficient de reglementate prin, de exemplu, Directiva 
privind echipamentele de joasă tensiune și Directiva EMC, așadar nu este 
proporțional să se extindă domeniul de aplicare al propunerii de regulament pentru a 
cuprinde asemenea echipamente.

(b) În plus, și ținând cont de faptul că spectrul radio este o resursă limitată, este 
important să se garanteze utilizarea eficientă a acestuia; prin urmare, echipamentele 
capabile să recepționeze unde radio ar trebui să intre în domeniul de aplicare al 
propunerii de directivă.

În consecință, raportoarea consideră că este important ca definiția echipamentelor 
radio să fie modificată corespunzător.

(c) Obligația de a înregistra anumite echipamente radio într-un sistem central ar însemna 
o povară disproporționată pentru agenți economici legitimi, în special pentru IMM-
uri, în vreme ce avantajele unui astfel de sistem de înregistrare nu au fost suficient 
demonstrate. În plus, un atare sistem poate pune probleme de confidențialitate. În 
sfârșit, dispozițiile referitoare la trasabilitate stabilite în propunerea de directivă 
reprezintă un instrument suficient pentru o supraveghere eficientă și eficace a pieței.
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(d) Statele membre ar trebui să încurajeze operatorii economici să includă și o adresă de 
internet în afară de adresa poștală pentru a facilita comunicarea dintre operatorii 
economici, autoritățile de supraveghere a pieței și consumatori. 

Raportoarea salută faptul că propunerea scoate în evidență beneficiile interoperabilității dintre 
echipamentele radio și accesorii, cum ar fi încărcătoarele. Trebuie însă reînnoite eforturile 
legate de introducerea unui încărcător comun. Acest lucru ar simplifica utilizarea 
echipamentelor radio precum telefoanele mobile, ar rezulta în scăderea deșeurilor și a 
costurilor și, în plus, ar prezenta numeroase beneficii pentru consumatori.
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