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Poprawka 29
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 48 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(48) Należy ustanowić przepisy 
przejściowe umożliwiające udostępnienie 
na rynku i oddanie do użytku aparatury, 
która została już wprowadzona do obrotu 
zgodnie z dyrektywą 2004/108/WE.

(48) Należy zapewnić producentom i 
importerom rozsądny, lecz ograniczony 
czas na skorzystanie z wszelkich praw 
wynikających z przepisów krajowych 
obowiązujących przed wejściem w życie 
krajowych przepisów transponujących
niniejszą dyrektywę, np. na sprzedanie 
zapasów wyprodukowanych towarów.
Należy ustanowić przepisy przejściowe 
umożliwiające udostępnienie na rynku i 
oddanie do użytku aparatury, która została 
już wprowadzona do obrotu zgodnie z 
dyrektywą 2004/108/WE.

Or. en

Poprawka 30
Andreas Schwab

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

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(ca) sprzętu specjalnie zaprojektowanego 
do celów badawczo-rozwojowych, który 
jest udostępniany jedynie jako sprzęt do 
użytku profesjonalnego;

Or. de

Uzasadnienie

Prywatni użytkownicy końcowy nie mają dostępu do sprzętu badawczo-rozwojowego. W 
wyniku niedawnego przekształcenia dyrektyw RoHS i WEEE takie wyposażenie zostało już 
wyłączone z ich zakresu. Aby uniknąć niepewności, należy zharmonizować zakres dyrektyw 
towarowych.
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Poprawka 31
Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Peter Liese, Andreas Schwab

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 5

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(5) „zaburzenie elektromagnetyczne” 
oznacza jakiekolwiek zjawisko
elektromagnetyczne, które może pogorszyć 
działanie urządzenia włączając  szum 
elektromagnetyczny, niepożądany sygnał 
lub nawet zmianę w samym ośrodku 
propagacji;

(5) „zaburzenia elektromagnetyczne”
oznacza jakiekolwiek zjawisko 
elektromagnetyczne, które może pogorszyć 
działanie urządzenia. Zaburzeniem 
elektromagnetycznym może być szum 
elektromagnetyczny, niepożądany sygnał 
lub nawet zmiana w samym ośrodku 
propagacji;

Or. de

Uzasadnienie

Zmiana ta oznacza powrót do pierwotnej definicji, w której pożądane sygnały nie są wyraźnie 
definiowane jako zaburzenia, lecz wynikają z niekompatybilności elektromagnetycznej w 
rozumieniu art. 6, i w związku z tym nie zostały wymienione. Zaburzenie elektromagnetyczne 
powinno w przyszłości odnosić się jedynie do zjawisk naturalnych lub niepożądanych 
sygnałów, lecz nie do sygnałów pożądanych.

Poprawka 32
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Producenci sporządzają dokumentację 
techniczną, o której mowa w załączniku II
i III oraz przeprowadzają lub zlecają 
przeprowadzenie procedury oceny 
zgodności, o której mowa w art. 15.

Producenci sporządzają dokumentację 
techniczną, o której mowa odpowiednio w 
załączniku II i/lub III oraz przeprowadzają 
lub zlecają przeprowadzenie procedury 
oceny zgodności, o której mowa w art. 14.

Or. en
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Poprawka 33
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Producenci są zobowiązani umieścić na 
aparaturze, a jeżeli nie jest to możliwe – na 
opakowaniu lub w dokumencie 
załączonym do aparatury, swoją nazwę, 
zarejestrowaną nazwę handlową lub 
zarejestrowany znak towarowy i swój adres 
kontaktowy. W adresie musi zostać 
wskazany jeden punkt, w którym można 
skontaktować się z producentem.

6. Producenci są zobowiązani umieścić na 
aparaturze, a jeżeli nie jest to możliwe – na 
opakowaniu lub w dokumencie 
załączonym do aparatury, swoją nazwę, 
zarejestrowaną nazwę handlową lub 
zarejestrowany znak towarowy, adres 
swojej strony internetowej w języku łatwo 
zrozumiałym dla końcowego konsumenta
i organów nadzoru rynku oraz swój adres 
kontaktowy. W adresie musi zostać 
wskazany jeden punkt, w którym można 
skontaktować się z producentem.

Or. en

Poprawka 34
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Importerzy są zobowiązani umieścić na 
aparaturze, a jeżeli nie jest to możliwe – na 
opakowaniu lub w dokumencie 
załączonym do aparatury, swoją nazwę, 
zarejestrowaną nazwę handlową lub 
zarejestrowany znak towarowy i swój adres 
kontaktowy.

3. Importerzy są zobowiązani umieścić na 
aparaturze, a jeżeli nie jest to możliwe – na 
opakowaniu lub w dokumencie 
załączonym do aparatury, swoją nazwę, 
zarejestrowaną nazwę handlową lub 
zarejestrowany znak towarowy, adres 
swojej strony internetowej w języku łatwo 
zrozumiałym dla końcowego konsumenta
i organów nadzoru rynku oraz swój adres 
kontaktowy.

Or. en
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Poprawka 35
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodność aparatury z zasadniczymi
wymaganiami określonymi w załączniku I 
wykazuje się przy zastosowaniu jednej z 
następujących procedur:

Zgodność aparatury z zasadniczymi
wymaganiami określonymi w załączniku I 
wykazuje się przy zastosowaniu jednej z 
następujących procedur wybranej przez 
producenta:

Or. en

Poprawka 36
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Deklaracja zgodności UE posiada 
wzorcowy układ określony w załączniku 
IV do niniejszej dyrektywy oraz jest 
systematycznie aktualizowana. Musi ona 
zostać przetłumaczona na język lub języki 
wymagane przez państwo członkowskie, w 
którym aparaturę wprowadza się do obrotu 
lub udostępnia na rynku.

2. Deklaracja zgodności UE posiada 
wzorcowy układ określony w załączniku 
IV do niniejszej dyrektywy oraz jest 
systematycznie aktualizowana. Może ona 
zostać przetłumaczona na żądanie na język 
lub języki wymagane przez państwo 
członkowskie, w którym aparaturę 
wprowadza się do obrotu lub udostępnia na 
rynku.

Or. en

Poprawka 37
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Deklaracja zgodności UE posiada 
wzorcowy układ określony w załączniku 
IV do niniejszej dyrektywy oraz jest 
systematycznie aktualizowana. Musi ona 
zostać przetłumaczona na język lub języki 
wymagane przez państwo członkowskie, w 
którym aparaturę wprowadza się do obrotu 
lub udostępnia na rynku.

2. Deklaracja zgodności UE posiada 
wzorcowy układ określony w załączniku 
IV do niniejszej dyrektywy oraz jest 
systematycznie aktualizowana. Może ona 
zostać przetłumaczona na żądanie na język 
lub języki wymagane przez państwo 
członkowskie, w którym aparaturę 
wprowadza się do obrotu lub udostępnia na 
rynku.

Or. en

Poprawka 38
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie mogą 
zdecydować, że ocena oraz monitorowanie, 
o których mowa w ust. 1, są 
przeprowadzane przez krajową jednostkę 
akredytującą w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia (WE) nr 765/2008 oraz 
zgodnie z nimi.

2. Ocena oraz monitorowanie, o których 
mowa w ust. 1, są przeprowadzane przez 
krajową jednostkę akredytującą 
w rozumieniu przepisów rozporządzenia 
(WE) nr 765/2008 oraz zgodnie z nim.

Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 39
Bernadette Vergnaud
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Jednostkę należącą do stowarzyszenia 
przedsiębiorców lub zrzeszenia 
zawodowego reprezentującego 
przedsiębiorstwa zaangażowane w 
projektowanie, produkcję, dostarczanie, 
montowanie, wykorzystywanie lub 
konserwację aparatury, którą ocenia, 
można uważać za taką jednostkę, pod 
warunkiem że wykazana została jej 
niezależność i brak konfliktu interesów.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 40
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Jednostka oceniająca zgodność, jej ścisłe 
kierownictwo oraz pracownicy 
odpowiedzialni za realizację zadań 
związanych z oceną zgodności nie mogą 
być projektantami, producentami, 
dostawcami, instalatorami, nabywcami, 
właścicielami, użytkownikami ani 
konserwatorami aparatury, którą oceniają,
ani upoważnionymi przedstawicielami 
wymienionych stron. Nie wyklucza to 
wykorzystywania ocenionej aparatury, 
która jest niezbędna do prowadzenia 
działalności jednostki oceniającej 

Jednostka oceniająca zgodność, jej ścisłe 
kierownictwo oraz pracownicy 
odpowiedzialni za realizację zadań 
związanych z oceną zgodności nie mogą 
być projektantami, producentami, 
dostawcami, instalatorami, nabywcami, 
właścicielami, użytkownikami ani 
konserwatorami aparatury ani 
upoważnionymi przedstawicielami 
wymienionych stron. Nie wyklucza to 
wykorzystywania ocenionej aparatury, 
która jest niezbędna do prowadzenia 
działalności jednostki oceniającej 
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zgodność, lub wykorzystywania takiej 
aparatury do celów osobistych.

zgodność, lub wykorzystywania takiej 
aparatury do celów osobistych.

Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 41
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Nie angażują się oni bezpośrednio w 
projektowanie, produkcję lub 
konstruowanie, wprowadzanie do obrotu, 
instalację, użytkowanie lub konserwację 
takiej aparatury ani nie mogą 
reprezentować stron zaangażowanych w 
taką działalność. Nie angażują się w 
działalność, która może zagrozić 
niezależności ich osądów i wiarygodności 
w związku z działalnością w zakresie 
oceny zgodności, która podlega 
notyfikacji. Dotyczy to w szczególności 
usług konsultingowych.

Nie angażują się oni bezpośrednio w 
projektowanie, produkcję lub 
konstruowanie, wprowadzanie do obrotu, 
instalację, użytkowanie lub konserwację 
aparatury ani nie mogą reprezentować 
stron zaangażowanych w taką działalność.
Nie angażują się w działalność, która może 
zagrozić niezależności ich osądów i 
wiarygodności w związku z działalnością 
w zakresie oceny zgodności, która podlega 
notyfikacji. Dotyczy to w szczególności 
usług konsultingowych.

Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.
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Poprawka 42
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2. Do wniosku załącza się opis działań 
związanych z oceną zgodności, modułu lub 
modułów oceny zgodności oraz aparatury, 
w odniesieniu do których dana jednostka 
uważa się za kompetentną, jak również 
certyfikat akredytacji, jeżeli jest w 
posiadaniu, wydany przez krajową 
jednostkę akredytującą, potwierdzający, że 
dana jednostka oceniająca zgodność 
spełnia wymagania ustanowione w art. 24.

2. Do wniosku załącza się opis działań 
związanych z oceną zgodności, modułu lub 
modułów oceny zgodności oraz aparatury, 
w odniesieniu do których dana jednostka 
uważa się za kompetentną, jak również 
certyfikat akredytacji wydany przez 
krajową jednostkę akredytującą, 
potwierdzający, że dana jednostka 
oceniająca zgodność spełnia wymagania 
ustanowione w art. 24.

Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 43
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli jednostka oceniająca zgodność 
nie może dostarczyć certyfikatu 
akredytacji, zobowiązana jest przedłożyć 
organowi notyfikującemu wszystkie 
dowody w formie dokumentów, konieczne 
do sprawdzenia, uznania i regularnego 
monitorowania jej zgodności z 
wymaganiami ustanowionymi w art. 24.

skreślony

Or. fr
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Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 44
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 4

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy podstawy notyfikacji 
nie stanowi certyfikat akredytacji 
określony w art. 27 ust. 2, organ 
notyfikujący przedkłada Komisji i 
pozostałym państwom członkowskim 
niezbędne dokumenty potwierdzające 
kompetencje jednostki oceniającej 
zgodność oraz wprowadzone ustalenia 
gwarantujące, że jednostka ta będzie 
systematycznie monitorowana i będzie 
nadal spełniać wymagania określone w 
art. 24.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 45
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 5 – akapit 1
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Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

5. Dana jednostka może wykonywać 
działania jednostki notyfikowanej 
wyłącznie pod warunkiem, że Komisja i 
pozostałe państwa członkowskie nie 
zgłosiły zastrzeżeń w terminie dwóch 
tygodni od notyfikacji w przypadku 
korzystania z certyfikatu akredytacji, a w 
terminie dwóch miesięcy od notyfikacji w 
przypadku niekorzystania z akredytacji.

5. Dana jednostka może wykonywać 
działalność jednostki notyfikowanej 
wyłącznie pod warunkiem, że Komisja lub 
pozostałe państwa członkowskie nie 
zgłosiły zastrzeżeń w terminie dwóch 
tygodni od notyfikacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Z przyczyn związanych z niezawodnością i bezstronnością procesów certyfikacyjnych, a zatem 
z bezpieczeństwem, jednostki oceniające zgodność muszą być przedmiotem akredytacji 
udzielanej przez władze i w żadnym razie nie powinny być stowarzyszeniami przedsiębiorstw 
lub federacjami zawodowymi.

Poprawka 46
Zuzana Roithová

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 38 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W przypadku gdy w terminie 2 miesięcy 
od otrzymania informacji, o których mowa 
w ust. 4, ani żadne państwo członkowskie, 
ani Komisja nie zgłosiły sprzeciwu wobec 
środka tymczasowego wprowadzonego
przez dane państwo członkowskie, środek 
ten uznaje się za uzasadniony.

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

Or. en

Poprawka 47
Ashley Fox
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przyjmują i 
publikują , najpóźniej do dnia [insert date -
2 years after adoption] r.,  przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne 
niezbędne do wykonania art. 3, akapit 
pierwszy pkt 9-25, art. 4, art. 5 ust. 1, art. 
7-12, art. 15-17, art. 19 ust. 1 akapit 
pierwszy, art. 20-42, oraz załączników II, 
III i IV. Państwa członkowskie 
niezwłocznie przekazują  Komisji tekst 
tych przepisów oraz tabelę korelacji 
pomiędzy tymi przepisami a niniejszą 
dyrektywą.

Państwa członkowskie przyjmują i 
publikują , najpóźniej do dnia [insert date -
three years after adoption] r.,  przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne 
niezbędne do wykonania art. 3, akapit 
pierwszy pkt 9-25, art. 4, art. 5 ust. 1, art. 
7-12, art. 15-17, art. 19 ust. 1 akapit 
pierwszy, art. 20-42, oraz załączników II, 
III i IV. Państwa członkowskie 
niezwłocznie przekazują  Komisji tekst 
tych przepisów oraz tabelę korelacji 
pomiędzy tymi przepisami a niniejszą 
dyrektywą.

Or. en

Poprawka 48
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II– punkt 2 – ustęp 2– tiret pierwsze a (nowe)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

– rysunki projektowe i produkcyjne oraz 
schematy części, podzespołów, obwodów 
itd.;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy dostosować wymogi dotyczące dokumentacji technicznej do tych, jakie są wymagane w 
dyrektywie odnoszącej się do wyposażenia elektrycznego przewidzianego do stosowania w 
niektórych granicach napięcia, ponieważ wyroby elektryczne i elektroniczne są często objęte 
obydwiema dyrektywami.

Poprawka 49
Bernadette Vergnaud
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II– punkt 2 – ustęp 2– tiret pierwsze b (nowe)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

– opisy i wyjaśnienia niezbędne do 
zrozumienia tych rysunków i schematów 
oraz działania aparatury;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy dostosować wymogi dotyczące dokumentacji technicznej do tych, jakie są wymagane w 
dyrektywie odnoszącej się do wyposażenia elektrycznego przewidzianego do stosowania w 
niektórych granicach napięcia, ponieważ wyroby elektryczne i elektroniczne są często objęte 
obydwoma dyrektywami.

Poprawka 50
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III– punkt 3 – ustęp 2– litera (c) – punkt (i a) (nowy)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(ia) rysunki projektowe i produkcyjne oraz 
schematy elementów, podzespołów, 
obwodów itp.,

Or. fr

Uzasadnienie

Należy dostosować wymogi dotyczące dokumentacji technicznej do tych, jakie są wymagane w 
dyrektywie odnoszącej się do wyposażenia elektrycznego przewidzianego do stosowania w 
niektórych granicach napięcia, ponieważ wyroby elektryczne i elektroniczne są często objęte 
obydwiema dyrektywami.

Poprawka 51
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III– punkt 3 – ustęp 2– litera (c) – punkt (i b) (nowy)
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Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(ib) opisy i wyjaśnienia niezbędne do 
zrozumienia tych rysunków i schematów 
oraz działania aparatury;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy dostosować wymogi dotyczące dokumentacji technicznej do tych, jakie są wymagane w 
dyrektywie odnoszącej się do wyposażenia elektrycznego przewidzianego do stosowania w 
niektórych granicach napięcia, ponieważ wyroby elektryczne i elektroniczne są często objęte 
obydwoma dyrektywami.


