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Изменение 88
Барбара Вайлер

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Оборудване, което е проектирано да
предава радиовълни, за да служи по 
предназначение, използва системно 
радиочестотния спектър. С цел да се
гарантира ефективно използване на 
радиочестотния спектър, така че да 
бъдат избегнати вредни 
радиосмущения, всяко такова 
оборудване следва да попада в обхвата 
на настоящата директива, независимо 
от това дали оборудването може да 
осъществи комуникация, или не.

(6) Оборудване, което е проектирано да
излъчва или приема радиовълни, за да 
служи по предназначение, използва 
системно радиочестотния спектър.
Въпреки факта, че някои продукти са 
проектирани да използват магнитни 
или електрически полета, за да 
служат по предназначение, от 
предавателя няма комуникация и 
следователно тези полета не се
разпространяват като радиовълни. 
Такова оборудване има много 
ограничен потенциал за локализирани 
радиосмущения и поради това следва 
да бъде изключено от обхвата на 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 89
Кристел Шалдемозе

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Въпреки че самите приемници не 
причиняват вредни радиосмущения, 
приемните характеристики се 
превръщат във все по-важен фактор за 
гарантиране на ефективното използване 

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

на радиочестотния спектър чрез 
увеличаване на устойчивостта на 
приемниците спрямо радиосмущения и 
нежелани сигнали въз основа на
относимите съществени изисквания.

Or. en

Изменение 90
Кристел Шалдемозе

Предложение за директива
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(12) Приемните характеристики на 
оборудване, което само приема, са 
предмет на относимите съществени
изисквания, по-специално по отношение 
на нежелани сигнали в резултат на 
ефективното използване на общи или 
съседни радиочестотни ленти.

Or. en

Изменение 91
Малкълм Харбър

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) В някои случаи може да се 
наложи съвместна работа чрез мрежи с 
друго радиооборудване и връзка с 
интерфейси от подходящ тип в целия 
Съюз. Оперативната съвместимост 
между радиооборудване и 

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

като например зарядни устройства,
опростява използването на 
радиооборудване, намалява ненужните 
отпадъци и разходите.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е контра предложение на изменение 5 от проектодоклада.
Зарядните устройства не следва да бъдат класифицирани като радиооборудване. В 
зависимост от това как ще бъдат пускани на пазара зарядните устройства в бъдеще, 
приложимите правила ще са Директивата РО&ДКО или Директивата за 
електромагнитната съвместимост/Директивата за ниското напрежение, и затова 
добавянето на изисквания в настоящия момент потенциално би създало конфликт с 
относимите изисквания за зарядните устройства. Вероятно най-добрият начин да се 
постигне напредък е процесът на стандартизация на ЕС.

Изменение 92
Барбара Вайлер, Вим ван де Камп

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(13) В някои случаи е необходима
съвместна работа чрез мрежи с друго 
радиооборудване и връзка с интерфейси 
от подходящ тип в целия Съюз.
Оперативната съвместимост между 
радиооборудване и принадлежности, 
като например зарядни устройства,
опростява използването на 
радиооборудване, намалява ненужните 
отпадъци и разходите. Поради това се 
очаква подновяване на усилията за 
разработване на общо зарядно 
устройство, тъй като то би било от 
голяма полза по-специално за 
потребителите и други крайни 
ползватели.

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 93
Малкълм Харбър

Предложение за директива
Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Изменението съгласува предложението на г-жа Вайлер с приетата формулировка в 
докладите на комисията IMCO относно новата законодателна уредба за 
предлагането на пазара на продукти (НЗР), а именно изменения 12 и 16 с Директивата 
за електромагнитната съвместимост и изменения 17 и 19 с Директивата за ниското 
напрежение. Въвеждането на интернет адрес отговаря на изискванията за 
проследимост на информацията за производители и вносители.

Изменение 94
Кристел Шалдемозе

Предложение за директива
Член 2 - параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

е проектиран да излъчва или приема
радиовълни, за да служи по 
предназначение, или продукт, който 
трябва да бъде доокомплектован с 
принадлежност, като например антена, 
така че да излъчва или приема
радиовълни, за да служи по 
предназначение;

Or. en

Изменение 95
Барбара Вайлер

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

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

Изменение 96
Кристел Шалдемозе

Предложение за директива
Член 3 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 97
Тоан Мандерс

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 98
Тоан Мандерс

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3 – алинея 1– буква а a) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) радиооборудването и в частност 
мобилните телефони са съвместими 
с универсално зарядно устройство. 
Продавачът гарантира, че в 
покупката на устройството се 
включва съвместимо универсално 
зарядно устройство.

Or. en

Изменение 99
Хайде Рюле

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 100
Барбара Вайлер, Вим ван де Камп

Предложение за директива
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 101
Барбара Вайлер

Предложение за директива
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че на 
пазара се предоставя само 
радиооборудване, което съответства на 
изискванията на настоящата директива, 
когато е правилно инсталирано и 
поддържано и се използва по 
предназначение.

Държавите членки гарантират, че на 
пазара се предоставя само 
радиооборудване, което съответства на 
изискванията на настоящата директива, 
когато се използва по предназначение 
или при условия, които разумно могат 
да бъдат предвидени, както и когато
е правилно инсталирано и поддържано.

Or. en

Обосновка

Потребителите могат да бъдат ефективно защитени само ако тяхното предвидимо 
поведение надлежно се взема предвид от производителите при проектирането на 
изделията. Особено потребителите, които не могат да четат или още не могат да 
четат, са изложени на най-голям риск от нараняване или увреждане.

Изменение 102
Барбара Вайлер
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Предложение за директива
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Обосновка

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

Изменение 103
Малкълм Харбър

Предложение за директива
Член 10 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Производителите посочват своето 
име, регистрирано търговско 

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

наименование или регистрирана 
търговска марка и адреса, на който 
може да се осъществи връзка с тях, 
върху радиооборудването или, когато 
размерът или естеството на 
радиооборудването не го позволяват, 
върху опаковката или в документ, който 
придружава радиооборудването.
Адресът посочва едно-единствено 
място, където може да бъде
осъществена връзка с производителя.
Когато радиооборудването има 
интегрален екран, това задължение 
може да бъде изпълнено и чрез 
функция, позволяваща на ползвателя 
да избере показването на 
необходимата информация на 
интегралния екран.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 104
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инструкциите и информацията 
относно безопасността, посочени в 
първата алинея, както и всички 
етикети, са ясни, разбираеми и 
смислени и са съобразени с 
предвидения краен ползвател. 

Or. en
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Изменение 105
Малкълм Харбър

Предложение за директива
Член 10 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Необходимо е да се включи и 
следната информация:

заличава се

радиочестотната лента (ленти), в 
която работи радиооборудването;
радиочестотната мощност, 
излъчвана в радиочестотната лента 
(ленти), в която работи 
радиооборудването.

Or. en

Обосновка

Добре е да има подобрения в надзора, но конкретизирането на радиочестотните 
ленти и мощности в ръководството за потребителя е излишно, тъй като подробните 
технически спецификации могат да бъдат намерени в техническата документация на 
радиооборудването и да бъдат на разположение на органите при поискване за 
проверка на съответствието. Освен това потребителите не знаят какви са 
приложимите ограничения, а производителите могат да не са в състояние да получат 
точните стойности, посочени в ръководството за потребителя.

Изменение 106
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Член 10 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Всяко радиооборудване се 
придружава от копие на пълната ЕС 
декларация за съответствие. Това 
изискване може да бъде изпълнено 
чрез предоставянето на опростена ЕС 
декларация за съответствие. Когато 
е предоставена само опростена ЕС 
декларация за съответствие, 
непосредствено след нея трябва да 

заличава се
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бъде посочен точният интернет 
адрес или адресът на електронна 
поща, от които може да се получи 
пълната ЕС декларация за 
съответствие.

Or. en

Обосновка

Съгласуване с пакета за НЗР. Производителите ще бъдат облекчени от още една 
ненужна административна тежест.

Изменение 107
Малкълм Харбър

Предложение за директива
Член 10 - параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Обосновка

В другите директиви във връзка с НЗР не съществува изискване за декларация за 
съответствие за продукти на електрониката, и по-конкретно в Директивата за 
ниското напрежение, където това определено е по-важно. В член 10, параграф 6 се 
изискват данните за контакт на производителите, така че да могат да бъдат 
получени декларации за съответствие, както и подробна информация за проверка на 
продукта. Проследимостта се обезпечава и от член 15 относно идентификацията на 
икономическите оператори във веригата на доставка.
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Изменение 108
Малкълм Харбър

Предложение за директива
Член 10 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията ще изисква географска информация във всички случаи, 
което е непропорционално. Съгласно настоящата Директива Р&ДКО се изисква 
географска информация с цел предупреждаване на ползвателите за потенциални 
ограничения за използването на радиооборудване в определени държави членки само в 
случаите, когато има реални ограничения. Настоящото изменение гарантира, че 
производителите поставят на опаковката географска информация и 
предупреждават ползвателя за потенциални ограничения за използването само 
когато съществуват ограничения за използването.
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Изменение 109
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Член 10 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

С цел да се изясни, че производителите поставят на опаковката „географска 
информация“ и предупреждават ползвателя за потенциални ограничения за
използването само в случаите, когато съществуват ограничения за използването.

Изменение 110
Барбара Вайлер

Предложение за директива
Член 18 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕС декларацията за съответствие 
потвърждава, че е доказано 
изпълнението на съществените 
изисквания, определени в член 3.

1. ЕС декларацията за съответствие 
предполага, че съществените 
изисквания, определени в член 3, са 
изпълнени.

Or. de

Обосновка

В случай че ЕС декларацията за съответствие се основава на хармонизирани 
стандарти от Официален вестник на Европейския съюз, може да се счита, че 
съществените изисквания по член 3 са изпълнени.

Изменение 111
Малкълм Харбър

Предложение за директива
Член 20 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 112
Малкълм Харбър

Предложение за директива
Член 21 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При обосновано искане от страна 
на органа за надзор на пазара на 
държава членка производителят 
предоставя превод на съответните 
части от техническата 
документация на езика на държавата 
членка.

заличава се

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение 113
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Член 21 – параграф 5 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

 При обосновано искане от страна на 
органа за надзор на пазара на държава 
членка производителят предоставя 
превод на съответните части от 
техническата документация на езика 
на държавата членка.

заличава се

Or. en

Изменение 114
Барбара Вайлер

Предложение за директива
Член 21 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 При обосновано искане от страна на 
органа за надзор на пазара на държава 
членка производителят предоставя 
превод на съответните части от 
техническата документация на езика на 
държавата членка.

При обосновано искане от страна на 
органа за надзор на пазара на държава 
членка производителят предоставя 
превод на съответните части от 
техническата документация на език, 
който е лесно разбираем за този 
орган.

Or. en

Обосновка

За да се приведе в съответствие с разпоредбите, установени в член 10, параграф 11 
от предложението за директива и да се избегне несъразмерна тежест за 
икономическите оператори, по-специално МСП, по отношение на разходите за превод.

Изменение 115
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Член 21 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Изискването за превод ще създаде ненужна административна тежест и разходи за 
законните производители, по-специално за МСП.

Изменение 116
Барбара Вайлер

Предложение за директива
Член 39 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че на 
потребителите и на другите 
заинтересовани страни е дадена 
възможност да подават оплаквания 
до компетентните органи на 
национално или регионално ниво 
относно опасни и несъответстващи 
продукти. Държавите членки 
гарантират, че тези оплаквания се 
разглеждат по прозрачен и 
недискриминационен начин. Те 
информират също така 
потребителите и другите 
заинтересовани страни относно 
установените процедури и 
осведомяват обществеността за 
съществуването, отговорностите, 
идентификационните данни и 
данните за контакт на тези 
компетентни органи.
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Or. en

Обосновка

Надзорът на пазара ще бъде по-ефективен, ако гражданите и другите 
заинтересовани страни могат да допринесат за процеса на наблюдение чрез 
докладване на наблюдавани електромагнитни смущения и вредни смущения във връзка 
с радиочестотния спектър. Освен това тази възможност за участие ще повиши 
доверието на потребителите.

Изменение 117
Барбара Вайлер, Вим ван де Камп

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) постигане на високо ниво на 
защита на потребителите

Or. en

Обосновка

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

Изменение 118
Малкълм Харбър

Предложение за директива
Приложение I – точка -1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Радиооборудването, предназначено 
за употреба единствено за приемане 
на звук и телевизионни услуги.

Or. en

Обосновка

Това изменение е добавка към изменения 4 и 6 към проектодоклада, като гарантира, 
че и предавателите, и приемниците са обхванати от Директивата за 
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радиооборудването, като се пренася съществуващото право на освобождаване на 
оборудване, предназначено за употреба единствено за приемане на звук и 
телевизионни услуги. Промяна в обхвата на Директивата Р&ДКО би била 
нежелателна предвид подходящото покритие за тези продукти, предлагано от 
Директивата за електромагнитната съвместимост и Директивата за ниското 
напрежение.

Изменение 119
Барбара Вайлер

Предложение за директива
Приложение I – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

i) комплекти с компоненти, изменени 
от и за ползване от радиолюбители; 

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

Or. de

Обосновка

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

Изменение 120
Барбара Вайлер, Вим ван де Камп
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Предложение за директива
Приложение I – точка 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Радиооборудването, предназначено 
за употреба единствено за приемане 
на звук и телевизионни услуги.

Or. en

Обосновка

Устройствата за предаване понастоящем не са уредени с Директивата Р&ДКО и са 
обхванати в достатъчна степен от Директивата за електромагнитната 
съвместимост и Директивата за ниското напрежение, поради това е целесъобразно 
да се запази съществуващото освобождаване, особено в светлината на изменението 
на член 2, параграф 1, алинея 1 от предложението за директива.

Изменение 121
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Приложение VII – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 122
Малкълм Харбър

Предложение за директива
Приложение VII – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. № … (уникални идентификационни 
данни на декларацията за 
съответствие)::
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Or. en

Обосновка

В Приложение III се изисква номер, който да служи като уникални идентификационни 
данни на продукта, а EN ISO/IEC 17050-1 изисква номер, който да служи като 
уникални идентификационни данни на декларацията за съответствие.   Приложение 
III към НЗР вече съдържа достатъчно информация за проследяване, така че това 
изменение пояснява члена, за да се гарантира, че точка 1 от образеца „No ... (уникални 
идентификационни данни на радиооборудването)“ не се разбира погрешно като 
изискване за посочване на серийните номера на продукта в ЕС декларацията за 
съответствие.

Изменение 123
Вим ван де Камп

Предложение за директива
Приложение VII – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Предмет на декларацията 
(идентификация на радиооборудването, 
например тип, партида, сериен номер 
или всеки друг елемент, позволяващ
идентификацията на продуктите, 
обхванати от декларацията за 
съответствие. Може да включва 
снимка, когато е уместно):

Or. en

Обосновка

Изискването в т. 1 е излишно в т. 4 и всъщност ще задължава производителите да 
издават уникална декларация за съответствие за всеки продукт, докато в момента 
една декларация за съответствие може да се прилага за варианти на един и същ 
продукт по форма, цвят или функции.


