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Τροπολογία 88
Barbara Weiler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Εξοπλισμός ο οποίος εκπέμπει εκούσια 
ραδιοκύματα για να εξυπηρετεί τον σκοπό 
του κάνει συστηματική χρήση του 
ραδιοφάσματος. Προκειμένου να
διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση 
του ραδιοφάσματος ώστε να 
αποφευχθούν οι επιβλαβείς παρεμβολές, 
το σύνολο αυτού του εξοπλισμού θα 
πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας είτε ο εξοπλισμός 
είναι ικανός για επικοινωνία είτε όχι.

(6) Εξοπλισμός ο οποίος εκπέμπει ή 
λαμβάνει εκούσια ραδιοκύματα για να 
εξυπηρετεί τον σκοπό του κάνει 
συστηματική χρήση του ραδιοφάσματος.
Παρά το γεγονός ότι σε ορισμένα 
προϊόντα χρησιμοποιούνται σκοπίμως 
μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία για την 
επίτευξη του σκοπού τους, ο πομπός δεν 
επικοινωνεί και συνεπώς τα πεδία αυτά 
δεν διαδίδονται σε μορφή ραδιοκυμάτων. 
Τέτοιου είδους εξοπλισμός είναι ελάχιστα 
πιθανό να προκαλεί παρεμβολές σε 
τοπικό επίπεδο και θα πρέπει συνεπώς να 
εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο 1 της προτεινόμενης οδηγίας.

Τροπολογία 89
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Αν και οι δέκτες δεν προκαλούν οι 
ίδιοι επιβλαβείς παρεμβολές, οι ικανότητες 
λήψης αποτελούν ολοένα και πιο 
σημαντικό παράγοντα για τη διασφάλιση 
της αποδοτικής χρήσης του 
ραδιοφάσματος μέσω αυξημένης 
ανθεκτικότητας των δεκτών από 
παρεμβάσεις και ανεπιθύμητα σήματα 

(11) Αν και οι δέκτες δεν προκαλούν οι 
ίδιοι επιβλαβείς παρεμβολές, οι ικανότητες 
λήψης αποτελούν ολοένα και πιο 
σημαντικό παράγοντα για τη διασφάλιση 
της αποδοτικής χρήσης του 
ραδιοφάσματος μέσω αυξημένης 
ανθεκτικότητας των δεκτών από 
παρεμβάσεις και ανεπιθύμητα σήματα 
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βάσει των ουσιωδών απαιτήσεων της 
οδηγίας 2004/108/ΕΚ.

βάσει των σχετικών ουσιωδών 
απαιτήσεων.

Or. en

Τροπολογία 90
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι χωρητικότητες δέκτη του 
παθητικού εξοπλισμού υπόκεινται στις 
ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας 
2004/108/ΕΚ, ιδίως όσον αφορά τα 
ανεπιθύμητα σήματα που προκύπτουν από 
την αποτελεσματική χρήση των 
επιμερισμένων ή παρακείμενων ζωνών 
συχνοτήτων και, κατά συνέπεια, δεν 
χρειάζεται να συμπεριληφθεί ο 
εξοπλισμός αυτός στο πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας.

(12) Οι χωρητικότητες δέκτη του 
παθητικού εξοπλισμού υπόκεινται στις
σχετικές ουσιώδεις απαιτήσεις ιδίως όσον 
αφορά τα ανεπιθύμητα σήματα που 
προκύπτουν από την αποτελεσματική 
χρήση των επιμερισμένων ή παρακείμενων 
ζωνών συχνοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 91
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να 
είναι αναγκαία η διασυνεργασία μέσω 
δικτύων με άλλο ραδιοεξοπλισμό και η 
σύνδεσή του με διεπαφές κατάλληλου 
τύπου σε ολόκληρη την Ένωση. Η 
διαλειτουργικότητα μεταξύ 
ραδιοεξοπλισμού και εξαρτημάτων, όπως 
οι φορτιστές, μπορεί να απλουστεύσει τη 
χρήση ραδιοεξοπλισμού και να μειώσει τα 
περιττά απόβλητα.

(13) Η διασυνεργασία μέσω δικτύων με 
άλλο ραδιοεξοπλισμό και η σύνδεσή του 
με διεπαφές κατάλληλου τύπου σε 
ολόκληρη την Ένωση είναι αναγκαίες σε 
ορισμένες περιπτώσεις. Η 
διαλειτουργικότητα μεταξύ 
ραδιοεξοπλισμού και εξαρτημάτων, όπως 
οι φορτιστές, απλουστεύει τη χρήση 
ραδιοεξοπλισμού και μειώνει τα περιττά 
απόβλητα και τις περιττές δαπάνες.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποτελεί αντιπρόταση προς την τροπολογία 5 του σχεδίου έκθεσης. Οι 
φορτιστές δεν θα πρέπει να θεωρούνται καθαυτό ραδιοπροϊόντα. Ανάλογα με το πώς θα 
διατίθενται στο μέλλον οι φορτιστές στην αγορά, θα εφαρμόζονται είτε οι κανόνες της οδηγίας 
σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό είτε οι κανόνες 
της οδηγίας περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας/της οδηγίας για τη χαμηλή τάση· κατά 
συνέπεια, αν προστεθούν απαιτήσεις στο παρόν κείμενο, θα προκύπτει σύγκρουση μεταξύ των 
απαιτήσεων που ισχύουν για τον ίδιο φορτιστή, μόνο και μόνο ανάλογα με τον τρόπο με τον 
οποίο διατίθεται στην αγορά. Η διαδικασία τυποποίησης της ΕΕ είναι πιθανόν ο καλύτερος 
τρόπος για την επίτευξη προόδου.

Τροπολογία 92
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να 
είναι αναγκαία η διασυνεργασία μέσω 
δικτύων με άλλο ραδιοεξοπλισμό και η
σύνδεσή του με διεπαφές κατάλληλου 
τύπου σε ολόκληρη την Ένωση. Η 
διαλειτουργικότητα μεταξύ 
ραδιοεξοπλισμού και εξαρτημάτων, όπως 
οι φορτιστές, μπορεί να απλουστεύσει τη 
χρήση ραδιοεξοπλισμού και να μειώσει τα 
περιττά απόβλητα.

(13) Η διασυνεργασία μέσω δικτύων με 
άλλο ραδιοεξοπλισμό και η σύνδεση με 
διεπαφές κατάλληλου τύπου σε ολόκληρη 
την Ένωση είναι αναγκαίες σε ορισμένες 
περιπτώσεις. Η διαλειτουργικότητα 
μεταξύ ραδιοεξοπλισμού και εξαρτημάτων, 
όπως οι φορτιστές, απλουστεύει τη χρήση 
ραδιοεξοπλισμού και μειώνει τα περιττά 
απόβλητα και τις περιττές δαπάνες.
Αναμένεται επομένως μια ανανεωμένη 
προσπάθεια για την ανάπτυξη κοινού 
φορτιστή, καθώς θα ήταν άκρως 
επωφελής ιδιαίτερα για τους 
καταναλωτές και τους άλλους τελικούς 
χρήστες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ασυμβατότητα των φορτιστών κινητών τηλεφώνων, έξυπνων τηλεφώνων, ταμπλετών, 
ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών, συσκευών αναπαραγωγής μουσικής και παρόμοιων 
συσκευών είναι μεγάλο πρόβλημα για τους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες, αποτελεί 
δε και σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα. Ένας φορτιστής γενικής χρήσης θα απέφερε 
επομένως σημαντικά οφέλη –ιδιαίτερα για τους καταναλωτές.
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Τροπολογία 93
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Για τη διευκόλυνση της 
επικοινωνίας μεταξύ των οικονομικών 
φορέων, των αρχών εποπτείας της 
αγοράς και των καταναλωτών, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να παροτρύνουν τους 
οικονομικούς φορείς να περιλαμβάνουν 
και διεύθυνση στο Διαδίκτυο, ως 
εναλλακτική στην ταχυδρομική 
διεύθυνση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εναρμονίζει την πρόταση της κ. Weiler με τη διατύπωση που έχει 
εγκριθεί στις εκθέσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 
σχετικά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, π.χ. οι τροπολογίες 12 και 16 στην οδηγία περί 
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και οι τροπολογίες 17 και 19 στην οδηγία για τη χαμηλή 
τάση, ώστε να προβλέπεται η εισαγωγή μιας διεύθυνσης στο Διαδίκτυο για την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων πληροφοριών ιχνηλασιμότητας για τους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς.

Τροπολογία 94
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «ραδιοεξοπλισμός» είναι ένα προϊόν 
που εκπέμπει εκούσια ραδιοκύματα για να 
εξυπηρετεί τον σκοπό του ή ένα προϊόν 
που πρέπει να συμπληρωθεί με ένα 
εξάρτημα, όπως π.χ. κεραία, ώστε να 
εκπέμπει ραδιοκύματα προκειμένου να 
επιτύχει τον σκοπό του·

(1) «ραδιοεξοπλισμός» είναι ένα προϊόν 
που εκπέμπει ή λαμβάνει εκούσια 
ραδιοκύματα για να εξυπηρετεί τον σκοπό 
του ή ένα προϊόν που πρέπει να 
συμπληρωθεί με ένα εξάρτημα, όπως π.χ. 
κεραία, ώστε να εκπέμπει ή να λαμβάνει
ραδιοκύματα προκειμένου να επιτύχει τον 
σκοπό του·
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Or. en

Τροπολογία 95
Barbara Weiler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η προστασία της ηλεκτρομαγνητικής 
συμβατότητας, όπως ορίζεται στην οδηγία 
2004/108/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων 
ειδικότερα των επιπέδων ανοσίας, που
οδηγεί στη βελτίωση της αποδοτικής 
χρήσης των κοινών ή παρακείμενων 
ζωνών συχνοτήτων.

β) η προστασία της ηλεκτρομαγνητικής 
συμβατότητας, όπως ορίζεται στην οδηγία 
2004/108/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων 
ειδικότερα των επιπέδων ανοσίας, που
επιτρέπουν πάντα στον ραδιοεξοπλισμό 
να λειτουργεί όπως προβλέπεται κατά την 
αποδοτική χρήση των κοινών ή 
παρακείμενων ζωνών συχνοτήτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της διατύπωσης ως προς την πρόθεση του άρθρου: Τα επίπεδα ανοσίας 
επιτρέπουν στον εξοπλισμό να λειτουργεί όπως προβλέπεται – ανεξάρτητα από το αν έχει 
προηγηθεί μη προβλεπόμενη λειτουργία.

Τροπολογία 96
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ραδιοεξοπλισμός κατασκευάζεται 
κατά τρόπο ώστε τα εκπεμπόμενα σήματα 
να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το 
φάσμα που έχει παραχωρηθεί στις 
επίγειες/δορυφορικές ραδιοεπικοινωνίες 
και τους τροχιακούς πόρους, ώστε να 
αποφεύγονται οι επιβλαβείς παρεμβολές.
Μόνον ο ραδιοεξοπλισμός που μπορεί να 
τίθεται σε λειτουργία σε τουλάχιστον ένα 
κράτος μέλος χωρίς την παραβίαση των 
ισχυουσών απαιτήσεων σχετικά με τη 

2. Ο ραδιοεξοπλισμός κατασκευάζεται 
κατά τρόπο ώστε να χρησιμοποιεί
αποτελεσματικά το φάσμα που έχει 
παραχωρηθεί στις επίγειες/δορυφορικές 
ραδιοεπικοινωνίες και τους τροχιακούς 
πόρους, ώστε να αποφεύγονται οι 
επιβλαβείς παρεμβολές. Μόνον ο 
ραδιοεξοπλισμός που μπορεί να τίθεται σε 
λειτουργία σε τουλάχιστον ένα κράτος 
μέλος χωρίς την παραβίαση των 
ισχυουσών απαιτήσεων σχετικά με τη 
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χρήση του ραδιοφάσματος μπορεί να 
συμμορφώνεται με την εν λόγω απαίτηση.

χρήση του ραδιοφάσματος μπορεί να 
συμμορφώνεται με την εν λόγω απαίτηση.

Or. en

Τροπολογία 97
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο ραδιοεξοπλισμός διαλειτουργεί με 
εξαρτήματα και/ή διαλειτουργεί μέσω 
δικτύων με άλλο ραδιοεξοπλισμό και/ή 
μπορεί να συνδέεται με διεπαφές 
κατάλληλου τύπου σε ολόκληρη την 
Ένωση·

α) ο ραδιοεξοπλισμός διαλειτουργεί με 
εξαρτήματα, ιδίως φορτιστές, και/ή 
διαλειτουργεί μέσω δικτύων με άλλο 
ραδιοεξοπλισμό και/ή μπορεί να συνδέεται 
με διεπαφές κατάλληλου τύπου σε 
ολόκληρη την Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 98
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) ο ραδιοεξοπλισμός –ιδίως τα κινητά 
τηλέφωνα– είναι συμβατός με φορτιστή 
γενικής χρήσης. Ο πωλητής εξασφαλίζει 
ότι με την αγορά του εν λόγω εξοπλισμού 
παρέχεται συμβατός φορτιστής γενικής 
χρήσης.

Or. en

Τροπολογία 99
Heide Rühle
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Όταν οι ουσιώδεις απαιτήσεις για τον 
ραδιοεξοπλισμό που περιλαμβάνονται στο 
παρόν άρθρο καθορίζονται πιο 
συγκεκριμένα, εν όλω ή εν μέρει, σε άλλη 
νομοθεσία της Ένωσης, η παρούσα 
οδηγία δεν εφαρμόζεται, ή παύει να 
εφαρμόζεται, στον ραδιοεξοπλισμό αυτόν 
όσον αφορά τις εν λόγω απαιτήσεις, από 
την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της 
ενωσιακής αυτής νομοθεσίας.

Or. en

Τροπολογία 100
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 45, στο οποίο διευκρινίζεται ποιες 
κατηγορίες ή κλάσεις ραδιοεξοπλισμού 
καλύπτονται από την απαίτηση της 
παραγράφου 1, τις απαιτούμενες 
πληροφορίες και τους επιχειρησιακούς
κανόνες για τη διάθεση των πληροφοριών 
όσον αφορά τη συμμόρφωση.

2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 45, με τις οποίες διευκρινίζονται
ποιες κατηγορίες ή κλάσεις 
ραδιοεξοπλισμού καλύπτονται από την 
απαίτηση της παραγράφου 1, οι
απαιτούμενες πληροφορίες όσον αφορά τη 
συμμόρφωση και οι επιχειρησιακοί
κανόνες για τη διάθεση των πληροφοριών 
όσον αφορά τη συμμόρφωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευκρινίζεται σαφώς στη νομοθετική πράξη ποιες πληροφορίες θα πρέπει να 
διατίθενται, καθώς κάτι τέτοιο ενδέχεται να συνεπάγεται σημαντικό φόρτο για τους 
οικονομικούς φορείς.
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Τροπολογία 101
Barbara Weiler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
ραδιοεξοπλισμός διατίθεται στην αγορά 
μόνον εφόσον συμμορφώνεται προς τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας, όταν έχει 
εγκατασταθεί και συντηρείται σωστά και 
χρησιμοποιείται για τον σκοπό για τον 
οποίο προορίζεται.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
ραδιοεξοπλισμός διατίθεται στην αγορά 
μόνον εφόσον συμμορφώνεται προς τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας, όταν
χρησιμοποιείται για τον σκοπό για τον 
οποίο προορίζεται ή υπό ευλόγως 
προβλέψιμες συνθήκες και όταν έχει 
εγκατασταθεί και συντηρείται σωστά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών είναι δυνατή μόνον εφόσον λαμβάνεται 
δεόντως υπόψη η προβλέψιμη συμπεριφορά τους από τους κατασκευαστές κατά τον σχεδιασμό 
προϊόντων. Ιδίως οι καταναλωτές που δεν γνωρίζουν ανάγνωση ή είναι σε πολύ μικρή ηλικία 
για να γνωρίζουν ανάγνωση αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο βλάβης ή τραυματισμού.

Τροπολογία 102
Barbara Weiler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη θέση σε 
λειτουργία και τη χρήση ραδιοεξοπλισμού 
για τον σκοπό για τον οποίο έχει 
σχεδιαστεί, όταν συμμορφώνεται προς την 
παρούσα οδηγία. Με την επιφύλαξη των 
υποχρεώσεών τους δυνάμει της απόφασης 
αριθ. 676/2002/ΕΚ και των όρων που 
επισυνάπτονται σε άδειες για τη χρήση των 
συχνοτήτων σύμφωνα με το δίκαιο της 
Ένωσης, ιδίως σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 3 και το άρθρο 9 παράγραφος 
4 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εισάγουν επιπρόσθετες 

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη θέση σε 
λειτουργία και τη χρήση ραδιοεξοπλισμού 
για τον σκοπό για τον οποίο έχει 
σχεδιαστεί, όταν συμμορφώνεται προς την 
παρούσα οδηγία. Με την επιφύλαξη των 
υποχρεώσεών τους δυνάμει της απόφασης 
αριθ. 676/2002/ΕΚ και των όρων που 
επισυνάπτονται σε άδειες για τη χρήση των 
συχνοτήτων σύμφωνα με το δίκαιο της 
Ένωσης, ιδίως σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 3 και το άρθρο 9 παράγραφος 
4 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
μπορούν να εισάγουν επιπρόσθετες 



AM\938786EL.doc 11/23 PE513.158v01-00

EL

απαιτήσεις για τη θέση σε λειτουργία και/ή 
χρήση ραδιοεξοπλισμού για λόγους που 
αφορούν την αποτελεσματική χρήση του 
ραδιοφάσματος, την αποφυγή επιβλαβών 
παρεμβολών ή ζητήματα δημόσιας υγείας.

απαιτήσεις για τη θέση σε λειτουργία και/ή 
χρήση ραδιοεξοπλισμού για λόγους που 
αφορούν την αποτελεσματική χρήση του 
ραδιοφάσματος, την αποφυγή επιβλαβών 
παρεμβολών, συμπεριλαμβανομένων των 
ηλεκτρομαγνητικών, ή ζητήματα δημόσιας 
υγείας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλουν πρόσθετες απαιτήσεις και όσον αφορά 
τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

Τροπολογία 103
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι κατασκευαστές σημειώνουν επί του 
ραδιοεξοπλισμού το όνομα, την 
καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή 
το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους, 
καθώς και τη διεύθυνση στην οποία μπορεί 
κανείς να έρθει σε επαφή μαζί τους, ή, αν 
δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του 
ραδιοεξοπλισμού, επί της συσκευασίας του 
ή σε έγγραφο που συνοδεύει τον 
ραδιοεξοπλισμό. Η διεύθυνση πρέπει να
υποδεικνύει ένα μοναδικό σημείο στο 
οποίο μπορεί κανείς να έρθει σε επαφή με 
τον κατασκευαστή.

6. Οι κατασκευαστές σημειώνουν επί του 
ραδιοεξοπλισμού το όνομα, την 
καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή 
το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους, 
καθώς και τη διεύθυνση στην οποία μπορεί 
κανείς να έρθει σε επαφή μαζί τους, ή, αν 
δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του 
ραδιοεξοπλισμού, επί της συσκευασίας του 
ή σε έγγραφο που συνοδεύει τον 
ραδιοεξοπλισμό. Η διεύθυνση υποδεικνύει 
ένα μοναδικό σημείο στο οποίο μπορεί 
κανείς να έρθει σε επαφή με τον 
κατασκευαστή. Όταν ο ραδιοεξοπλισμός 
περιλαμβάνει ενσωματωμένη οθόνη, η 
υποχρέωση αυτή μπορεί να πληρούται 
και μέσω λειτουργίας που επιτρέπει στον 
χρήστη να επιλέξει την εμφάνιση των 
απαιτούμενων πληροφοριών στην 
ενσωματωμένη οθόνη.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προβλέπει τη χρήση ηλεκτρονικής επισήμανσης, ώστε το σχέδιο οδηγίας 
R&TTE να περάσει στην ψηφιακή εποχή.

Τροπολογία 104
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας 
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, 
καθώς και κάθε επισήμανση, πρέπει να 
είναι σαφείς, κατανοητές και εύληπτες, 
λαμβάνοντας υπόψη τον τελικό χρήστη 
για τον οποίο προορίζεται το προϊόν.

Or. en

Τροπολογία 105
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης οι 
ακόλουθες πληροφορίες:

διαγράφεται

η(οι) ζώνη(-ες) συχνοτήτων στην(στις) 
οποία(-ες) λειτουργεί ο ραδιοεξοπλισμός·
η ραδιοηλεκτρική ισχύς που εκπέμπεται 
στη(στις) ζώνη(-ες) συχνοτήτων 
στην(στις) οποία(-ες) λειτουργεί ο 
ραδιοεξοπλισμός.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι βελτιώσεις στην επιτήρηση είναι ευπρόσδεκτες, αλλά η ενσωμάτωση πληροφοριών σχετικά 
με τις ζώνες συχνοτήτων και την ισχύ στο εγχειρίδιο χρήστη είναι περιττή, δεδομένου ότι 
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λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνονται στον τεχνικό φάκελο κατασκευής για 
ραδιοπροϊόντα και διατίθενται κατόπιν αιτήματος στις αρχές για επαλήθευση της 
συμμόρφωσης. Επίσης, οι χρήστες δεν γνωρίζουν ποια είναι τα ισχύοντα όρια, και οι 
κατασκευαστές ενδέχεται να μην είναι σε θέση να λάβουν ακριβώς τις ίδιες τιμές που 
αναφέρονται στα εγχειρίδια χρήστη.

Τροπολογία 106
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Κάθε τεμάχιο ραδιοεξοπλισμού 
συνοδεύεται από αντίγραφο της πλήρους 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ. Αυτή η 
απαίτηση μπορεί επίσης να ικανοποιηθεί 
με τη χρήση μιας απλουστευμένης 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ. Στην 
περίπτωση που χρησιμοποιείται μόνο μια 
απλουστευμένης δήλωση συμμόρφωσης 
ΕΕ, ακολουθεί αμέσως η ακριβής 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
από όπου μπορεί να ληφθεί η πλήρης 
δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε εναρμόνιση με τη δέσμη ΝΝΠ. Οι κατασκευαστές θα απαλλαγούν από περιττό διοικητικό 
φόρτο.

Τροπολογία 107
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Κάθε τεμάχιο ραδιοεξοπλισμού 
συνοδεύεται από αντίγραφο της πλήρους 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ. Αυτή η 
απαίτηση μπορεί επίσης να ικανοποιηθεί 

διαγράφεται
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με τη χρήση μιας απλουστευμένης 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ. Στην 
περίπτωση που χρησιμοποιείται μόνο μια
απλουστευμένης δήλωση συμμόρφωσης 
ΕΕ, ακολουθεί αμέσως η ακριβής 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
από όπου μπορεί να ληφθεί η πλήρης 
δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει απαίτηση να συνοδεύονται τα προϊόντα από δήλωση συμμόρφωσης στο πλαίσιο 
των άλλων οδηγιών ΝΝΠ που καλύπτουν τις ηλεκτρονικές συσκευές, ιδίως της οδηγίας για τη 
χαμηλή τάση, όπου πιθανόν το ζήτημα αυτό είναι πιο σημαντικό. Το άρθρο 10 παράγραφος 6 
περιλαμβάνει ήδη την απαίτηση σχετικά με τα στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή, ώστε 
να είναι δυνατή η λήψη των δηλώσεων συμμόρφωσης καθώς και των λεπτομερών 
πληροφοριών που απαιτούνται για τον έλεγχο του προïόντος. Η ιχνηλασιμότητα εξασφαλίζεται 
επίσης από το άρθρο 15, το οποίο καλύπτει την ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων στην 
αλυσίδα εφοδιασμού.

Τροπολογία 108
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Οι διαθέσιμες πληροφορίες στη 
συσκευασία επιτρέπουν τον εντοπισμό των 
κρατών μελών ή της γεωγραφικής 
περιοχής του κράτους μέλους όπου ο 
ραδιοεξοπλισμός μπορεί να τεθεί σε 
λειτουργία και προειδοποιούν τον χρήστη
για ενδεχόμενους περιορισμούς ή 
απαιτήσεις όσον αφορά τη χορήγηση 
άδειας χρήσης σε ορισμένα κράτη μέλη. Οι 
εν λόγω πληροφορίες ολοκληρώνονται 
στις οδηγίες που συνοδεύουν τον 
ραδιοεξοπλισμό. Η Επιτροπή μπορεί να 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον 
καθορισμό του τρόπου με τον οποίο πρέπει 
να παρουσιάζονται οι πληροφορίες αυτές.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

9. Οι διαθέσιμες πληροφορίες στη 
συσκευασία επιτρέπουν, σε περίπτωση 
που υπάρχουν περιορισμοί για τη 
λειτουργία του ραδιοεξοπλισμού σε 
τουλάχιστον ένα κράτος μέλος, τον 
εντοπισμό των κρατών μελών ή της 
γεωγραφικής περιοχής του κράτους μέλους 
όπου ο συγκεκριμένος ραδιοεξοπλισμός 
μπορεί να τεθεί σε λειτουργία. Οι εν λόγω 
πληροφορίες ενημερώνουν επίσης τον 
χρήστη σχετικά με ενδεχόμενους 
περιορισμούς ή απαιτήσεις όσον αφορά τη 
χορήγηση άδειας χρήσης σε ορισμένα 
κράτη μέλη. Οι εν λόγω πληροφορίες 
ολοκληρώνονται στις οδηγίες που 
συνοδεύουν τον ραδιοεξοπλισμό. Η 
Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές 
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εξέτασης του άρθρου 44 παράγραφος 2. πράξεις για τον καθορισμό του τρόπου με 
τον οποίο πρέπει να παρουσιάζονται οι 
πληροφορίες αυτές. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 44 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής θα συνεπαγόταν απαίτηση για γεωγραφικές πληροφορίες σε όλες τις 
περιπτώσεις, δημιουργώντας μια δυσανάλογη υποχρέωση. Η τρέχουσα οδηγία R&TTE απαιτεί 
την παροχή γεωγραφικών πληροφοριών για σκοπούς προειδοποίησης των χρηστών σχετικά με 
πιθανούς περιορισμούς στη χρήση ραδιοεξοπλισμού σε ορισμένα κράτη μέλη, στις περιπτώσεις 
όπου υπάρχουν όντως περιορισμοί. Με την παρούσα τροπολογία εξασφαλίζεται ότι οι 
κατασκευαστές θα προσθέτουν γεωγραφικές πληροφορίες και θα προειδοποιούν τον χρήστη 
σχετικά με πιθανούς περιορισμούς χρήσης στη συσκευασία μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες 
υφίστανται όντως περιορισμοί στη χρήση.

Τροπολογία 109
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Οι διαθέσιμες πληροφορίες στη 
συσκευασία επιτρέπουν τον εντοπισμό των 
κρατών μελών ή της γεωγραφικής 
περιοχής του κράτους μέλους όπου ο 
ραδιοεξοπλισμός μπορεί να τεθεί σε 
λειτουργία και προειδοποιούν τον χρήστη
για ενδεχόμενους περιορισμούς ή 
απαιτήσεις όσον αφορά τη χορήγηση 
άδειας χρήσης σε ορισμένα κράτη μέλη. Οι 
εν λόγω πληροφορίες ολοκληρώνονται 
στις οδηγίες που συνοδεύουν τον 
ραδιοεξοπλισμό. Η Επιτροπή μπορεί να 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον 
καθορισμό του τρόπου με τον οποίο πρέπει 
να παρουσιάζονται οι πληροφορίες αυτές.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης του άρθρου 44 παράγραφος 2.

9. Οι διαθέσιμες πληροφορίες στη 
συσκευασία επιτρέπουν, σε περίπτωση 
που υπάρχουν περιορισμοί για τη 
λειτουργία του ραδιοεξοπλισμού σε 
τουλάχιστον ένα κράτος μέλος, τον 
εντοπισμό των κρατών μελών ή της 
γεωγραφικής περιοχής του κράτους μέλους 
όπου ο συγκεκριμένος ραδιοεξοπλισμός 
μπορεί να τεθεί σε λειτουργία. Οι εν λόγω 
πληροφορίες προειδοποιούν επίσης τον 
χρήστη σε περίπτωση ύπαρξης 
ενδεχόμενων περιορισμών ή απαιτήσεων
όσον αφορά τη χορήγηση άδειας χρήσης 
σε ορισμένα κράτη μέλη. Οι εν λόγω 
πληροφορίες ολοκληρώνονται στις οδηγίες 
που συνοδεύουν τον ραδιοεξοπλισμό. Η 
Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις για τον καθορισμό του τρόπου με 
τον οποίο πρέπει να παρουσιάζονται οι 
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πληροφορίες αυτές. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 44 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζεται ότι οι κατασκευαστές θα προσθέτουν 
«γεωγραφικές πληροφορίες» και θα προειδοποιούν τον χρήστη σχετικά με πιθανούς 
περιορισμούς χρήσης στη συσκευασία μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες υφίστανται όντως 
περιορισμοί στη χρήση.

Τροπολογία 110
Barbara Weiler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ αναφέρει 
ότι πληρούνται αποδεδειγμένα οι 
απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3.

1. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ
προϋποθέτει ότι τηρούνται οι ουσιώδεις
απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εφόσον η δήλωση συμμόρφωσης βασίζεται σε εναρμονισμένα πρότυπα από την Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί απλώς να θεωρηθεί ότι πληρούνται οι ουσιώδεις 
απαιτήσεις του άρθρου 3.

Τροπολογία 111
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η σήμανση CE τίθεται κατά τρόπο 
ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο 
επί του ραδιοεξοπλισμού ή επί της 
πινακίδας με τα στοιχεία του, εκτός αν 

1. Η σήμανση CE τίθεται κατά τρόπο 
ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο 
επί του ραδιοεξοπλισμού ή επί της 
πινακίδας με τα στοιχεία του, εκτός αν 
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αυτό δεν είναι δυνατόν ή δεν 
διασφαλίζεται λόγω της φύσης του 
ραδιοεξοπλισμού. Η σήμανση CE τίθεται 
επίσης κατά τρόπο ευδιάκριτο και 
ευανάγνωστο επί της συσκευασίας.

αυτό δεν είναι δυνατόν ή δεν 
διασφαλίζεται λόγω της φύσης του 
ραδιοεξοπλισμού. Η σήμανση CE τίθεται 
επίσης κατά τρόπο ευδιάκριτο και 
ευανάγνωστο επί της συσκευασίας. Όταν ο 
ραδιοεξοπλισμός περιλαμβάνει 
ενσωματωμένη οθόνη, η υποχρέωση αυτή 
μπορεί να πληρούται και μέσω 
λειτουργίας που επιτρέπει στον χρήστη να 
επιλέξει την εμφάνιση των απαιτούμενων 
πληροφοριών στην ενσωματωμένη οθόνη, 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές που 
ορίζονται στο άρθρο 19.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία προβλέπει τη χρήση ηλεκτρονικής επισήμανσης, ώστε το σχέδιο οδηγίας 
R&TTE να περάσει στην ψηφιακή εποχή.

Τροπολογία 112
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο κατασκευαστής, κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματος από την αρχή 
εποπτείας της αγοράς ενός κράτους 
μέλους, παρέχει μετάφραση των σχετικών 
μερών του τεχνικού φακέλου στη γλώσσα 
του εν λόγω κράτους μέλους.

διαγράφεται

Όταν μια αρχή εποπτείας της αγοράς 
ζητεί τον τεχνικό φάκελο από τον 
κατασκευαστή, αυτός διαβιβάζεται 
αμελλητί. Όταν μια αρχή εποπτείας της 
αγοράς ζητεί μετάφραση του τεχνικού 
φακέλου ή μερών του από τον 
κατασκευαστή, δύναται να ορίζει 
προθεσμία 30 ημερών για την 
ικανοποίηση του αιτήματός της, εκτός αν 
δικαιολογείται συντομότερη προθεσμία 
λόγω σοβαρού και άμεσου κινδύνου.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα παράγραφος δεν συμβιβάζεται εύκολα με την de facto διεθνοποίηση της αλυσίδας 
εφοδιασμού, στο πλαίσιο της οποίας τα έγγραφα και οι εκθέσεις συντάσσονται ούτως ή άλλως 
σε εύκολα κατανοητές γλώσσες με τη χρήση διεθνώς χρησιμοποιούμενης τεχνικής ορολογίας.

Τροπολογία 113
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ο κατασκευαστής, κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματος από την αρχή 
εποπτείας της αγοράς ενός κράτους 
μέλους, παρέχει μετάφραση των σχετικών 
μερών του τεχνικού φακέλου στη γλώσσα 
του εν λόγω κράτους μέλους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 114
Barbara Weiler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κατασκευαστής, κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματος από την αρχή 
εποπτείας της αγοράς ενός κράτους 
μέλους, παρέχει μετάφραση των σχετικών 
μερών του τεχνικού φακέλου στη γλώσσα
του εν λόγω κράτους μέλους.

Ο κατασκευαστής, κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματος από την αρχή 
εποπτείας της αγοράς ενός κράτους 
μέλους, παρέχει μετάφραση των σχετικών 
μερών του τεχνικού φακέλου σε γλώσσα
εύκολα κατανοητή από την εν λόγω αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην εναρμόνιση της διάταξης που περιλαμβάνεται στο 
άρθρο 10 παράγραφος 11 της προτεινόμενης οδηγίας και στην αποφυγή τυχόν δυσανάλογου 
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φόρτου για τους οικονομικούς φορείς, ιδίως τις ΜΜΕ, όσον αφορά το κόστος μετάφρασης.

Τροπολογία 115
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Όταν μια αρχή εποπτείας της αγοράς 
ζητεί τον τεχνικό φάκελο από τον 
κατασκευαστή, αυτός διαβιβάζεται 
αμελλητί. Όταν μια αρχή εποπτείας της 
αγοράς ζητεί μετάφραση του τεχνικού 
φακέλου ή μερών του από τον 
κατασκευαστή, δύναται να ορίζει 
προθεσμία 30 ημερών για την 
ικανοποίηση του αιτήματός της, εκτός αν 
δικαιολογείται συντομότερη προθεσμία 
λόγω σοβαρού και άμεσου κινδύνου.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση μετάφρασης θα οδηγούσε σε περιττό διοικητικό φόρτο και κόστος για τους 
νόμιμους κατασκευαστές, ιδίως τις ΜΜΕ.

Τροπολογία 116
Barbara Weiler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές και άλλα ενδιαφερόμενα 
μέρη έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν 
καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές σε 
εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο για μη 
ασφαλή και μη συμμορφούμενα προϊόντα. 
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εν 
λόγω καταγγελίες εξετάζονται κατά 
διαφανή τρόπο, ο οποίος δεν δημιουργεί 
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διακρίσεις. Ενημερώνουν επίσης τους 
καταναλωτές και άλλα ενδιαφερόμενα 
μέρη σχετικά με τις καθιερωμένες 
διαδικασίες και πληροφορούν το κοινό 
σχετικά με την ύπαρξη, τις αρμοδιότητες, 
την ταυτότητα και τα στοιχεία 
επικοινωνίας αυτών των αρμόδιων 
αρχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εποπτεία της αγοράς θα είναι αποτελεσματικότερη, εάν οι πολίτες και άλλα ενδιαφερόμενα 
μέρη μπορούν να συμβάλλουν στη διαδικασία εποπτείας αναφέροντας περιπτώσεις στις οποίες 
παρατηρούν ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές και επιβλαβείς παρεμβολές στο ραδιοφάσμα.
Επιπλέον, αυτή η δυνατότητα συμμετοχής θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Τροπολογία 117
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
προστασίας των καταναλωτών

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επανεξέταση της λειτουργίας της οδηγίας από την Επιτροπή θα πρέπει επίσης να καλύπτει και 
το υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

Τροπολογία 118
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Ραδιοεξοπλισμός με ικανότητα μόνο 
λήψης, που χρησιμοποιείται 
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αποκλειστικά για τη λήψη ραδιοφωνικών 
και τηλεοπτικών εκπομπών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συμπληρώνει τις τροπολογίες 4 και 6 του σχεδίου έκθεσης, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι η οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό καλύπτει τόσο τους πομπούς όσο και τους 
δέκτες, αλλά και να μεταφέρεται παράλληλα η υφιστάμενη εξαίρεση που ισχύει για τον 
εξοπλισμό που προορίζεται αποκλειστικά για τη λήψη ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 
εκπομπών. Δεν θα ήταν επιθυμητή τυχόν αλλαγή του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας R&TTE, 
δεδομένου ότι για τα εν λόγω προϊόντα παρέχεται επαρκής κάλυψη από την οδηγία περί 
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και την οδηγία για τη χαμηλή τάση.

Τροπολογία 119
Barbara Weiler

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ραδιοεξοπλισμός που χρησιμοποιείται 
από ραδιοερασιτέχνες κατά την έννοια 
του άρθρου 1 ορισμός 56 του κανονισμού 
περί ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς 
Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), εκτός 
αν ο εξοπλισμός διατίθεται στο εμπόριο.

1. Μη διαθέσιμος στο εμπόριο 
ραδιοεξοπλισμός που χρησιμοποιείται 
από ραδιοερασιτέχνες κατά την έννοια 
του άρθρου 1 ορισμός 56 του κανονισμού 
περί ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς 
Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU):

Τα έτοιμα συστήματα (kits) 
κατασκευαστικών στοιχείων προς 
συναρμολόγηση από ραδιοερασιτέχνες, 
καθώς και ο εμπορικός εξοπλισμός ο 
οποίος τροποποιείται και χρησιμοποιείται 
από τους ραδιοερασιτέχνες δεν 
θεωρούνται εξοπλισμός διαθέσιμος στο 
εμπόριο.

i) Έτοιμα συστήματα (kits) 
ραδιοεξοπλισμού τα οποία 
τροποποιούνται από ραδιοερασιτέχνες για 
τους δικούς τους σκοπούς.

ii) Εμπορικός ραδιοεξοπλισμός ο οποίος 
τροποποιείται από ραδιοερασιτέχνες για 
τους δικούς τους σκοπούς.
iii) Ιδιοκατασκευές ραδιοερασιτεχνών οι 
οποίες χρησιμοποιούνται για 
επιστημονικούς και πειραματικούς 
σκοπούς στο πλαίσιο ραδιοερασιτεχνικής 
υπηρεσίας.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Το υφιστάμενο κείμενο οδήγησε επανειλημμένα στο παρελθόν σε δυσκολίες ερμηνείας. Με την 
τροποποιημένη διατύπωση αποδίδεται ακριβέστερα το ουσιαστικό νόημα της διάταξης.

Τροπολογία 120
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ραδιοεξοπλισμός με ικανότητα μόνο 
λήψης, που χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για τη λήψη ραδιοφωνικών 
και τηλεοπτικών εκπομπών

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συσκευές μετάδοσης δεν ρυθμίζονται επί του παρόντος από την οδηγία R&TTE και 
καλύπτονται επαρκώς από την οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και την οδηγία για 
τη χαμηλή τάση· κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να διατηρηθεί η υφιστάμενη εξαίρεση, ιδίως υπό 
το πρίσμα της τροπολογίας στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο 1 της προτεινόμενης οδηγίας.

Τροπολογία 121
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VII – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αριθ. … (μονοσήμαντη ταυτοποίηση 
του ραδιοεξοπλισμού):

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 122
Malcolm Harbour
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VII – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αριθ. … (μονοσήμαντη ταυτοποίηση
του ραδιοεξοπλισμού):

1. Αριθ. … (μονοσήμαντη ταυτοποίηση
της δήλωσης συμμόρφωσης):

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα ΙΙΙ απαιτεί έναν αριθμό ως μονοσήμαντη ταυτοποίηση του προϊόντος, ενώ το 
πρότυπο EN ISO/IEC 17050-1 απαιτεί έναν αριθμό ως μονοσήμαντη ταυτοποίηση της δήλωσης 
συμμόρφωσης. Το παράρτημα III του ΝΝΠ περιλαμβάνει ήδη επαρκείς πληροφορίες 
ιχνηλασιμότητας· κατά συνέπεια, με την παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζεται το άρθρο, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το στοιχείο 1 του υποδείγματος «Αριθ. … (μονοσήμαντη 
ταυτοποίηση του ραδιοεξοπλισμού)» δεν θα παρερμηνεύεται ως απαίτηση να αναφέρονται 
αριθμοί σειράς προϊόντων στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ.

Τροπολογία 123
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VII – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Αντικείμενο της δήλωσης (ταυτοποίηση 
του ραδιοεξοπλισμού που καθιστά δυνατή 
την ιχνηλασιμότητα. Μπορεί να 
περιλαμβάνει φωτογραφία, κατά 
περίπτωση):

4. Αντικείμενο της δήλωσης (ταυτοποίηση 
του ραδιοεξοπλισμού, όπως αριθμός 
τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο
που καθιστά δυνατή την ταυτοποίηση των 
προϊόντων που καλύπτονται από τη 
δήλωση συμμόρφωσης. Μπορεί να 
περιλαμβάνει εικόνα, κατά περίπτωση):

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση στο σημείο 1 είναι περιττή λόγω του σημείου 4 και στην πραγματικότητα θα 
υποχρέωνε τους κατασκευαστές να εκδίδουν ξεχωριστή δήλωση συμμόρφωσης για κάθε προϊόν, 
ενώ επί του παρόντος μία δήλωση συμμόρφωσης μπορεί να ισχύει για παραλλαγές του ίδιου 
προϊόντος, σε μορφή, χρώμα ή λειτουργίες.


