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Módosítás 88
Barbara Weiler

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ha egy berendezés rendeltetésszerűen 
rádióhullámokat továbbít, akkor a 
rádióspektrum szisztematikus használatáról 
van szó. A spektrumhasználat hatékony 
felhasználása – azaz a káros zavarás 
elkerülése – érdekében minden ilyen 
berendezésnek ezen irányelv hatályába 
kell tartoznia, függetlenül attól, hogy 
kommunikációs célt szolgál-e, vagy sem.

(6) Ha egy berendezés rendeltetésszerűen 
rádióhullámokat bocsát ki vagy fogad, 
akkor a rádióspektrum szisztematikus 
használatáról van szó. Annak ellenére, 
hogy egyes termékek rendeltetésszerűen 
mágneses vagy elektromos mezőket 
használnak, a jeladóból nem történik 
kommunikáció, így ezek a mezők nem 
terjednek a rádióhullámokhoz hasonlóan.
Az ilyen berendezések igen korlátozottan 
alkalmasak a lokalizált zavarásra, ezért 
azokat ki kell zárni az irányelv hatálya 
alól.

Or. en

Indokolás

A javasolt irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 1. pontjához fűzött módosítással összhangban.

Módosítás 89
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Bár maguk a vevőkészülékek nem 
okoznak káros zavarást, a vételi képesség, 
azaz a 2004/108/EK irányelv alapvető 
biztonsági követelményei alapján a 
vevőkészülékeknek a zavarással és a nem 
kívánt jelekkel szembeni fokozott 
ellenállása egyre fontosabb tényezőnek 
számít a rádióspektrum hatékony 
használata terén.

(11) Bár maguk a vevőkészülékek nem 
okoznak káros zavarást, a vételi képesség, 
azaz a releváns alapvető biztonsági 
követelmények alapján a 
vevőkészülékeknek a zavarással és a nem 
kívánt jelekkel szembeni fokozott 
ellenállása egyre fontosabb tényezőnek 
számít a rádióspektrum hatékony 
használata terén.
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Or. en

Módosítás 90
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A csak vevőkészülékek vételi 
képessége a 2004/108/EK irányelvben 
meghatározott alapvető követelmények 
tárgyát képezi, különösen ami a 
szomszédos vagy megosztott 
frekvenciasávok használatából eredő nem 
kívánt jeleket illeti, tehát ezen irányelv 
hatályának nem kell az említett 
készülékekre kiterjednie.

(12) A csak vevőkészülékek vételi 
képessége a releváns alapvető 
követelmények tárgyát képezi, különösen 
ami a szomszédos vagy megosztott 
frekvenciasávok használatából eredő nem 
kívánt jeleket illeti.

Or. en

Módosítás 91
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Néhány esetben szükség lehet az 
egész EU-ra kiterjedően más 
rádióberendezésekkel való, hálózatokon 
keresztül történő együttműködésre, illetve 
a megfelelő típusú interfészekkel való 
összekapcsolódásra. A rádióberendezések 
és a tartozékok, pl. a töltők közötti 
interoperabilitás egyszerűbbé teheti a 
rádióberendezések használatát, és 
csökkentheti a felesleges hulladékok 
mennyiségét.

(13) Néhány esetben szükség van az egész 
EU-ra kiterjedően más 
rádióberendezésekkel való, hálózatokon 
keresztül történő együttműködésre, illetve 
a megfelelő típusú interfészekkel való 
összekapcsolódásra. A rádióberendezések 
és a tartozékok, pl. a töltők közötti 
interoperabilitás egyszerűbbé teszi a 
rádióberendezések használatát, csökkenti a 
felesleges hulladékok mennyiségét és a 
költségeket. 

Or. en



AM\938786HU.doc 5/23 PE513.158v01-00

HU

Indokolás

Ez a módosítás az irányelvhez fűzött 5. módosítás ellenjavaslata. A töltőket önmagukban nem 
szabad a rádióberendezések közé sorolni. A töltők jövőbeni forgalomba hozatalának módjától 
függően a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről szóló irányelv vagy az 
elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv/alacsony feszültségű berendezésekről szóló 
irányelv alkalmazandó, így további követelmény hozzáadása konfliktust teremtene az 
ugyanazon töltőre vonatkozó releváns követelményekkel, pusztán a töltő forgalomba 
hozatalának módjától függően. Az előrelépés legjobb módja valószínűleg az uniós 
szabványosítási folyamat.

Módosítás 92
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Néhány esetben szükség lehet az 
egész EU-ra kiterjedően más 
rádióberendezésekkel való, hálózatokon 
keresztül történő együttműködésre, illetve 
a megfelelő típusú interfészekkel való 
összekapcsolódásra. A rádióberendezések 
és a tartozékok, pl. a töltők közötti 
interoperabilitás egyszerűbbé teheti a 
rádióberendezések használatát, és 
csökkentheti a felesleges hulladékok 
mennyiségét.

(13) Néhány esetben szükség van az egész 
EU-ra kiterjedően más 
rádióberendezésekkel való, hálózatokon 
keresztül történő együttműködésre, illetve 
a megfelelő típusú interfészekkel való 
összekapcsolódásra. A rádióberendezések 
és a tartozékok, pl. a töltők közötti 
interoperabilitás egyszerűbbé teszi a 
rádióberendezések használatát, csökkenti a 
felesleges hulladékok mennyiségét és a 
költségeket. Elvárt ezért a közös töltő 
kifejlesztésére irányuló megújult 
erőfeszítés, mivel ez előnyökkel járna 
különösen a fogyasztók és más 
végfelhasználók számára.

Or. en

Indokolás

A mobiltelefonok, okostelefonok, táblagépek, digitális fényképezőgépek, zenelejátszók és 
hasonló készülékek töltőinek inkompatibilitása komoly kényelmetlenséget jelent a fogyasztók 
és más végfelhasználók számára, valamint jelentős környezeti problémát képez. Az egységes 
töltő ezért –t különösen a fogyasztók számára – számottevő előnyökkel járna.
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Módosítás 93
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) A gazdasági szereplők, a 
piacfelügyeleti hatóságok és a fogyasztók 
közötti kommunikáció elősegítése 
érdekében a tagállamoknak ösztönözniük 
kell a gazdasági szereplőket, hogy postai 
elérhetőségük alternatívájaként internetes 
elérhetőségüket is megadják.

Or. en

Indokolás

A módosítás hozzáigazítja Weiler asszony javaslatát az új jogszabályi keretről szóló IMCO-
jelentések elfogadott szövegéhez, például a 12. és 16. módosítást az elektromágneses 
összeférhetőségi irányelvhez, valamint a 17. és 19. módosítást az alacsony feszültségű 
berendezésekről szóló irányelvhez, amely lehetővé teszi a gyártók és importőrök 
vonatkozásában bevezetett nyomonkövethetőségi követelményeknek való megfelelést biztosító 
weboldal létrehozását.

Módosítás 94
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „rádióberendezés”: olyan, a 
rendeltetésszerű használat érdekében 
rádióhullámokat kibocsátó termék, illetve 
olyan termék, amelyet tartozékokkal, pl. 
antennával kell kiegészíteni ahhoz, hogy 
rádióhullámokat tudjon kibocsátani a 
rendeltetésszerű használat érdekében;

1. „rádióberendezés”: olyan, a 
rendeltetésszerű használat érdekében 
rádióhullámokat kibocsátó vagy fogadó
termék, illetve olyan termék, amelyet 
tartozékokkal, pl. antennával kell 
kiegészíteni ahhoz, hogy rádióhullámokat 
tudjon kibocsátani vagy fogadni a 
rendeltetésszerű használat érdekében;

Or. en
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Módosítás 95
Barbara Weiler

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az elektromágneses összeférhetőség 
védelmét a 2004/108/EK irányelv szerint, 
ideértve különösen a zavartűrés azon 
szintjeit, amelyek révén hatékonyabbá 
tehető a megosztott vagy szomszédos 
frekvenciasávok használata.

b) az elektromágneses összeférhetőség 
védelmét a 2004/108/EK irányelv szerint, 
ideértve különösen a zavartűrés azon 
szintjeit, amelyek lehetővé teszik a 
megosztott vagy szomszédos 
frekvenciasávok rendeltetésszerű 
használatát.

Or. de

Indokolás

A megfogalmazás pontosítása a cikk szándékára való tekintettel: A zavartűrés lehetővé teszi a 
rendeltetésszerű használatot, függetlenül az azt megelőző, nem rendeltetésszerű használattól.

Módosítás 96
Christel Schaldemose

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A rádióberendezéseket úgy kell 
kialakítani, hogy az általuk kibocsátott 
jelek hatékonyan használják a 
földi/műholdas rádiótávközlés 
rendelkezésére bocsátott spektrumot és az 
orbitális forrásokat a káros zavarás 
elkerülése érdekében. Ennek a 
követelménynek csak azok a 
rádióberendezések felelnek meg, 
amelyeket legalább egy tagállamban 
működtetni lehet a spektrumhasználatra 
vonatkozó előírások megsértése nélkül.

(2) A rádióberendezéseket úgy kell 
kialakítani, hogy azok hatékonyan 
használják a földi/műholdas rádiótávközlés 
rendelkezésére bocsátott spektrumot és az 
orbitális forrásokat a káros zavarás 
elkerülése érdekében. Ennek a 
követelménynek csak azok a 
rádióberendezések felelnek meg, 
amelyeket legalább egy tagállamban 
működtetni lehet a spektrumhasználatra 
vonatkozó előírások megsértése nélkül.
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Or. en

Módosítás 97
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) együttműködnek a tartozékokkal, 
és/vagy hálózatokon keresztül más 
rádióberendezésekkel, és/vagy az Unió 
egészében összekapcsolhatók a megfelelő 
típusú interfészekkel;

a) együttműködnek a tartozékokkal, 
különösen a töltőkkel, és/vagy 
hálózatokon keresztül más 
rádióberendezésekkel, és/vagy az Unió 
egészében összekapcsolhatók a megfelelő 
típusú interfészekkel;

Or. en

Módosítás 98
Toine Manders

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a rádióberendezések és különösen a 
mobiltelefonok kompatibilitását 
univerzális töltő révén kell biztosítani. Az 
eladó biztosítja, hogy a berendezés 
megvásárlása egy kompatibilis univerzális 
töltőt is magában foglal.

Or. en

Módosítás 99
Heide Rühle

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben a rádióberendezésekre 
vonatkozóan egyéb uniós jogszabályok –
egészben vagy részben – részletesebben 
állapítják meg az e cikkben előírt alapvető 
követelményeket, úgy ezt az irányelvet 
azokra a rádióberendezésekre 
vonatkozóan e követelmények tekintetében 
nem kell alkalmazni, illetve azon uniós 
jogszabályok végrehajtásának 
időpontjától kezdve ezen irányelv 
alkalmazása megszűnik.

Or. en

Módosítás 100
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 45. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyekben megállapítja, 
hogy az (1) bekezdésben meghatározott 
követelmény a rádióberendezések mely 
csoportjaira vonatkozik, milyen 
információkat kell megadni, valamint a 
megfelelőségi információk megadására 
milyen gyakorlati szabályok vonatkoznak.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 45. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyekben megállapítja, 
hogy az (1) bekezdésben meghatározott 
követelmény a rádióberendezések mely 
csoportjaira vonatkozik, milyen 
megfelelőségi információkat kell megadni, 
valamint a megfelelőségi információk 
megadására milyen gyakorlati szabályok 
vonatkoznak.

Or. en

Indokolás

A jogalkotási aktusban egyértelműen fel kell tüntetni, hogy milyen információt kell nyújtani, 
mivel ez jelentős terhet róhat a gazdasági szereplőkre.
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Módosítás 101
Barbara Weiler

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
csak olyan rádióberendezéseket 
forgalmazzanak, amelyek megfelelő 
üzembe helyezés és karbantartás, továbbá 
rendeltetésszerű használat mellett 
megfelelnek ennek az irányelvnek.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
csak olyan rádióberendezéseket 
forgalmazzanak, amelyek rendeltetésszerű 
használat vagy ésszerűen előrelátható 
feltételek, valamint megfelelő üzembe 
helyezés és karbantartás mellett 
megfelelnek ennek az irányelvnek.

Or. en

Indokolás

A fogyasztók számára csak akkor nyújtható hatékony védelem, ha előrelátható 
magatartásukat a gyártók a termékek tervezése során megfelelően figyelembe veszik. 
Különösen, az olvasáshoz túl fiatal vagy olvasni nem tudó fogyasztók esetében nagyobb annak 
a kockázata, hogy kár vagy sérülés éri őket.

Módosítás 102
Barbara Weiler

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy rádióberendezés megfelel 
ennek az irányelvnek, a tagállamok 
engedélyezik az üzembe helyezését és 
rendeltetésszerű használatát. A 
676/2002/EK határozatból fakadó 
kötelezettségeik, valamint azon feltételek 
sérelme nélkül, amelyekhez a 
frekvenciahasználati engedélyeket az uniós 
jog, különösen a 2002/21/EK irányelv 9. 
cikkének (3) és (4) bekezdése alapján 
kötik, a tagállamok csak akkor vezethetnek 
be további követelményeket a 
rádióberendezések üzembe helyezésével és 

Amennyiben egy rádióberendezés megfelel 
ennek az irányelvnek, a tagállamok 
engedélyezik az üzembe helyezését és 
rendeltetésszerű használatát. A 
676/2002/EK határozatból fakadó 
kötelezettségeik, valamint azon feltételek 
sérelme nélkül, amelyekhez a 
frekvenciahasználati engedélyeket az uniós 
jog, különösen a 2002/21/EK irányelv 9. 
cikkének (3) és (4) bekezdése alapján 
kötik, a tagállamok csak akkor vezethetnek 
be további követelményeket a 
rádióberendezések üzembe helyezésével és 
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használatával kapcsolatban, ha azokra a 
rádióspektrum hatékony használata, a káros 
zavarás elkerülése, illetve a közegészséggel 
kapcsolatos kérdések érdekében van 
szükség.

használatával kapcsolatban, ha azokra a 
rádióspektrum hatékony használata, a káros 
vagy elektromágneses zavarás elkerülése, 
illetve a közegészséggel kapcsolatos 
kérdések érdekében van szükség.

Or. de

Indokolás

A tagállamoknak elektromágneses zavarás esetére is biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy 
kiegészítő rendelkezéseket tehessenek.

Módosítás 103
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A gyártók a rádióberendezésen, illetve 
ha a rádióberendezés mérete vagy jellege 
ezt nem teszi lehetővé, annak 
csomagolásán vagy a kísérő 
dokumentációban feltüntetik nevüket, 
bejegyzett márkanevüket vagy bejegyzett 
védjegyüket és kapcsolattartási címüket. 
Egyetlen címet kell megadni, amely a 
gyártó kapcsolattartási címe.

(6) A gyártók a rádióberendezésen, illetve 
ha a rádióberendezés mérete vagy jellege 
ezt nem teszi lehetővé, annak 
csomagolásán vagy a kísérő 
dokumentációban feltüntetik nevüket, 
bejegyzett márkanevüket vagy bejegyzett 
védjegyüket és kapcsolattartási címüket. A 
cím egyetlen pontot jelöl meg, amely a 
gyártó kapcsolattartási címe. Ha a 
rádióberendezés beépített képernyővel van 
ellátva, ez a kötelezettség egy olyan 
funkcióval is teljesíthető, amely lehetővé 
teszi a felhasználó számára, hogy 
kiválassza a kért információ 
megjelenítését.

Or. en

Indokolás

A módosítás az elektronikus címkézés használatáról szóló rendelkezést javasol, és a digitális 
korba hozza a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről szóló irányelvet.
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Módosítás 104
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett használati 
utasításnak és biztonsági tájékoztatónak, 
illetve a címkézésnek egyértelműnek, 
érthetőnek és világosnak kell lennie, és 
figyelembe kell vennie a kijelölt 
végfelhasználót.

Or. en

Módosítás 105
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A következő információkat is meg kell 
adni:

törölve

az(ok) a frekvenciasáv(ok), amely(ek)en a 
rádióberendezés működik,
az abban a frekvenciasávban vagy 
azokban a frekvenciasávokban továbbított 
jelerősség, amely(ek)ben a 
rádióberendezés üzemel.

Or. en

Indokolás

A felügyelet javítása üdvözlendő, a frekvenciasáv és a jelerősség megadása a felhasználói 
kézikönyvben azonban felesleges, mivel a rádiótermékek műszaki dokumentációjában 
részletes műszaki leírás található, és kérésre a hatóságok rendelkezésére bocsátható. 
Továbbá, a felhasználók ismerik az alkalmazandó határértékeket, a gyártók pedig adott 
esetben nem tudják a felhasználói kézikönyvben megadottakkal pontosan megegyező értékeket 
elérni.
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Módosítás 106
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes 
szövegének egy másolatát minden egyes 
rádióberendezéshez mellékelni kell. Ez a 
követelmény egyszerűsített EU-
megfelelőségi nyilatkozattal is teljesíthető. 
Amennyiben a terméket csak 
egyszerűsített EU-megfelelőségi 
nyilatkozat kíséri, közvetlenül alatta meg 
kell adni azt a pontos webhelyet vagy e-
mail címet, ahol az EU-megfelelőségi 
nyilatkozat teljes szövege elérhető.

törölve

Or. en

Indokolás

Hozzáigazítás az új jogszabályi keretcsomaghoz. A gyártók egy vagy több felesleges 
adminisztratív tehertől mentesülnének.

Módosítás 107
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes 
szövegének egy másolatát minden egyes 
rádióberendezéshez mellékelni kell. Ez a 
követelmény egyszerűsített EU-
megfelelőségi nyilatkozattal is teljesíthető. 
Amennyiben a terméket csak 
egyszerűsített EU-megfelelőségi 
nyilatkozat kíséri, közvetlenül alatta meg 
kell adni azt a pontos webhelyet vagy e-

törölve
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mail címet, ahol az EU-megfelelőségi 
nyilatkozat teljes szövege elérhető.

Or. en

Indokolás

Az új jogszabályi keret elektronikára vonatkozó egyéb irányelvei – például az alacsony 
feszültségű berendezésekről szóló irányelv, ahol ez vitathatatlanul fontosabb – sem 
tartalmaznak arra vonatkozó követelményt, hogy a termékekhez megfelelőségi nyilatkozatot 
kell mellékelni.  A 10.6. cikk már előírja a gyártó kapcsolattartási adatainak megadását, 
annak érdekében, hogy a megfelelőségi nyilatkozatokat és a termék ellenőrzéséhez szükséges 
részletes információkat be lehessen szerezni. A nyomonkövethetőséget az ellátási láncban 
résztvevő gazdasági szereplők azonosításáról szóló 15. cikk is biztosítja.

Módosítás 108
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A csomagoláson feltüntetett információ 
elegendő kell, hogy legyen annak 
meghatározására, hogy a berendezést mely 
tagállamban vagy egy tagállam mely 
földrajzi területén való használatra szánták, 
és abban figyelmeztetni kell a felhasználót 
arra, hogy egyes tagállamokban a 
rádióberendezés használata korlátozott 
vagy engedélyköteles lehet. Ezeket az 
információkat a rádióberendezés használati 
utasításában ki kell egészíteni. A Bizottság 
végrehajtási aktusokat fogadhat el, 
amelyekben meghatározza ezen 
információk megadásának módját. A 
szóban forgó végrehajtási aktusok 
elfogadása a 44. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó bizottsági eljárás szerint 
történik.

(9) A csomagoláson  feltüntetett 
információ – amennyiben a 
rádióberendezések használata legalább 
egy tagállamban korlátozott – elegendő 
kell, hogy legyen annak meghatározására, 
hogy az adott berendezést mely 
tagállamban vagy egy tagállam mely 
földrajzi területén való használatra szánták. 
Ez az információ ugyanakkor tájékoztatja
a felhasználót arról, hogy adott esetben
egyes tagállamokban a rádióberendezés 
használata korlátozott vagy 
engedélyköteles lehet. Ezeket az 
információkat a rádióberendezés használati 
utasításában ki kell egészíteni. A Bizottság 
végrehajtási aktusokat fogadhat el, 
amelyekben meghatározza ezen 
információk megadásának módját. A 
szóban forgó végrehajtási aktusok 
elfogadása a 44. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó bizottsági eljárás szerint 
történik.
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Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata szerint valamennyi esetben földrajzi információkra lenne szükség, ez 
pedig aránytalan. A rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről szóló jelenlegi 
irányelv előírja, hogy csak tényleges korlátozás esetén figyelmeztessék földrajzi 
információkkal a fogyasztókat a rádióberendezések használatának esetleges korlátozásaira. A 
módosítás biztosítja, hogy a gyártók csak akkor helyezzenek el földrajzi információkat, és 
csak akkor figyelmeztessék a felhasználót a csomagoláson a használatra vonatkozó esetleges 
korlátozásokra, ha ezek a korlátozások léteznek.

Módosítás 109
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A csomagoláson feltüntetett információ 
elegendő kell, hogy legyen annak 
meghatározására, hogy a berendezést mely 
tagállamban vagy egy tagállam mely 
földrajzi területén való használatra szánták, 
és abban figyelmeztetni kell a felhasználót 
arra, hogy egyes tagállamokban a 
rádióberendezés használata korlátozott 
vagy engedélyköteles lehet. Ezeket az 
információkat a rádióberendezés használati 
utasításában ki kell egészíteni. A Bizottság 
végrehajtási aktusokat fogadhat el, 
amelyekben meghatározza ezen 
információk megadásának módját. A 
szóban forgó végrehajtási aktusok 
elfogadása a 44. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó bizottsági eljárás szerint 
történik.

(9) A csomagoláson  feltüntetett 
információ – amennyiben a 
rádióberendezések használata legalább 
egy tagállamban korlátozott – elegendő 
kell, hogy legyen annak meghatározására, 
hogy az adott berendezést mely 
tagállamban vagy egy tagállam mely 
földrajzi területén való használatra szánták. 
Ez az információ ugyanakkor 
figyelmezteti a felhasználót arra, ha egyes 
tagállamokban a rádióberendezés 
használata korlátozott vagy 
engedélyköteles lehet. Ezeket az 
információkat a rádióberendezés használati
utasításában ki kell egészíteni. A Bizottság 
végrehajtási aktusokat fogadhat el, 
amelyekben meghatározza ezen 
információk megadásának módját. A 
szóban forgó végrehajtási aktusok 
elfogadása a 44. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó bizottsági eljárás szerint 
történik.

Or. en
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Indokolás

A módosítás célja, hogy a gyártók csak akkor helyezzenek el földrajzi információkat, és csak 
akkor figyelmeztessék a felhasználót a csomagoláson a használatra vonatkozó esetleges 
korlátozásokra, ha ezek a korlátozások léteznek.

Módosítás 110
Barbara Weiler

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat 
igazolja, hogy a 3. cikkben meghatározott 
alapvető követelmények bizonyítottan 
teljesülnek.

(1) Az EU-megfelelőségi nyilatkozat 
feltételezi, hogy a 3. cikkben meghatározott 
alapvető követelményeknek megfelelnek.

Or. de

Indokolás

Ha az EU-megfelelőségi nyilatkozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett 
harmonizált szabványokon alapul, feltételezhető, hogy a 3. cikkben meghatározott alapvető 
követelményeknek megfelelnek.

Módosítás 111
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A CE-jelölést jól láthatóan, olvashatóan 
és letörölhetetlenül kell elhelyezni a 
rádióberendezésen vagy annak 
adattábláján, kivéve, ha erre a 
rádióberendezés jellege miatt nincs mód, 
vagy ez nem indokolt. A CE-jelölést a 
csomagoláson is fel kell tüntetni láthatóan 
és olvashatóan.

(1) A CE-jelölést jól láthatóan, olvashatóan 
és letörölhetetlenül kell elhelyezni a 
rádióberendezésen vagy annak 
adattábláján, kivéve, ha erre a 
rádióberendezés jellege miatt nincs mód, 
vagy ez nem indokolt. A CE-jelölést a 
csomagoláson is fel kell tüntetni láthatóan 
és olvashatóan. Ha a rádióberendezés 
beépített képernyővel van ellátva, ez a 
kötelezettség egy olyan funkcióval is 
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teljesíthető, amely lehetővé teszi a 
felhasználó számára, hogy a 19. cikkben 
meghatározott általános elvekkel 
összhangban kiválassza a CE-jelölés 
megjelenítését.

Or. en

Indokolás

A módosítás az elektronikus címkézés használatáról szóló rendelkezést javasol, és a digitális 
korba hozza a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről szóló irányelvet.

Módosítás 112
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Valamely tagállam piacfelügyeleti 
hatóságának megalapozott kérését 
követően a gyártónak le kell fordíttatnia a 
műszaki dokumentáció releváns részeit a 
kérést benyújtó tagállam nyelvére.

törölve

A piacfelügyeleti hatóság kérésére a 
gyártó haladéktalanul benyújtja a 
műszaki dokumentációt. Ha a 
piacfelügyeleti hatóság a műszaki 
dokumentáció vagy a dokumentáció 
részének fordítását kéri a gyártótól, 
határidőt szabhat meg a fordítás 
benyújtására, amely határidő 30 nap, 
hacsak valamilyen komoly és közvetlen 
kockázat miatt nem indokolt ennél 
rövidebb idő.

Or. en

Indokolás

Ezt a bekezdést nehezen lehet összeegyeztetni az ellátási lánc tényleges nemzetközivé 
válásával, ahol a dokumentumokat és a jelentéseket minden esetben jól érthető nyelveken, a 
nemzetközileg bevett műszaki terminológia használatával készítik.
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Módosítás 113
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Valamely tagállam piacfelügyeleti 
hatóságának megalapozott kérését 
követően a gyártónak le kell fordíttatnia a 
műszaki dokumentáció releváns részeit a 
kérést benyújtó tagállam nyelvére.

törölve

Or. en

Módosítás 114
Barbara Weiler

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Valamely tagállam piacfelügyeleti 
hatóságának megalapozott kérését 
követően a gyártónak le kell fordíttatnia a 
műszaki dokumentáció releváns részeit a 
kérést benyújtó tagállam nyelvére.

Valamely tagállam piacfelügyeleti 
hatóságának megalapozott kérését 
követően a gyártónak a hatóság által 
könnyen megértett nyelvre kell 
lefordíttatnia a műszaki dokumentáció 
releváns részeit.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a javasolt irányelv 10. cikkének (11) bekezdésével való összehangolás, 
valamint a gazdasági szereplőkre – különösen a kkv-kra – a fordítási költségek tekintetében 
nehezedő aránytalan teher elkerülése.

Módosítás 115
Wim van de Camp
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Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A piacfelügyeleti hatóság kérésére a 
gyártó haladéktalanul benyújtja a 
műszaki dokumentációt. Ha a 
piacfelügyeleti hatóság a műszaki 
dokumentáció vagy a dokumentáció 
részének fordítását kéri a gyártótól, 
határidőt szabhat meg a fordítás 
benyújtására, amely határidő 30 nap, 
hacsak valamilyen komoly és közvetlen 
kockázat miatt nem indokolt ennél 
rövidebb idő.

törölve

Or. en

Indokolás

A fordításra vonatkozó kötelezettség szükségtelen adminisztratív terhet vagy költségeket 
okozna a jogszerű gyártók, különösen a kkv-k számára.

Módosítás 116
Barbara Weiler

Irányelvre irányuló javaslat
39 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a 
fogyasztók és más érdekelt felek a nem 
biztonságos vagy nem megfelelő termékek 
vonatkozásában panaszt nyújthassanak be 
az illetékes nemzeti vagy regionális szintű 
hatóságoknak. A tagállamok biztosítják e 
panaszok átlátható és 
megkülönböztetésmentes nyomon 
követését. A tagállamok tájékoztatják 
továbbá a fogyasztókat és más érdekelt 
feleket a megállapított eljárásokról, és 
tájékoztatják a közvéleményt az illetékes 
hatóságok létezéséről, felelősségeiről, 
kilétéről és kapcsolattartási adatairól.
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Or. en

Indokolás

A piacfelügyelet hatékonyabb lesz, ha a polgárok és más érdekelt felek is hozzájárulhatnak a 
felügyeleti folyamathoz azáltal, hogy bejelentik a rádióspektrummal kapcsolatos 
elektromágneses zavarokra és káros interferenciára vonatkozó megfigyeléseiket. Az ilyen 
részvételi lehetősége ezenkívül növeli a fogyasztói bizalmat.

Módosítás 117
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a fogyasztóvédelem magas szintjének 
megvalósítása.

Or. en

Indokolás

Az irányelv működésével kapcsolatos bizottsági felülvizsgálatnak a fogyasztóvédelem magas 
szintjét is magában kell foglalnia.

Módosítás 118
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – -1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. Vételi rádióberendezések, amelyeket 
kizárólag hang- és tv-sugárzás vételére 
szántak.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás kiegészíti az irányelvhez fűzött 4. és 6. módosítást, és biztosítja, hogy a 
rádióberendezésekről szóló irányelv az adó- és vevőkészülékekre egyaránt vonatkozzon, 
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továbbá fenntartja a kizárólag hang- és tv-sugárzás vételére szánt készülékekkel kapcsolatos 
kivételt. A rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről szóló irányelv hatókörét 
nem kívánatos megváltoztatni, mivel e termékek tekintetében az elektromágneses 
összeférhetőségről szóló irányelv és az alacsony feszültségű berendezésekről szóló irányelv 
megfelelő hatókörrel rendelkezik.

Módosítás 119
Barbara Weiler

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Nemzetközi Távközlési Egyesület 
(International Telecommunications Union, 
ITU) rádiós szabályzata 1. cikkének 56. 
meghatározása értelmében a rádióamatőrök 
által használt rádióberendezések, hacsak 
nem kereskedelmi forgalomban is 
beszerezhető berendezésekről van szó.

1. A Nemzetközi Távközlési Egyesület 
(International Telecommunications Union, 
ITU) rádiós szabályzata 1. cikkének 56. 
meghatározása értelmében a rádióamatőrök 
által használt, kereskedelmi forgalomban 
nem beszerezhető rádióberendezések:

A rádióamatőrök által összeszerelendő 
alkatrészkészletek, valamint a saját 
használatra a rádióamatőrök által 
átalakított kereskedelmi berendezések 
nem tekintendők kereskedelmi 
forgalomban hozzáférhető 
berendezéseknek.

i. A rádióberendezések rádióamatőrök 
által saját használatra átalakított 
alkatrészei.

ii. A rádióamatőrök által saját használatra 
átalakított kereskedelmi 
rádióberendezések.
iii. A rádióamatőrök által saját kezűleg 
összeszerelt, a rádióamatőr-szolgálat 
keretében tudományos és kísérleti célokat 
szolgáló berendezések.

Or. de

Indokolás

A meglévő szöveg a múltban értelmezési problémákat okozott. A módosított megfogalmazás a 
módosítás értelme szerinti pontosítást eredményezi.



PE513.158v01-00 22/23 AM\938786HU.doc

HU

Módosítás 120
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Vételi rádióberendezések, amelyeket 
kizárólag hang- és tv-sugárzás vételére 
szántak.

Or. en

Indokolás

A műsorszolgáltatás vételére alkalmas készülékeket a rádióberendezésekről és a távközlő 
végberendezésekről szóló irányelv jelenleg nem szabályozza, és az alacsony feszültségű 
berendezésekről szóló irányelv és az elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv nem 
rendelkezik megfelelő hatókörrel, ezért érdemes fenntartani a meglévő kivételt, különösen a 
javasolt irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 1. pontjához fűzött módosítás fényében.

Módosítás 121
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. (a rádióberendezés egyedi azonosítója): törölve

Or. en

Módosítás 122
Malcolm Harbour

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. … (a rádióberendezés egyedi 
azonosítója):

1. … (a megfelelőségi nyilatkozat egyedi 
azonosítója):
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Or. en

Indokolás

A III. melléklet a termék egyedi azonosítójaként, az EN ISO/IEC 17050-I szabvány pedig a 
megfelelőségi nyilatkozat egyedi azonosítójaként kér egy számot. Az új jogszabályi keret már 
megfelelő nyomonkövethetőségi információt tartalmaz, így ez a módosítás egyértelművé teszi 
a cikket annak érdekében, hogy a felépítés 1. pontját – „…(a rádióberendezés egyedi 
azonosítója” – ne lehessen tévesen úgy értelmezni, hogy az a terméke sorozatszámának az 
uniós megfelelőségi nyilatkozatban való megadására vonatkozó követelmény.

Módosítás 123
Wim van de Camp

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A nyilatkozat tárgya (a rádióberendezés 
azonosítása a nyomonkövethetőség 
biztosítására. Adott esetben fényképet is 
tartalmazhat):

4. A nyilatkozat tárgya (a rádióberendezés 
azonosítása, vagyis a megfelelőségi 
nyilatkozatban szereplő termékek 
azonosítását lehetővé tevő típus-, tétel-
vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem. 
Adott esetben képet is tartalmazhat):

Or. en

Indokolás

Az 1. pontban szereplő követelmény megegyezik a 4. pontban szereplő követelménnyel, és 
tulajdonképpen arra kötelezné a gyártókat, hogy minden egyes termék esetében egyedi 
megfelelőségi nyilatkozatot adjanak ki, míg jelenleg egyetlen megfelelőségi nyilatkozat 
vonatkozhat ugyanannak a terméknek a forma-, szín- vagy funkcionalitásbeli többféle 
változatára is.


