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Pakeitimas 88
Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) įrenginiai, kurių paskirtis – tikslingai 
perduoti radijo bangas, sistemingai 
naudoja radijo spektrą. Siekiant užtikrinti, 
kad spektras būtų naudojamas 
veiksmingai ir taip būtų išvengta 
žalingųjų trukdžių, tokie įrenginiai turėtų 
būti įtraukti į šios direktyvos taikymo sritį 
nepriklausomai nuo to, ar įrenginiais 
galima palaikyti ryšį;

(6) įrenginiai, kurių paskirtis – tikslingai 
skleisti arba priimti radijo bangas, 
sistemingai naudoja radijo spektrą. 
Nepaisant to, kad kai kuriuose 
produktuose apgalvotai naudojami 
magnetiniai ir elektros laukai, kad būtų 
galima juos panaudoti pagal paskirtį, 
siųstuvais neperteikiama jokia 
informacija ir todėl tokie laukai 
neskleidžia radijo bangų. Tokia įranga 
turi labai ribotą lokalizuotų trikdžių 
potencialą ir todėl nepatenka į šios 
direktyvos taikymo sritį.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas padarytas atsižvelgiant į siūlomos direktyvos 2 straipsnio 1 dalies 1 punkto 
pakeitimą.

Pakeitimas 89
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) nors patys imtuvai nesukelia žalingųjų 
trukdžių, vis svarbesnis tampa jų gebėjimas 
priimti signalus, kuris leidžia užtikrinti, 
kad remiantis Direktyvos 2004/108/EB
esminiais reikalavimais padidinus imtuvų 
atsparumą trukdžiams ir 
nepageidaujamiems signalams, radijo 

(11) nors patys imtuvai nesukelia žalingųjų 
trukdžių, vis svarbesnis tampa jų gebėjimas 
priimti signalus, kuris leidžia užtikrinti, 
kad remiantis atitinkamais esminiais 
reikalavimais padidinus imtuvų atsparumą 
trukdžiams ir nepageidaujamiems 
signalams, radijo spektras būtų naudojamas 
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spektras būtų naudojamas veiksmingai; veiksmingai;

Or. en

Pakeitimas 90
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Direktyvoje 2004/108/EB nustatyti
esminiai reikalavimai dėl įrenginių, 
turinčių tik signalų priėmimo funkciją, 
gebėjimo priimti signalus, visų pirma 
susiję su nepageidaujamais signalais dėl 
veiksmingai naudojamų bendrų ar gretimų 
dažnių juostų, todėl šių įrenginių nebūtina 
įtraukti į šios direktyvos taikymo sritį;

(12) atitinkami esminiai reikalavimai dėl 
įrenginių, turinčių tik signalų priėmimo 
funkciją, gebėjimo priimti signalus, visų 
pirma susiję su nepageidaujamais signalais 
dėl veiksmingai naudojamų bendrų ar 
gretimų dažnių juostų;

Or. en

Pakeitimas 91
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) kai kuriais atvejais gali būti būtina
užtikrinti tarptinklinį veikimą kartu su 
kitais radijo ryšio įrenginiais ir 
prisijungimą Sąjungoje prie tinkamo tipo 
sąsajų. Dėl radijo ryšio įrenginių ir 
pagalbinių įtaisų, pvz., kroviklių, 
sąveikumo gali būti paprasčiau naudoti
radijo ryšio įrenginius ir gali sumažėti 
nereikalingų atliekų;

(13) užtikrinti tarptinklinį veikimą kartu su 
kitais radijo ryšio įrenginiais ir 
prisijungimą Sąjungoje prie tinkamo tipo 
sąsajų kai kuriais atvejais yra būtina. Dėl 
radijo ryšio įrenginių ir pagalbinių įtaisų, 
pvz., kroviklių, sąveikumo 
supaprastinamas radijo ryšio įrenginių 
naudojimas ir sumažinamos nereikalingos 
atliekos ir išlaidos; 

Or. en
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Pagrindimas

Šis pakeitimas yra priešingas pranešimo projekto 5 pakeitimui. Krovikliai patys savaime 
neturi būti laikomi radijo ryšio produktais. Atsižvelgiant į tai, kokią vietą rinkoje ateityje 
užims krovikliai, bus taikoma Direktyva dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių 
įrenginių arba Elektromagnetinio suderinamumo direktyva ir Žemos įtampos direktyva, taigi 
bet kokių reikalavimų pridėjimas sukurtų konfliktą su reikalavimais, taikomais tam pačiam 
krovikliui, tai paprasčiausiai priklausys nuo jo padėties rinkoje. ES standartizacijos procesas 
yra geriausias būdas siekti pažangos.

Pakeitimas 92
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) kai kuriais atvejais gali būti būtina
užtikrinti tarptinklinį veikimą kartu su 
kitais radijo ryšio įrenginiais ir 
prisijungimą Sąjungoje prie tinkamo tipo 
sąsajų. Dėl radijo ryšio įrenginių ir 
pagalbinių įtaisų, pvz., kroviklių, 
sąveikumo gali būti paprasčiau naudoti
radijo ryšio įrenginius ir gali sumažėti 
nereikalingų atliekų;

(13) užtikrinti tarptinklinį veikimą kartu su 
kitais radijo ryšio įrenginiais ir 
prisijungimą Sąjungoje prie tinkamo tipo
sąsajų kai kuriais atvejais yra būtina. Dėl 
radijo ryšio įrenginių ir pagalbinių įtaisų, 
pvz., kroviklių, sąveikumo 
supaprastinamas radijo ryšio įrenginių 
naudojimas ir sumažinamos nereikalingos 
atliekos ir išlaidos; Todėl tikimasi 
atnaujinti pastangas kurti universalius 
kroviklius, kadangi tai būtų labai 
naudinga, visų pirma vartotojams ir 
kitiems galutiniams naudotojams.

Or. en

Pagrindimas

Dėl mobiliųjų telefonų, pažangiųjų telefonų, planšetinių kompiuterių, skaitmeninių kamerų, 
muzikinių grotuvų ir panašios įrangos kroviklių nesuderinamumo vartotojams ir galutiniams 
vartotojams kyla labai daug nepatogumų, jie taip pat kelia didelių su aplinkos apsauga 
susijusių problemų. Taigi, universalūs krovikliai atneštų daug naudos, ypač vartotojams.

Pakeitimas 93
Malcolm Harbour
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Pasiūlymas dėl direktyvos
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) tam, kad būtų pagerinti ekonominės 
veiklos vykdytojų, rinkos priežiūros 
institucijų ir vartotojų ryšiai, valstybės 
narės turėtų skatinti ekonominės veiklos 
vykdytojus kaip alternatyvą pašto adresui 
pateikti ir interneto svetainės adresą;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu B. Weiler pasiūlymas suderinamas su Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto 
pranešimų tekstu dėl naujos teisės aktų sistemos pvz., su Elektromagnetinio suderinamumo 
direktyvos 12 ir 16 pakeitimais ir Žemos įtampos direktyvos 17 ir 19 pakeitimais, kad būtų 
galima pateikti ir interneto svetainės adresą, tokiu būdu būtų patenkinti įtrauktieji 
informacijos atsekamumo reikalavimai, taikomi gamintojams ir importuotojams.

Pakeitimas 94
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) radijo ryšio įrenginys – gaminys, kurio 
paskirtis yra tikslingai skleisti radijo 
bangas, arba gaminys, kuris privalo būti 
naudojamas kartu su pagalbiniu įtaisu, 
pvz., antena, kad galėtų skleisti radijo 
bangas ir taip atlikti savo paskirtį;

1) radijo ryšio įrenginys – gaminys, kurio 
paskirtis yra tikslingai skleisti arba priimti
radijo bangas, arba gaminys, kuris privalo 
būti naudojamas kartu su pagalbiniu įtaisu, 
pvz., antena, kad galėtų skleisti arba 
priimti radijo bangas ir taip atlikti savo 
paskirtį;

Or. en

Pakeitimas 95
Barbara Weiler
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) elektromagnetinio suderinamumo 
apsauga, kaip nustatyta Direktyvoje 
2004/108/EB, įskaitant visų pirma 
atsparumo lygius, dėl kurių veiksmingiau
naudojamos bendros ar gretimos dažnių 
juostos.

b) elektromagnetinio suderinamumo 
apsauga, kaip nustatyta Direktyvoje 
2004/108/EB, įskaitant visų pirma 
atsparumo lygius, dėl kurių gali būti 
nuolat pagal paskirtį veiksmingai
naudojamos bendros ar gretimos dažnių 
juostos.

Or. de

Pagrindimas

Formuluotė patikslinama atsižvelgiant į straipsnio tikslą: atsparumas užtikrina, kad 
įrenginiai veiktų pagal paskirtį, neatsižvelgiant į tai, kad anksčiau jie galbūt veikė ne pagal 
paskirtį.

Pakeitimas 96
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Radijo ryšio įrenginiai sukonstruojami 
taip, kad jie perduotų signalus
veiksmingai naudodami radijo ryšiui 
žemėje / kosmose skirtą spektrą ir 
palydovinius išteklius, kad būtų išvengta 
žalingųjų trukdžių. Šį reikalavimą atitinka 
tik tie radijo ryšio įrenginiai, kurie gali 
veikti bent vienoje valstybėje narėje 
nepažeidžiant joje taikomų spektro 
naudojimo reikalavimų.

2. Radijo ryšio įrenginiai sukonstruojami 
taip, kad jie veiksmingai naudotų radijo 
ryšiui žemėje / kosmose skirtą spektrą ir 
palydovinius išteklius, kad būtų išvengta 
žalingųjų trukdžių. Šį reikalavimą atitinka 
tik tie radijo ryšio įrenginiai, kurie gali 
veikti bent vienoje valstybėje narėje 
nepažeidžiant joje taikomų spektro 
naudojimo reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 97
Toine Manders
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Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) radijo ryšio įrenginiai sąveikauja su 
pagalbiniais įtaisais, ir (arba) radijo ryšio 
įrenginiai veikia tarp tinklų kartu su kitais 
radijo ryšio įrenginiais, ir (arba) juos 
galima prijungti prie tinkamo tipo sąsajų 
Sąjungoje;

a) radijo ryšio įrenginiai sąveikauja su 
pagalbiniais įtaisais, visų pirma 
krovikliais, ir (arba) radijo ryšio įrenginiai 
veikia tarp tinklų kartu su kitais radijo 
ryšio įrenginiais, ir (arba) juos galima 
prijungti prie tinkamo tipo sąsajų 
Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 98
Toine Manders

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) radijo įranga ir ypač mobilieji 
telefonai turėtų būti suderinti su 
universaliais krovikliais. Pardavėjas 
užtikrina, kad perkant šią įrangą būtų 
gaunamas ir pritaikytas universalus 
kroviklis.

Or. en

Pakeitimas 99
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei šiame straipsnyje išdėstyti esminiai 
reikalavimai, taikomi radijo ryšio 
įrenginiams, yra visi arba dalis jų 
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konkrečiau apibrėžti kituose Sąjungos 
teisės aktuose, ši direktyva netaikoma 
arba nutraukiamas jos taikymas tiems 
radijo ryšio įrenginiams tokių reikalavimų 
atžvilgiu nuo tų Sąjungos teisės aktų 
įgyvendinimo dienos.

Or. en

Pakeitimas 100
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija pagal 45 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose būtų 
nurodyta, kokių kategorijų arba klasių 
radijo ryšio įrenginiams taikomas 1 dalies 
reikalavimas, pateikta reikiama informacija 
ir taikytinos taisyklės dėl prieigos prie 
informacijos apie atitiktį suteikimo.

2. Komisija pagal 45 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose būtų 
nurodyta, kokių kategorijų arba klasių 
radijo ryšio įrenginiams taikomas 1 dalies 
reikalavimas dėl atitikties, pateikta 
reikiama informacija ir taikytinos taisyklės 
dėl prieigos prie informacijos apie atitiktį 
suteikimo.

Or. en

Pagrindimas

Teisės akte turėtų būti aiškiai nustatyta, kokią informaciją reikia pateikti, kadangi ji gali 
sukelti didelę naštą ekonominės veiklos vykdytojams.

Pakeitimas 101
Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad radijo ryšio 
įrenginiai būtų tiekiami rinkai tik tokiu 
atveju, jeigu juos tinkamai įmontavus, 

Valstybės narės užtikrina, kad radijo ryšio 
įrenginiai būtų tiekiami rinkai tik tokiu 
atveju, jeigu juos naudojant pagal 
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atliekant jų techninę priežiūrą ir naudojant 
pagal paskirtį jie atitinka šią direktyvą.

numatytą paskirtį arba esant pagrįstai 
numatytoms sąlygoms bei juos tinkamai 
įmontavus, atliekant jų techninę priežiūrą ,
jie atitinka šią direktyvą.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojai gali būti veiksmingai apsaugoti tik tada, jei gamintojai, kurdami produktus, 
tinkamai atsižvelgia į numanomą vartotojų elgesį. Ypač vartotojams, kurie yra per jauni 
skaityti arba kurie negali skaityti, kyla didesnė žalos ar susižeidimo rizika.

Pakeitimas 102
Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu radijo ryšio įrenginiai atitinka šią 
direktyvą, valstybės narės leidžia juos 
pradėti eksploatuoti ir naudoti pagal 
paskirtį. Nepažeisdamos Sprendimu 
Nr. 676/2002/EB nustatytų valstybių narių 
prievolių bei sąlygų, susijusių su leidimu 
naudoti dažnius, ir laikydamosi Sąjungos 
teisės aktų, ypač Direktyvos 2002/21/EB 9 
straipsnio 3 ir 4 dalių, valstybės narės gali 
nustatyti papildomus reikalavimus dėl 
radijo ryšio įrenginių eksploatacijos 
pradžios ir (arba) naudojimo tik dėl 
priežasčių, susijusių su veiksmingu radijo 
spektro naudojimu, žalingųjų trukdžių 
prevencija ir visuomenės sveikatos 
klausimais.

Jeigu radijo ryšio įrenginiai atitinka šią 
direktyvą, valstybės narės leidžia juos 
pradėti eksploatuoti ir naudoti pagal 
paskirtį. Nepažeisdamos Sprendimu 
Nr. 676/2002/EB nustatytų valstybių narių 
prievolių bei sąlygų, susijusių su leidimu 
naudoti dažnius, ir laikydamosi Sąjungos 
teisės aktų, ypač Direktyvos 2002/21/EB 9 
straipsnio 3 ir 4 dalių, valstybės narės gali 
nustatyti papildomus reikalavimus dėl 
radijo ryšio įrenginių eksploatacijos 
pradžios ir (arba) naudojimo tik dėl 
priežasčių, susijusių su veiksmingu radijo 
spektro naudojimu, žalingųjų ar 
elektromagnetinių trukdžių prevencija ir 
visuomenės sveikatos klausimais.

Or. de

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų turėti galimybę kelti papildomus reikalavimus ir tada, kai esama 
elektromagnetinių trukdžių.
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Pakeitimas 103
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Gamintojai ant radijo ryšio įrenginių 
arba, jeigu dėl radijo ryšio įrenginių dydžio 
ar pobūdžio to neįmanoma padaryti, ant 
pakuotės arba kartu su radijo ryšio 
įrenginiu pateikiamame dokumente nurodo 
savo pavadinimą, registruotą prekės 
pavadinimą arba registruotą prekės ženklą 
ir adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. 
Turi būti nurodytas vienas adresas, kuriuo 
galima susisiekti su gamintoju.

6. Gamintojai ant radijo ryšio įrenginių 
arba, jeigu dėl radijo ryšio įrenginių dydžio 
ar pobūdžio to neįmanoma padaryti, ant 
pakuotės arba kartu su radijo ryšio 
įrenginiu pateikiamame dokumente nurodo 
savo pavadinimą, registruotą prekės 
pavadinimą arba registruotą prekės ženklą 
ir adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. 
Nurodomas vienas adresas, kuriuo galima 
susisiekti su gamintoju. Kai radijo ryšio 
įrangoje pritaikytas integruotas ekranas, 
šis įpareigojimas gali būti įgyvendintas 
pritaikius funkciją, kurią naudodamas 
vartotojas galėtų integruotame ekrane 
pasirinkti reikalingos informacijos 
rodymą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siūloma įtraukti galimybę naudoti elektroninį ženklą ir tokiu būdu pritaikyti 
Direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių projektą prie 
skaitmeninio amžiaus tikrovės.

Pakeitimas 104
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Instrukcijos ir su sauga susijusi 
informacija, nurodyta pirmoje dalyje, taip 
pat bet koks ženklinimas turėtų būti 
aiškūs, suprantami ir įskaitomi 
atsižvelgiant į nurodytą galutinį vartotoją.
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Or. en

Pakeitimas 105
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taip pat nurodoma ši informacija: Išbraukta.
dažnių juosta (-os), kurioje (-iose) veikia 
radijo ryšio įrenginiai;
radijo dažnių galia, perduodama toje 
(tose) dažnių juostoje (-ose), kurioje (-
iose) veikia radijo ryšio prietaisai.

Or. en

Pagrindimas

Su priežiūra susiję patobulinimai yra vertinami palankiai, bet specifikuotos dažnių juostos ir 
su galia susijusi informacija, pateikta vartotojo vadove, yra nereikalinga informacija, 
kadangi smulkiai išdėstytas technines specifikacijas galima rasti radijo ryšio gaminių 
techninių dokumentų byloje ir institucijos jas gali gauti tada, kai nori patikrinti atitiktį. Taip 
pat vartotojai nežino , kokios ribos yra taikomos, o gamintojai gali nesugebėti gauti tiksliai 
tokių pačių verčių, kokios nurodytos vartotojo vadove.

Pakeitimas 106
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Kartu su kiekvienu radijo ryšio 
įrenginiu pateikiama išsami ES atitikties 
deklaracija. Šį reikalavimą taip pat 
galima įvykdyti pateikus supaprastintą ES 
atitikties deklaraciją. Jeigu pateikiama tik 
supaprastinta ES atitikties deklaracija, 
joje būtinai turi būti nurodytas tikslus 
interneto svetainės ar e. pašto adresas, 

Išbraukta.
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kuriuo galima gauti išsamią ES atitikties 
deklaraciją.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama suderinimo su naujos teisės aktų sistemos rinkiniu. Gamintojai atsikratytų 
dar vienos nereikalingos administracinės naštos.

Pakeitimas 107
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Kartu su kiekvienu radijo ryšio 
įrenginiu pateikiama išsami ES atitikties 
deklaracija. Šį reikalavimą taip pat 
galima įvykdyti pateikus supaprastintą ES 
atitikties deklaraciją. Jeigu pateikiama tik 
supaprastinta ES atitikties deklaracija, 
joje būtinai turi būti nurodytas tikslus 
interneto svetainės ar e. pašto adresas, 
kuriuo galima gauti išsamią ES atitikties 
deklaraciją.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kitose elektronikos įrangai taikomose direktyvose, ypač Žemos įtampos direktyvoje, nėra 
reikalaujama, kad prie gaminių būtų pridedami dokumentai (toks reikalavimas šiuose teisės 
aktuose galbūt būtų daug svarbesnis). 10 straipsnio 6 dalyje gamintojai įpareigojami pateikti 
kontaktinius duomenis, kuriais naudojantis būtų galima gauti dokumentus, ir išsamią 
informaciją, reikalingą norint patikrinti gaminį. Atsekamumas užtikrinamas ir 15 straipsniu, 
kuriuo reglamentuojamas ekonominės veiklos vykdytojų identifikavimas tiekimo grandinėje.

Pakeitimas 108
Malcolm Harbour
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Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Ant pakuotės pateikta informacija turi 
leisti nustatyti valstybę narę ar valstybės 
narės geografinę vietovę, kurioje galima 
pradėti eksploatuoti radijo ryšio įrenginius, 
ir ja naudotojas turi būti įspėjamas apie 
galimus naudojimo apribojimus arba 
reikalavimus tam tikrose valstybėse narėse. 
Ši informacija įtraukiama į radijo ryšio 
įrenginiams skirtas instrukcijas. Komisija 
gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriuose 
nustatoma, kaip ši informacija turi būti 
pateikta. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
taikant 44 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą.

9. Ant pakuotės pateikta informacija, tais 
atvejais, kai taikomi apribojimai naudoti 
radijo ryšio įrenginį nors vienoje 
valstybėje narėje, turi leisti nustatyti 
valstybę narę ar valstybės narės geografinę 
vietovę, kurioje galima pradėti eksploatuoti 
tuos radijo ryšio įrenginius. Šia 
informacija naudotojas taip pat turi būti 
informuojamas apie bet kokius galimus 
naudojimo apribojimus arba reikalavimus 
tam tikrose valstybėse narėse Ši 
informacija įtraukiama į radijo ryšio 
įrenginiams skirtas instrukcijas. Komisija 
gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriuose 
nustatoma, kaip ši informacija turi būti 
pateikta. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
taikant 44 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymu turi būti visais atvejais reikalaujama geografinės informacijos, kuri yra 
neproporcinga. Dabartine Direktyva dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių 
įrenginių įpareigojama, kad geografine informacija vartotojai būtų perspėjami apie galimus 
apribojimus, susijusius su radijo ryšio įrangos panaudojimu kai kuriose valstybėse narėse, tai 
daroma tik tais atvejais, kai taikomi faktiški apribojimai. Pakeitimu užtikrinama, kad 
gamintojai pridėtų informaciją apie geografinę vietovę ir ant pakuotės pateiktų perspėjimą
vartotojui apie galimus vartojimo apribojimus tik tais atvejais, kai vartojimo apribojimai 
taikomi.

Pakeitimas 109
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Ant pakuotės pateikta informacija turi 9. Ant pakuotės pateikta informacija, tais 
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leisti nustatyti valstybę narę ar valstybės 
narės geografinę vietovę, kurioje galima 
pradėti eksploatuoti radijo ryšio įrenginius, 
ir ja naudotojas turi būti įspėjamas apie 
galimus naudojimo apribojimus arba
reikalavimus tam tikrose valstybėse narėse. 
Ši informacija įtraukiama į radijo ryšio 
įrenginiams skirtas instrukcijas. Komisija 
gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriuose 
nustatoma, kaip ši informacija turi būti 
pateikta. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
taikant 44 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą.

atvejais, kai taikomi apribojimai naudoti 
radijo ryšio įrenginį nors vienoje 
valstybėje narėje, turi leisti nustatyti 
valstybę narę ar valstybės narės geografinę 
vietovę, kurioje galima pradėti eksploatuoti
tuos radijo ryšio įrenginius. Šia 
informacija naudotojas taip pat turi būti
informuojamas apie bet kokius galimus 
naudojimo apribojimus arba reikalavimus 
tam tikrose valstybėse narėse Ši 
informacija įtraukiama į radijo ryšio 
įrenginiams skirtas instrukcijas. Komisija 
gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriuose 
nustatoma, kaip ši informacija turi būti 
pateikta. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
taikant 44 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
patariamąją procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama paaiškinti, kad gamintojai turi pridėti informaciją apie geografinę vietovę 
ir ant pakuotės pateikti perspėjimą vartotojui apie galimus vartojimo apribojimus tik tais 
atvejais, kai vartojimo apribojimai yra taikomi.

Pakeitimas 110
Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. ES atitikties deklaracijoje nurodoma, 
kad yra įrodyta, jog 3 straipsnyje nustatyti 
esminiai reikalavimai buvo įvykdyti.

1. ES atitikties deklaracijoje daroma 
prielaida, kad 3 straipsnyje nustatyti 
esminiai reikalavimai buvo įvykdyti.

Or. de

Pagrindimas

Jeigu ES atitikties deklaracijoje vadovaujamasi Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje
pateiktais darniaisiais standartais, galima tiesiog daryti išvadą, kad 3 straipsnyje nustatyti 
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esminiai reikalavimai buvo įvykdyti.

Pakeitimas 111
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ant radijo ryšio įrenginių arba jų 
duomenų lentelės CE ženklas nurodomas 
taip, kad jis būtų matomas, įskaitomas ir 
negalėtų būti pašalintas, nebent dėl radijo 
ryšio įrenginių pobūdžio to neįmanoma 
padaryti arba užtikrinti. Ant pakuotės CE 
ženklas irgi nurodomas taip, kad jis būtų 
matomas ir įskaitomas.

1. Ant radijo ryšio įrenginių arba jų 
duomenų lentelės CE ženklas nurodomas 
taip, kad jis būtų matomas, įskaitomas ir 
negalėtų būti pašalintas, nebent dėl radijo 
ryšio įrenginių pobūdžio to neįmanoma 
padaryti arba užtikrinti. Ant pakuotės CE 
ženklas irgi nurodomas taip, kad jis būtų 
matomas ir įskaitomas. Kai radijo ryšio 
įrangoje pritaikytas integruotas ekranas, 
šis įpareigojimas gali būti taip pat 
įgyvendintas pritaikius funkciją, kurią 
naudodamas vartotojas galėtų 
integruotame ekrane pasirinkti CE ženklo 
rodymą pagal 19 straipsnyje nustatytus 
bendrus principus.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siūloma įtraukti galimybę naudoti elektroninį ženklą ir tokiu būdu pritaikyti 
Direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių projektą prie 
skaitmeninio amžiaus tikrovės.

Pakeitimas 112
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Gamintojas, gavęs bet kurios valstybės 
narės rinkos priežiūros institucijos 
motyvuotą prašymą, pateikia atitinkamų 

Išbraukta.
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techninių dokumentų dalių vertimą į tos 
valstybės narės kalbą.
Gamintojas, gavęs rinkos priežiūros 
institucijos prašymą pateikti techninius 
dokumentus, juos nedelsdamas pateikia. 
Kai rinkos priežiūros institucija gamintojo 
paprašo pateikti techninių dokumentų 
arba jų dalių vertimą, ji vertimui pateikti 
gali nustatyti 30 dienų terminą, jei nėra 
pagrįstų priežasčių nustatyti trumpesnį 
terminą dėl didelės ar tiesioginės rizikos.

Or. en

Pagrindimas

Yra sunku šią dalį suderinti su tiekimo grandinės de facto internacionalizavimu, kai 
dokumentai ir ataskaitos bet kokiu atveju jau parengti gerai suprantamomis kalbomis 
naudojant tarptautiniu mastu taikomus techninius terminus.

Pakeitimas 113
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Gamintojas, gavęs bet kurios valstybės 
narės rinkos priežiūros institucijos 
motyvuotą prašymą, pateikia atitinkamų 
techninių dokumentų dalių vertimą į tos 
valstybės narės kalbą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 114
Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Gamintojas, gavęs bet kurios valstybės 
narės rinkos priežiūros institucijos 
motyvuotą prašymą, pateikia atitinkamų 
techninių dokumentų dalių vertimą į tos 
valstybės narės kalbą.

Gamintojas, gavęs bet kurios valstybės 
narės rinkos priežiūros institucijos 
motyvuotą prašymą, pateikia atitinkamų 
techninių dokumentų dalių vertimą į kalbą, 
kurią ta institucija gali lengvai suprasti.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama suderinimo su pasiūlytos direktyvos 10 straipsnio 1 dalyje nurodyta 
nuostata ir išvengti neproporcingos ekonominės veiklos vykdytojams, ypač MVĮ, tenkančios 
naštos, susijusios su vertimo išlaidomis.

Pakeitimas 115
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Gamintojas, gavęs rinkos priežiūros 
institucijos prašymą pateikti techninius 
dokumentus, juos nedelsdamas pateikia. 
Kai rinkos priežiūros institucija gamintojo 
paprašo pateikti techninių dokumentų 
arba jų dalių vertimą, ji vertimui pateikti 
gali nustatyti 30 dienų terminą, jei nėra 
pagrįstų priežasčių nustatyti trumpesnį 
terminą dėl didelės ar tiesioginės rizikos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Vertimo raštu reikalavimas teisėtiems gamintojams, ypač MVĮ, sukurtų nereikalingą 
administracinę naštą ir išlaidas.

Pakeitimas 116
Barbara Weiler
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Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad vartotojams 
ir kitoms suinteresuotoms šalims būtų 
duota galimybė kompetentingai 
institucijai pateikti skundus dėl nesaugių 
arba reikalavimų neatitinkančių gaminių 
nacionaliniu arba regiono lygmenimis.
Valstybės narės užtikrina, kad šie skundai 
būtų nagrinėjami skaidriu ir 
nediskriminaciniu būdu. Jos taip pat 
informuoja vartotoją ir kitas 
suinteresuotas šalis apie įdiegtas 
procedūras ir visuomenę informuoja apie 
šių kompetentingų institucijų egzistavimą, 
atsakomybę, tapatybę ir kontaktinius 
duomenis.

Or. en

Pagrindimas

Rinkos priežiūra bus veiksmingesnė, jei piliečiai ir kitos suinteresuotos šalys galės prisidėti 
prie priežiūros proceso, pranešdami apie pastebėtus elektromagnetinius trukdžius ir 
žalinguosius trikdžius, susijusius su radijo spektru. Taip pat, tokia dalyvavimo galimybė 
padidins vartotojų pasitikėjimą.

Pakeitimas 117
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) pasiekti aukštą vartotojų apsaugos 
lygį.

Or. en

Pagrindimas

Į Komisijos atliekamą direktyvos veikimo peržiūrą turėtų būti įtraukta ir aukšto lygio 
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vartotojų apsauga.

Pakeitimas 118
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo -1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Imtuviniai radijo ryšio įrenginiai, 
skirti tik garso signalams ir televizijos 
transliacijoms priimti.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas pridedamas prie pranešimo projekto 4 ir 6 pakeitimų siekiant užtikrinti, kad 
siųstuvams ir imtuvams bus taikoma Radijo ryšio įrenginių direktyva, tuo pat metu išlaikant 
dabartinę išimtį, taikomą įrenginiams, skirtiems tik garso signalams ir televizijos 
transliacijoms priimti. Nepageidaujama, kad būtų keičiama Direktyvos dėl radijo ryšio 
įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių taikymo sritis, kadangi Elektromagnetinio 
suderinamumo ir Žemos įtampos direktyvos jau atitinkamai taikomos šiems gaminiams.

Pakeitimas 119
Barbara Weiler

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Radijo mėgėjų naudojami radijo ryšio 
įrenginiai, kaip apibrėžta Tarptautinės 
telekomunikacijų sąjungos (ITU) radijo 
reglamento 1 straipsnio 56 apibrėžtyje, 
išskyrus atvejus, kai tokie įrenginiai 
parduodami rinkoje.

1. Rinkoje neparduodami radijo mėgėjų 
naudojami radijo ryšio įrenginiai, kaip 
apibrėžta Tarptautinės telekomunikacijų 
sąjungos (ITU) radijo reglamento 1 
straipsnio 56 apibrėžtyje:

Komponentų, iš kurių radijo mėgėjai gali 
patys sumontuoti prietaisą, rinkiniai ir 
radijo mėgėjams naudoti skirti 
komerciniai įrenginiai, kuriuos jie pritaikė 
savo reikmėms, nelaikomi rinkai 

i) radijo ryšio įrenginių rinkiniai, kuriuos
radijo mėgėjai pritaikė savo reikmėms;
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pateiktais įrenginiais.
ii) komerciniai radijo ryšio įrenginių 
rinkiniai, kuriuos radijo mėgėjai pritaikė 
savo reikmėms;
iii) radijo mėgėjų sumontuoti įrenginiai, 
skirti moksliniams ir eksperimentiniams 
tikslams, susijusiems su mėgėjų radiju.

Or. de

Pagrindimas

Dėl šio teksto praeityje vis kildavo interpretavimo sunkumų. Pakeista formuluotė nekeičia 
prasmės, tačiau yra tikslesnė.

Pakeitimas 120
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Imtuviniai radijo ryšio įrenginiai, 
skirti tik garso signalams ir televizijos 
transliacijoms priimti.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu Direktyva dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių 
netaikoma transliavimo įrenginiams, bet jiems pakankamai taikomos Elektromagnetinio 
suderinamumo direktyva ir Žemos įtampos direktyva, todėl reikėtų išlaikyti išimtį, ypač 
atsižvelgiant į pasiūlytos direktyvos 2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipą.

Pakeitimas 121
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nr. ... (unikalus radijo ryšio Išbraukta.
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identifikacinis numeris):

Or. en

Pakeitimas 122
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nr. ... (unikalus radijo ryšio
identifikacinis numeris):

1. Nr.... (unikalus atitikties deklaracijos
identifikacinis numeris):

Or. en

Pagrindimas

III priede reikalaujama pateikti unikalų identifikacinį gaminio numerį, o tuo tarpu pagal 
standartą EN ISO/IEC 17050-1 reikalaujama nurodyti unikalų atitikties deklaracijos numerį. 
Naujos teisės aktų sistemos III priede jau nurodyta informacija apie pakankamą atsekamumą, 
taigi šiuo pakeitimu paaiškinamas straipsnis siekiant užtikrinti, kad struktūros modelio 1 
puntas „Nr. ... (unikalus radijo ryšio identifikacinis numeris)“ nepaskatintų klaidingai 
manyti, kad reikia nurodyti gaminio serijos numerį ES atitikties deklaracijose.

Pakeitimas 123
Wim van de Camp

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Deklaracijos objektas (radijo ryšio 
įrenginio identifikaciniai duomenys, pagal 
kuriuos jį galima atsekti, tinkamais 
atvejais gali būti pateikiama nuotrauka)::

4. Deklaracijos objektas (radijo ryšio 
įrenginio identifikaciniai duomenys, tokie 
kaip tipas, partijos ar serijos numeris ar 
bet koks kitas elementas, leidžiantis 
identifikuoti gaminius, kurie įtraukti į 
atitikties deklaraciją, tinkamais atvejais 
gali būti pateikiama nuotrauka):

Or. en



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

LT

Pagrindimas

1 punkte pateikiamas reikalavimas dubliuojasi su 4 punktu, o tai iš tikrųjų įpareigotų 
gamintojus parengti unikalią atitikties deklaraciją kiekvienam gaminiui, kai tuo tarpu šiuo 
metu viena atitikties deklaracija gali būti taikoma to paties gaminio su forma, spalva ar 
funkcijomis susijusioms variacijoms.


