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Poprawka 88
Barbara Weiler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Urządzenia, który celowo przesyłają
fale radiowe w celu pełnienia swej funkcji, 
regularnie wykorzystują widmo radiowe.
W celu zapewnienia efektywnego 
korzystania z widma radiowego w sposób 
umożliwiający unikanie szkodliwych 
zakłóceń wszystkie takie urządzenia 
powinny wchodzić w zakres niniejszej 
dyrektywy, bez względu na to, czy są one 
zdolne do przekazywania informacji, czy 
nie.

(6) Urządzenia, które celowo emitują lub 
odbierają fale radiowe w celu pełnienia 
swej funkcji, regularnie wykorzystują 
widmo radiowe. Pomimo faktu, że 
niektóre produkty celowo wykorzystują 
pole magnetyczne lub elektryczne w celu
pełnienia swej funkcji, brak jest transmisji 
z nadajnika, a w związku z tym takie pola 
nie rozprzestrzeniają się jako fale 
radiowe. Takie urządzenia mają bardzo 
ograniczony potencjał, jeżeli chodzi o 
zakłócenia miejscowe, i w związku z tym
powinny być wyłączone z zakresu
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka spójna z poprawką do art. 2 ust. 1 pkt 1 proponowanej dyrektywy.

Poprawka 89
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Mimo iż odbiorniki same nie 
powodują szkodliwych zakłóceń, zdolność 
do odbioru jest coraz bardziej istotnym 
czynnikiem zapewniającym efektywne 
wykorzystanie widma radiowego poprzez 
zwiększoną odporność odbiorników na 
zakłócenia i niepożądane sygnały, zgodnie 
z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 

(11) Mimo iż odbiorniki same nie 
powodują szkodliwych zakłóceń, zdolność 
do odbioru jest coraz bardziej istotnym 
czynnikiem zapewniającym efektywne 
wykorzystanie widma radiowego poprzez 
zwiększoną odporność odbiorników na 
zakłócenia i niepożądane sygnały, zgodnie 
z odpowiednimi zasadniczymi 
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2004/108/WE. wymaganiami.

Or. en

Poprawka 90
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Zdolność do odbioru urządzeń 
wyłącznie odbiorczych podlega 
zasadniczym wymaganiom dyrektywy 
2004/108/WE, zwłaszcza w odniesieniu do 
niepożądanych sygnałów wynikających z 
efektywnego wykorzystania 
współużytkowanych lub sąsiadujących 
pasm częstotliwości, i dlatego nie jest 
konieczne, aby takie urządzenia wchodziły 
w zakres niniejszej dyrektywy.

(12) Zdolność do odbioru urządzeń 
wyłącznie odbiorczych podlega
odpowiednim zasadniczym wymaganiom, 
zwłaszcza w odniesieniu do niepożądanych 
sygnałów wynikających z efektywnego 
wykorzystania współużytkowanych lub 
sąsiadujących pasm częstotliwości.

Or. en

Poprawka 91
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W niektórych przypadkach konieczne
może być współdziałanie z innymi 
urządzeniami radiowymi poprzez 
połączenia sieciowe oraz połączenie z 
interfejsami odpowiedniego typu w całej 
UE. Interoperacyjność między 
urządzeniami radiowymi i akcesoriami, 
takimi jak np. ładowarki, może uprościć
stosowanie urządzeń radiowych i
zmniejszyć ilość zbędnych odpadów.

(13) W niektórych przypadkach konieczne
jest współdziałanie z innymi urządzeniami 
radiowymi poprzez połączenia sieciowe 
oraz połączenie z interfejsami 
odpowiedniego typu w całej UE.
Interoperacyjność między urządzeniami 
radiowymi i akcesoriami, takimi jak np. 
ładowarki, upraszcza stosowanie urządzeń 
radiowych i zmniejsza ilość zbędnych 
odpadów oraz koszty.

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stanowi kontrpropozycję w stosunku do poprawki 5. Ładowarek nie 
należy klasyfikować jako urządzeń radiowych jako takich. W zależności od tego, w jaki sposób 
ładowarki będą wprowadzane do obrotu w przyszłości, obowiązywałyby przepisy określone w 
dyrektywie w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych lub w 
dyrektywie dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej bądź w dyrektywie o niskim 
napięciu, tak więc wprowadzanie w tym miejscu dodatkowych wymogów doprowadziłoby w 
ostateczności do konfliktu z odpowiednimi wymogami dotyczącymi tej samej ładowarki w 
zależności od sposobu wprowadzenia jej na rynek. Standaryzacja na szczeblu UE to 
prawdopodobnie najlepszy sposób osiągnięcia postępów.

Poprawka 92
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W niektórych przypadkach konieczne
może być współdziałanie z innymi 
urządzeniami radiowymi poprzez 
połączenia sieciowe oraz połączenie z 
interfejsami odpowiedniego typu w całej 
UE. Interoperacyjność między 
urządzeniami radiowymi i akcesoriami, 
takimi jak np. ładowarki, może uprościć
stosowanie urządzeń radiowych i
zmniejszyć ilość zbędnych odpadów.

(13) W niektórych przypadkach konieczne
jest współdziałanie z innymi urządzeniami 
radiowymi poprzez połączenia sieciowe 
oraz połączenie z interfejsami 
odpowiedniego typu w całej UE.
Interoperacyjność między urządzeniami 
radiowymi i akcesoriami, takimi jak np. 
ładowarki, upraszcza stosowanie urządzeń 
radiowych i zmniejsza ilość zbędnych 
odpadów oraz koszty. Dlatego pożądane 
jest podjęcie na nowo działań na rzecz 
opracowania wspólnej ładowarki, na czym 
skorzystaliby w szczególności konsumenci 
i inni użytkownicy końcowi.

Or. en

Uzasadnienie

Brak kompatybilności ładowarek do telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów, 
aparatów cyfrowych, odtwarzaczy muzycznych i podobnych urządzeń stanowi podstawową 
niedogodność dla konsumentów i innych użytkowników końcowych, a także poważny problem 
środowiskowy. Uniwersalna ładowarka przyniosłaby w związku z tym znaczne korzyści, 
zwłaszcza konsumentom.
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Poprawka 93
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Aby ułatwić komunikację między 
podmiotami gospodarczymi, organami 
nadzoru rynku i konsumentami, państwa 
członkowskie powinny zachęcać podmioty 
gospodarcze do podawania oprócz adresu 
pocztowego również adresu 
internetowego.

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki tej poprawce dopasowuje się sugestię B. Weiler do sformułowań przyjętych w 
sprawozdaniach IMCO dotyczących nowych ram prawnych, np. do poprawki 12 i 16 do 
dyrektywy w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej oraz poprawki 17 i 19 do 
dyrektywy o niskim napięciu, aby wprowadzenie adresu internetowego spełniało wymogi 
dotyczące identyfikowalności informacji, które muszą być spełnione przez producentów i 
importerów.

Poprawka 94
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) „urządzenie radiowe” oznacza produkt, 
który celowo emituje fale radiowe w celu 
pełnienia swej funkcji, lub produkt, który 
musi zostać uzupełniony o dodatkowy 
element, taki jak np. antena, aby mógł 
emitować fale radiowe w celu pełnienia 
swej funkcji;

1) „urządzenie radiowe” oznacza produkt, 
który celowo emituje lub odbiera fale 
radiowe w celu pełnienia swej funkcji, lub 
produkt, który musi zostać uzupełniony o 
dodatkowy element, taki jak np. antena, 
aby mógł emitować lub odbierać fale 
radiowe w celu pełnienia swej funkcji;

Or. en
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Poprawka 95
Barbara Weiler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ochronę kompatybilności 
elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywą 
2004/108/WE, w tym w szczególności 
poziomy odporności, które zapewniają 
poprawę efektywnego wykorzystania
współdzielonych lub sąsiadujących 
zakresów częstotliwości.

b) ochronę kompatybilności 
elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywą 
2004/108/WE, w tym w szczególności 
poziomy odporności, które przy
efektywnym wykorzystaniu
współdzielonych lub sąsiadujących 
zakresów częstotliwości stale pozwalają 
na zgodne z przeznaczeniem działanie.

Or. de

Uzasadnienie

Sprecyzowanie brzmienia w związku z intencją artykułu: odporność pozwala na działanie 
zgodne z przeznaczeniem – niezależnie od tego, czy wcześniej ewentualnie miało miejsce 
działanie niezgodne z przeznaczeniem.

Poprawka 96
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Urządzenia radiowe skonstruowane są w 
taki sposób, aby przesyłane przez nie 
sygnały mogły efektywnie wykorzystywać 
widmo przeznaczone na potrzeby łączności 
radiowej na ziemi lub w przestrzeni 
kosmicznej oraz na potrzeby zasobów 
orbitalnych, unikając przy tym 
szkodliwych zakłóceń. Wymóg ten spełnić 
może tylko urządzenie radiowe, z którego 
można korzystać w co najmniej jednym 
państwie członkowskim bez naruszania 
obowiązujących wymagań w zakresie 
wykorzystania widma.

2. Urządzenia radiowe skonstruowane są w 
taki sposób, aby efektywnie 
wykorzystywać widmo przeznaczone na 
potrzeby łączności radiowej na ziemi lub w 
przestrzeni kosmicznej oraz na potrzeby 
zasobów orbitalnych, unikając przy tym 
szkodliwych zakłóceń. Wymóg ten spełnić 
może tylko urządzenie radiowe, z którego 
można korzystać w co najmniej jednym 
państwie członkowskim bez naruszania 
obowiązujących wymagań w zakresie 
wykorzystania widma.
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Or. en

Poprawka 97
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) urządzenia radiowe współdziałają z 
dodatkowymi elementami, lub 
współdziałają za pośrednictwem sieci z 
innymi urządzeniami radiowymi, lub mogą 
być podłączone do interfejsów właściwego 
typu w całej Unii;

a) urządzenia radiowe współdziałają z 
dodatkowymi elementami, zwłaszcza z 
ładowarkami, lub współdziałają za 
pośrednictwem sieci z innymi 
urządzeniami radiowymi, lub mogą być 
podłączone do interfejsów właściwego 
typu w całej Unii;

Or. en

Poprawka 98
Toine Manders

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) urządzenia radiowe, a zwłaszcza 
telefony komórkowe, powinny być 
kompatybilne z uniwersalną ładowarką. 
Sprzedawca dba o to, aby zakup takich 
urządzeń obejmował kompatybilną 
uniwersalną ładowarkę.

Or. en

Poprawka 99
Heide Rühle

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli w przypadku urządzeń 
radiowych zasadnicze wymagania 
określone w niniejszym artykule są w 
całości lub po części określone bardziej 
szczegółowo w innych przepisach 
prawnych Unii, niniejsza dyrektywa nie 
ma zastosowania lub przestaje mieć 
zastosowanie do tych urządzeń radiowych 
w odniesieniu do takich wymagań od dnia 
wprowadzenia w życie danych przepisów 
prawnych Unii.

Or. en

Poprawka 100
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 45, 
określających kategorie lub klasy urządzeń 
radiowych objęte wymogiem określonym 
w ust. 1, wymagane informacje i reguły 
postępowania dotyczące udostępniania 
informacji na temat zgodności.

2. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 45, 
określających kategorie lub klasy urządzeń 
radiowych objęte wymogiem określonym 
w ust. 1, wymagane informacje na temat 
zgodności i reguły postępowania dotyczące 
udostępniania informacji na temat 
zgodności.

Or. en

Uzasadnienie

W akcie ustawodawczym należy jasno określić, jakie informacje mają zostać udostępnione, 
gdyż może to oznaczać poważne obciążenia dla podmiotów gospodarczych.

Poprawka 101
Barbara Weiler
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by na 
rynku udostępniane były tylko urządzenia 
radiowe spełniające wymagania niniejszej 
dyrektywy, jeżeli są odpowiednio 
zainstalowane i konserwowane oraz 
wykorzystywane zgodnie z zamierzonym 
przeznaczeniem.

Państwa członkowskie dopilnowują, by na 
rynku udostępniane były tylko urządzenia 
radiowe spełniające wymagania niniejszej 
dyrektywy, kiedy są wykorzystywane 
zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem 
lub w dających się przewidzieć warunkach 
oraz jeżeli są odpowiednio zainstalowane i 
konserwowane.

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci mogą korzystać ze skutecznej ochrony tylko wówczas, gdy ich zachowanie 
zostało należycie uwzględnione przez producentów w procesie projektowania produktów. W 
szczególności konsumenci zbyt młodzi i niepotrafiący czytać są narażeni na większe ryzyko 
doznania szkód lub obrażeń.

Poprawka 102
Barbara Weiler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zezwalają na 
oddawanie urządzeń radiowych do użytku 
i wykorzystywanie ich zgodnie 
z zamierzonymi przeznaczeniem, jeżeli 
spełniają one wymagania niniejszej 
dyrektywy. Bez uszczerbku dla ich 
zobowiązań na mocy decyzji 
nr 676/2002/WE, oraz nie naruszając 
warunków dotyczących pozwoleń na 
korzystanie z częstotliwości zgodnie 
z prawem Unii, w szczególności zgodnie 
z art. 9 ust. 3 i art. 9 ust. 4 dyrektywy 
2002/21/WE, państwa członkowskie mogą 
wprowadzić dodatkowe wymagania 
dotyczące oddawania do użytku lub 
wykorzystywania urządzeń radiowych 

Państwa członkowskie zezwalają na 
oddawanie urządzeń radiowych do użytku 
i wykorzystywanie ich zgodnie 
z zamierzonymi przeznaczeniem, jeżeli 
spełniają one wymagania niniejszej 
dyrektywy. Bez uszczerbku dla ich 
zobowiązań na mocy decyzji 
nr 676/2002/WE, oraz nie naruszając 
warunków dotyczących pozwoleń na 
korzystanie z częstotliwości zgodnie 
z prawem Unii, w szczególności zgodnie 
z art. 9 ust. 3 i art. 9 ust. 4 dyrektywy 
2002/21/WE, państwa członkowskie mogą 
wprowadzić dodatkowe wymagania 
dotyczące oddawania do użytku lub 
wykorzystywania urządzeń radiowych 
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wyłącznie z powodów związanych 
z efektywnym wykorzystaniem widma 
radiowego, unikaniem szkodliwych 
zakłóceń oraz kwestiami dotyczącymi 
ochrony zdrowia publicznego.

wyłącznie z powodów związanych 
z efektywnym wykorzystaniem widma 
radiowego, unikaniem szkodliwych lub 
elektromagnetycznych zakłóceń oraz 
kwestiami dotyczącymi ochrony zdrowia 
publicznego.

Or. de

Uzasadnienie

Państwom członkowskim należy umożliwić wprowadzanie dodatkowych wymagań również 
w przypadku zakłóceń elektromagnetycznych.

Poprawka 103
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Producenci są zobowiązani umieścić na 
urządzeniach radiowych, a jeżeli wielkość 
lub rodzaj urządzeń radiowych na to nie 
pozwala – na opakowaniu lub w 
dokumencie załączonym do tych urządzeń, 
swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę 
handlową lub zarejestrowany znak 
towarowy i swój adres kontaktowy. W 
adresie musi zostać wskazany jeden 
punkt, w którym można skontaktować się z 
producentem.

6. Producenci są zobowiązani umieścić na 
urządzeniach radiowych, a jeżeli wielkość 
lub rodzaj urządzeń radiowych na to nie 
pozwala – na opakowaniu lub w 
dokumencie załączonym do tych urządzeń, 
swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę 
handlową lub zarejestrowany znak 
towarowy i swój adres kontaktowy. Adres 
wskazuje jedno miejsce, w którym można 
skontaktować się z producentem. Jeżeli 
urządzenie radiowe posiada wbudowany 
ekran, wymóg ten może również zostać 
spełniony poprzez udostępnienie funkcji 
pozwalającej użytkownikowi na 
wyświetlenie wymaganych informacji na 
wbudowanym ekranie.

Or. en

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce proponuje się przewidzenie możliwości etykietowania elektronicznego, 
dzięki czemu dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń 
telekomunikacyjnych sprosta wymaganiom epoki cyfrowej.
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Poprawka 104
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Instrukcja użytkowania i informacje 
dotyczące bezpieczeństwa, o których mowa 
w pierwszym akapicie, a także wszelkie 
etykiety mają być jasne, zrozumiałe i 
czytelne dla docelowego użytkownika.

Or. en

Poprawka 105
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 7 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymagane jest również podanie 
następujących informacji:

skreślony

pasmo/pasma częstotliwości, w 
którym/których pracuje urządzenie 
radiowe;
moc częstotliwości radiowej emitowana w 
paśmie/pasmach częstotliwości, w którym 
/których pracuje urządzenie radiowe.

Or. en

Uzasadnienie

Usprawnienie nadzoru jest pożądane, ale określanie pasm częstotliwości i podawanie 
informacji o mocy nie jest potrzebne w instrukcji użytkowania, gdyż dokładne dane techniczne 
znajdują się w dokumentacji technicznej urządzeń radiowych, a odpowiednie organy mogą 
zażądać ich udostępnienia w celu zweryfikowania zgodności. Użytkownicy nie wiedzą 
również, jakie limity obowiązują, a producenci mogą nie być w stanie uzyskać dokładnie 
takich samych wartości, jakie podano w instrukcji użytkowania.
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Poprawka 106
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Do każdego urządzenia radiowego 
dołącza się kopię pełnej deklaracji 
zgodności UE. Wymóg ten może również 
zostać spełniony poprzez dostarczenie 
uproszczonej deklaracji zgodności UE. 
Jeżeli dostarcza się tylko uproszczoną 
deklarację zgodności UE, to bezpośrednio 
po niej podaje się dokładny adres 
internetowy lub adres e-mail, pod którym 
można uzyskać pełną deklarację 
zgodności UE.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z pakietem dotyczącym nowych ram prawnych. Oznaczałoby to jedno zbędne 
obciążenie administracyjne mniej dla producentów.

Poprawka 107
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Do każdego urządzenia radiowego 
dołącza się kopię pełnej deklaracji 
zgodności UE. Wymóg ten może również 
zostać spełniony poprzez dostarczenie 
uproszczonej deklaracji zgodności UE. 
Jeżeli dostarcza się tylko uproszczoną 
deklarację zgodności UE, to bezpośrednio 
po niej podaje się dokładny adres 
internetowy lub adres e-mail, pod którym 
można uzyskać pełną deklarację 

skreślony
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zgodności UE.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku innych dyrektyw dotyczących nowych ram prawnych i odnoszących się do 
produktów elektronicznych, zwłaszcza dyrektywy o niskim napięciu, nie ma wymogu 
dołączania deklaracji zgodności do produktów, chociaż w wymienionych przypadkach byłoby 
to ważniejsze. W art. 10 ust. 6 wymaga się już szczegółowych danych umożliwiających kontakt 
z producentem w celu uzyskania deklaracji zgodności i szczegółowych informacji potrzebnych 
do sprawdzenia produktu. Identyfikowalność gwarantuje również artykuł 15 dotyczący 
identyfikowania podmiotów gospodarczych w ramach łańcucha dostaw.

Poprawka 108
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Informacje dostępne na opakowaniu 
umożliwiają określenie państw 
członkowskich lub obszaru geograficznego 
w obrębie danego państwa 
członkowskiego, w których można 
oddawać urządzenia radiowe do użytku, 
oraz ostrzegają użytkownika o 
potencjalnych ograniczeniach lub 
wymaganiach dotyczących konieczności 
uzyskania zezwolenia na korzystanie z 
danego urządzenia, jakie obowiązują w 
niektórych państwach członkowskich.
Informacje takie powinny być podane w 
instrukcjach towarzyszących urządzeniom 
radiowym. Komisja może przyjąć akty 
wykonawcze określające sposoby 
podawania tych informacji. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
44 ust. 2.

9. Jeżeli istnieją ograniczenia dotyczące 
oddawania urządzeń radiowych do użytku 
w co najmniej jednym państwie 
członkowskim, informacje dostępne na 
opakowaniu umożliwiają określenie 
państw członkowskich lub obszaru 
geograficznego w obrębie danego państwa 
członkowskiego, w których można 
oddawać te urządzenia radiowe do użytku. 
Z informacji tych użytkownik dowiaduje 
się również o wszelkich potencjalnych 
ograniczeniach lub wymaganiach 
dotyczących konieczności uzyskania 
zezwolenia na korzystanie z danego 
urządzenia, jakie obowiązują w niektórych 
państwach członkowskich. Informacje 
takie powinny być podane w instrukcjach 
towarzyszących urządzeniom radiowym.
Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
określające sposoby podawania tych 
informacji. Te akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 44 ust. 2.

Or. en
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Uzasadnienie

We wniosku Komisji wymaga się informacji geograficznych we wszystkich przypadkach, co 
jest nieproporcjonalne. W obecnej dyrektywie w sprawie urządzeń radiowych i końcowych 
urządzeń telekomunikacyjnych zezwala się na podawanie informacji geograficznych, aby 
ostrzec użytkowników o potencjalnych ograniczeniach dotyczących użytkowania urządzeń 
radiowych w niektórych państwach członkowskich, ale dotyczy to jedynie przypadków 
występowania rzeczywistych ograniczeń. Niniejsza poprawka gwarantuje, że producenci będą 
podawać na opakowaniu informacje geograficzne i ostrzegać użytkowników o potencjalnych 
ograniczeniach w związku z użytkowaniem tylko w przypadku występowania takich 
ograniczeń.

Poprawka 109
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Informacje dostępne na opakowaniu 
umożliwiają określenie państw 
członkowskich lub obszaru geograficznego 
w obrębie danego państwa 
członkowskiego, w których można 
oddawać urządzenia radiowe do użytku, 
oraz ostrzegają użytkownika o 
potencjalnych ograniczeniach lub 
wymaganiach dotyczących konieczności 
uzyskania zezwolenia na korzystanie z 
danego urządzenia, jakie obowiązują w 
niektórych państwach członkowskich.
Informacje takie powinny być podane w 
instrukcjach towarzyszących urządzeniom 
radiowym. Komisja może przyjąć akty 
wykonawcze określające sposoby 
podawania tych informacji. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie z 
procedurą doradczą, o której mowa w art. 
44 ust. 2.

9. Jeżeli istnieją ograniczenia dotyczące 
oddawania urządzeń radiowych do użytku 
w co najmniej jednym państwie 
członkowskim, informacje dostępne na 
opakowaniu umożliwiają określenie 
państw członkowskich lub obszaru 
geograficznego w obrębie danego państwa 
członkowskiego, w których można 
oddawać te urządzenia radiowe do użytku. 
Z informacji tych użytkownik dowiaduje 
się również o potencjalnych 
ograniczeniach lub wymaganiach 
dotyczących konieczności uzyskania 
zezwolenia na korzystanie z danego 
urządzenia, jakie obowiązują w niektórych 
państwach członkowskich. Informacje 
takie powinny być podane w instrukcjach 
towarzyszących urządzeniom radiowym.
Komisja może przyjąć akty wykonawcze 
określające sposoby podawania tych 
informacji. Te akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą doradczą, o której 
mowa w art. 44 ust. 2.

Or. en
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Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyjaśnienie, że producenci będą podawać na opakowaniu „informacje 
geograficzne” i ostrzegać użytkowników o potencjalnych ograniczeniach w związku z 
użytkowaniem tylko w przypadku występowania takich ograniczeń.

Poprawka 110
Barbara Weiler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Deklaracja zgodności UE musi zawierać 
stwierdzenie, że wykazano spełnienie 
zasadniczych wymagań określonych 
w art. 3.

1. Deklaracja zgodności UE opiera się na 
założeniu, że nastąpiło spełnienie 
zasadniczych wymagań określonych 
w art. 3.

Or. de

Uzasadnienie

Skoro deklaracja zgodności UE bazuje na zharmonizowanych normach opublikowanych 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, można na tej podstawie jedynie zakładać, że 
zasadnicze wymagania określone w art. 3 zostały spełnione.

Poprawka 111
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Oznakowanie CE umieszcza się tak, by 
było widoczne, czytelne i niemożliwe do 
usunięcia z urządzenia radiowego lub z 
jego tabliczki znamionowej, chyba że nie 
ma takiej możliwości lub jest to 
nieuzasadnione z uwagi na charakter 
urządzenia radiowego. Oznakowanie CE 
umieszcza się również w sposób widoczny 
i czytelny na opakowaniu.

1. Oznakowanie CE umieszcza się tak, by 
było widoczne, czytelne i niemożliwe do 
usunięcia z urządzenia radiowego lub z 
jego tabliczki znamionowej, chyba że nie 
ma takiej możliwości lub jest to 
nieuzasadnione z uwagi na charakter 
urządzenia radiowego. Oznakowanie CE 
umieszcza się również w sposób widoczny 
i czytelny na opakowaniu. Jeżeli 
urządzenie radiowe posiada wbudowany 
ekran, wymóg ten może również zostać 
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spełniony poprzez udostępnienie funkcji 
pozwalającej użytkownikowi na 
wyświetlenie oznakowania CE na 
wbudowanym ekranie zgodnie z ogólnymi 
zasadami określonymi w art. 19.

Or. en

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce proponuje się przewidzenie możliwości etykietowania elektronicznego, 
dzięki czemu dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń 
telekomunikacyjnych sprosta wymaganiom epoki cyfrowej.

Poprawka 112
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Na uzasadnione żądanie organu 
nadzoru rynku państwa członkowskiego 
producent dostarcza tłumaczenia 
odpowiednich części dokumentacji 
technicznej na język tego państwa 
członkowskiego.

skreślony

Jeżeli organ nadzoru rynku wymaga od 
producenta dokumentacji technicznej, jest 
ona przekazywana bez zwłoki. Jeśli organ 
nadzoru rynku wymaga od producenta 
tłumaczenia dokumentacji technicznej lub
tłumaczenia jej części, organ ten może 
ustalić termin ich dostarczenia, wynoszący 
30 dni, chyba że w celu zapobieżenia 
poważnemu i bezpośredniemu zagrożeniu 
uzasadnione jest wprowadzenie krótszego 
terminu.

Or. en

Uzasadnienie

Ustęp ten trudno jest pogodzić z internacjonalizacją łańcucha dostaw, w ramach którego 
odpowiednia dokumentacja istnieje już w dobrze rozumianych językach i stosuje się w niej 
międzynarodową terminologię techniczną.
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Poprawka 113
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Na uzasadnione żądanie organu nadzoru 
rynku państwa członkowskiego producent 
dostarcza tłumaczenia odpowiednich 
części dokumentacji technicznej na język 
tego państwa członkowskiego.

skreślony

Or. en

Poprawka 114
Barbara Weiler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na uzasadnione żądanie organu nadzoru 
rynku państwa członkowskiego producent 
dostarcza tłumaczenia odpowiednich części 
dokumentacji technicznej na język tego
państwa członkowskiego.

Na uzasadnione żądanie organu nadzoru 
rynku państwa członkowskiego producent 
dostarcza tłumaczenia odpowiednich części 
dokumentacji technicznej na język bez 
problemu rozumiany przez pracowników
tego organu.

Or. en

Uzasadnienie

Celem jest zapewnienie zgodności z przepisami przewidzianymi w art. 10 ust. 11 
proponowanej dyrektywy oraz uniknięcie nieproporcjonalnych obciążeń dla podmiotów 
gospodarczych, zwłaszcza MŚP, wynikających z kosztów tłumaczenia.

Poprawka 115
Wim van de Camp
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Jeżeli organ nadzoru rynku wymaga od 
producenta dokumentacji technicznej, jest 
ona przekazywana bez zwłoki. Jeśli organ 
nadzoru rynku wymaga od producenta 
tłumaczenia dokumentacji technicznej lub 
tłumaczenia jej części, organ ten może 
ustalić termin ich dostarczenia, wynoszący 
30 dni, chyba że w celu zapobieżenia 
poważnemu i bezpośredniemu zagrożeniu 
uzasadnione jest wprowadzenie krótszego 
terminu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg tłumaczenia oznaczałby zbędne obciążenie administracyjne i koszty dla producentów, 
zwłaszcza dla MŚP.

Poprawka 116
Barbara Weiler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 39 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dbają o to, aby 
konsumenci i inne zainteresowane 
podmioty mieli możliwość wnoszenia 
skarg do właściwych organów na szczeblu 
krajowym lub regionalnym w związku z 
produktami, które są niebezpieczne lub 
nie spełniają wymogów. Państwa 
członkowskie dbają o to, aby skargi te 
rozpatrywano w sposób przejrzysty i 
pozbawiony dyskryminacji. Informują one 
również konsumentów i inne 
zainteresowane podmioty o istniejących 
procedurach i podają do wiadomości 
publicznej fakt istnienia, zakres 
kompetencji, tożsamość i dane kontaktowe
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tych właściwych organów.

Or. en

Uzasadnienie

Nadzór nad rynkiem będzie skuteczniejszy, jeżeli obywatele i inne zainteresowane podmioty 
będą mogli wpływać na proces nadzorowania poprzez zgłaszanie uwag na temat zakłóceń 
elektromagnetycznych i szkodliwych zakłóceń w związku z wykorzystywaniem widma 
radiowego. Możliwość taka wzmocni ponadto zaufanie klientów.

Poprawka 117
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 47 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) osiągnięcie wysokiego poziomu 
ochrony konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Przegląd funkcjonowania dyrektywy, jakiego dokonuje Komisja, powinien również 
obejmować wysoki poziom ochrony konsumentów.

Poprawka 118
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Sprzęt radiowy przeznaczony tylko do 
odbioru dźwięku i sygnałów telewizyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest uzupełnieniem poprawki 4 i 6 oraz gwarantuje, że zarówno nadajniki, jak i 
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odbiorniki będą objęte zakresem dyrektywy o urządzeniach radiowych, przy czym przenosi się 
istniejące zwolnienie dotyczące urządzeń przeznaczonych jedynie do odbioru sygnałów 
dźwiękowych i telewizyjnych. Zmiana w zakresie dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych i 
końcowych urządzeń telekomunikacyjnych byłaby niepożądana ze względu na odpowiedni 
zakres dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej i dyrektywy w sprawie 
niskiego napięcia, które dotyczą tych produktów.

Poprawka 119
Barbara Weiler

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Urządzenia radiowe używane przez 
radioamatorów w rozumieniu art. 1 
definicja 56 Regulaminu 
radiokomunikacyjnego Międzynarodowego 
Związku Telekomunikacyjnego (ITU), 
chyba że urządzenia takie są dostępne 
w ogólnej sprzedaży.

1. Niedostępne w ogólnej sprzedaży
urządzenia radiowe używane przez 
radioamatorów w rozumieniu art. 1 
definicja 56 Regulaminu 
radiokomunikacyjnego Międzynarodowego 
Związku Telekomunikacyjnego (ITU):

Zestawy komponentów do montażu przez 
radioamatorów oraz urządzenia 
ogólnodostępne w sprzedaży 
zmodyfikowane przez radioamatorów dla 
ich potrzeb nie są uznawane za urządzenia 
dostępne w ogólnej w sprzedaży.

(i) zestawy komponentów urządzeń 
radiowych zmodyfikowane przez 
radioamatorów dla ich potrzeb;

(ii) urządzenia radiowe ogólnodostępne 
w sprzedaży, zmodyfikowane przez 
radioamatorów dla ich potrzeb;
(iii) urządzenia zbudowane samodzielnie 
przez radioamatorów, które służą celom 
naukowym i eksperymentalnym w ramach 
amatorskich usług radiowych.

Or. de

Uzasadnienie

Dotychczasowy tekst w przeszłości często prowadził do trudności interpretacyjnych. 
Zmienione brzmienie jest bardziej precyzyjne przy zachowaniu tego samego znaczenia.

Poprawka 120
Barbara Weiler, Wim van de Camp
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Sprzęt radiowy przeznaczony tylko do 
odbioru dźwięku i sygnałów telewizyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Urządzenia nadawcze nie podlegają obecnie regulacji na mocy dyrektywy w sprawie 
urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych i są w wystarczającym 
stopniu objęte zakresem dyrektywy w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej i 
dyrektywy w sprawie niskiego napięcia, wobec czego należy utrzymać istniejący wyjątek, 
zwłaszcza w kontekście poprawki do art. 2 ust. 1 pkt 1 proponowanej dyrektywy.

Poprawka 121
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nr … (niepowtarzalny identyfikator 
urządzenia radiowego):

skreślony

Or. en

Poprawka 122
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nr … (niepowtarzalny identyfikator
urządzenia radiowego):

1. Nr … (niepowtarzalny identyfikator
deklaracji zgodności):

Or. en
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Uzasadnienie

W załączniku III wymaga się numeru jako niepowtarzalnego identyfikatora produktu, 
natomiast EN ISO/IEC 17050-1 wymaga numeru jako niepowtarzalnego identyfikatora 
deklaracji zgodności. Załącznik III do nowych ram prawnych zawiera już wystarczająco dużo 
informacji gwarantujących identyfikowalność, tak więc poprawka ta stanowi wyjaśnienie do 
artykułu, którego celem jest zadbanie o to, aby pkt 1 układu wzorcowego „Nr … 
(niepowtarzalny identyfikator urządzenia radiowego)” nie był mylnie rozumiany jako wymóg 
podawania seryjnego numeru produktu w unijnej deklaracji zgodności.

Poprawka 123
Wim van de Camp

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przedmiot deklaracji (identyfikator 
urządzenia radiowego umożliwiający jego
identyfikowalność. W stosownych 
przypadkach może zawierać zdjęcie):

4. Przedmiot deklaracji (identyfikator 
urządzenia radiowego, taki jak typ, partia, 
numer seryjny lub inny element
umożliwiający identyfikowalność
produktów objętych deklaracją zgodności; 
w stosownych przypadkach może zawierać 
zdjęcie):

Or. en

Uzasadnienie

Wymóg w pozycji 1 jest zbędny z powodu pozycji 4 i w rzeczywistości zobowiązywałby 
producentów do wystawiania niepowtarzalnej deklaracji zgodności dla każdego produktu, 
podczas gdy obecnie jedna deklaracja zgodności może dotyczyć różnych wersji tego samego 
produktu różniących się kształtem, kolorem lub funkcjami.


