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Amendamentul 88
Barbara Weiler

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Echipamente care transmit intenționat 
unde radio în vederea îndeplinirii scopului 
lor utilizează sistematic spectrul de 
frecvențe radio. În scopul de a asigura o 
utilizare eficientă a spectrului pentru a se 
evita interferențele dăunătoare, toate 
aceste echipamente ar trebui să intre în
domeniul de aplicare al prezentei 
directive, indiferent dacă echipamentul 
permite comunicarea.

(6) Echipamente care emit sau 
recepționează intenționat unde radio în 
vederea îndeplinirii scopului lor utilizează 
sistematic spectrul de frecvențe radio. În 
ciuda faptului că anumite produse 
utilizează în mod intenționat câmpuri 
magnetice sau electrice pentru a-și 
îndeplini funcțiile, nu există comunicare 
de la transmițător și, ca urmare, 
asemenea câmpuri nu se propagă ca unde 
radio. Asemenea echipamente au un 
potențial foarte limitat de interferență 
localizată, motiv pentru care ar trebui 
excluse din domeniul de aplicare al 
prezentei directive.

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 2 alineatul (1) punctul 1 din propunerea de 
directivă.

Amendamentul 89
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Deși receptoarele în sine nu provoacă 
interferențe dăunătoare, capacitatea de 
recepție este un factor din ce în ce mai 
important în garantarea unei utilizări 
eficiente a spectrului de frecvențe radio 

(11) Deși receptoarele în sine nu provoacă 
interferențe dăunătoare, capacitatea de 
recepție este un factor din ce în ce mai 
important în garantarea unei utilizări 
eficiente a spectrului de frecvențe radio 
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prin intermediul unei rezistențe sporite a 
receptoarelor la interferențe și semnale 
nedorite pe baza cerințelor esențiale din 
Directiva 2004/108/CE.

prin intermediul unei rezistențe sporite a 
receptoarelor la interferențe și semnale 
nedorite pe baza cerințelor esențiale
relevante.

Or. en

Amendamentul 90
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Capacitățile de recepție ale 
echipamentului exclusiv receptor fac 
obiectul cerințelor esențiale din Directiva 
2004/108/CE, în special în ceea ce privește 
semnalele nedorite rezultate din utilizarea 
eficientă a benzilor de frecvență partajate 
sau adiacente și, prin urmare, nu este 
necesar să se includă astfel de 
echipamente în domeniul de aplicare al 
prezentei directive.

(12) Capacitățile de recepție ale 
echipamentului exclusiv receptor fac 
obiectul cerințelor esențiale relevante, în 
special în ceea ce privește semnalele 
nedorite rezultate din utilizarea eficientă a 
benzilor de frecvență partajate sau 
adiacente.

Or. en

Amendamentul 91
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În unele cazuri ar putea fi necesară
interoperabilitatea cu alte echipamente 
radio prin intermediul rețelelor, precum și 
legătura cu interfețe de tip corespunzător în 
întreaga Uniune. Interoperabilitatea între 
echipamentele radio și accesorii precum 
încărcătoarele poate simplifica utilizarea 
echipamentelor radio și reduce deșeurile 

(13) Interoperabilitatea cu alte echipamente 
radio prin intermediul rețelelor, precum și 
legătura cu interfețe de tip corespunzător în 
întreaga Uniune este necesară în unele 
cazuri. Interoperabilitatea între 
echipamentele radio și accesorii precum 
încărcătoarele simplifică utilizarea 
echipamentelor radio și reduce deșeurile și 
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inutile. costurile inutile.

Or. en

Justificare

Acest AM reprezintă o contrapropunere la  AM 5 din PR. Încărcătoarele nu ar trebui 
clasificate ca produse radio în sine. În funcție de modul în care încărcătoarele vor fi 
introduse pe piață în viitor, normele aplicabile vor fi fie R&TTE-D, fie EMC-D/LVD, astfel 
încât orice cerință în acest caz ar genera, în final, un conflict cu cerințele relevante în cazul 
aceluiași încărcător, depinzând doar de modul în care este introdus pe piață. Procesul de 
standardizare europeană reprezintă, probabil, modalitatea cea mai eficientă de a realiza 
progrese. 

Amendamentul 92
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În unele cazuri ar putea fi necesară 
interoperabilitatea cu alte echipamente 
radio prin intermediul rețelelor, precum și 
legătura cu interfețe de tip corespunzător în 
întreaga Uniune. Interoperabilitatea între 
echipamentele radio și accesorii precum 
încărcătoarele poate simplifica utilizarea 
echipamentelor radio și reduce deșeurile 
inutile.

(13) În unele cazuri este necesară 
interoperabilitatea cu alte echipamente 
radio prin intermediul rețelelor, precum și 
legătura cu interfețe de tip corespunzător în 
întreaga Uniune. Interoperabilitatea între 
echipamentele radio și accesorii precum 
încărcătoarele simplifică utilizarea 
echipamentelor radio și reduce deșeurile și 
costurile inutile. Un nou efort pentru 
dezvoltarea unui încărcător comun este de 
așteptat, întrucât ar fi extrem de benefic, 
îndeosebi pentru consumatori și alți 
utilizatori finali.

Or. en

Justificare

Incompatibilitatea încărcătoarelor telefoanelor mobile, ale telefoanelor inteligente, ale 
tabletelor, ale aparatelor fotografice digitale, ale playerelor audio și ale dispozitivelor 
asemănătoare este un neajuns major pentru consumatori și alți utilizatori finali, precum și o 
problemă considerabilă pentru mediu. Prin urmare, un încărcător universal va aduce 
avantaje remarcabile, mai ales pentru consumatori.
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Amendamentul 93
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Pentru a facilita comunicarea între 
operatorii economici, autoritățile de 
supraveghere a pieței și consumatori, 
statele membre ar trebui să încurajeze 
operatorii economici să includă și o 
adresă de site internet ca alternativă la 
adresa poștală.

Or. en

Justificare

Acest amendament aliniază sugestia dnei Weiler la formularea adaptată în rapoartele IMCO
cu privire la noul cadru legislativ, de exemplu amendamentele 12 și 16 la Directiva EMC și 
amendamentele 17 și 19 la Directiva privind tensiunea joasă, pentru a permite introducerea 
unei adrese de internet care să îndeplinească cerințele privind informațiile de trasabilitate 
pentru producătorii și importatorii introduși.     

Amendamentul 94
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „echipament radio” înseamnă un produs 
care emite intenționat unde radio în 
vederea îndeplinirii obiectivului său sau un 
produs care trebuie să fie completat cu un 
accesoriu, cum ar fi antena, astfel încât să 
emită unde radio în vederea îndeplinirii 
obiectivului său;

1. „echipament radio” înseamnă un produs 
care emite sau recepționează intenționat 
unde radio în vederea îndeplinirii 
obiectivului său sau un produs care trebuie 
să fie completat cu un accesoriu, cum ar fi 
antena, astfel încât să emită sau să 
recepționeze unde radio în vederea 
îndeplinirii obiectivului său;

Or. en
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Amendamentul 95
Barbara Weiler

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) protejarea compatibilității 
electromagnetice în conformitate cu 
Directiva 2004/108/CE, în special 
nivelurile de imunitate, care duce la 
îmbunătățiri în ceea ce privește utilizarea 
eficientă a benzilor de frecvență partajate 
sau adiacente.

(b) protejarea compatibilității 
electromagnetice în conformitate cu 
Directiva 2004/108/CE, în special 
nivelurile de imunitate, care permite în 
permanență o funcționare corectă  în ceea 
ce privește utilizarea eficientă a benzilor de 
frecvență partajate sau adiacente.

Or. de

Justificare

Formulare mai precisă ținând cont de intenția articolului: Imunitatea permite funcționarea 
corectă - independent de o eventuală funcționare incorectă în trecut. 

Amendamentul 96
Christel Schaldemose

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) echipamentele radio sunt construite 
astfel încât semnalele transmise să 
utilizeze eficient spectrul de frecvențe 
atribuit comunicațiilor radio 
terestre/spațiale, precum și resursele 
orbitale pentru evitarea interferențelor 
dăunătoare. Numai echipamentele radio 
care pot fi folosite în cel puțin un stat 
membru, fără să încalce cerințele aplicabile 
privind utilizarea spectrului de frecvențe 
radio pot respecta această cerință.

(2) echipamentele radio sunt construite 
astfel încât să utilizeze eficient spectrul de 
frecvențe atribuit comunicațiilor radio 
terestre/spațiale, precum și resursele 
orbitale pentru evitarea interferențelor 
dăunătoare. Numai echipamentele radio 
care pot fi folosite în cel puțin un stat 
membru, fără să încalce cerințele aplicabile 
privind utilizarea spectrului de frecvențe 
radio pot respecta această cerință.

Or. en
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Amendamentul 97
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) echipamentele radio trebuie să fie 
interoperabile cu accesoriile, și/sau să 
interopereze prin intermediul rețelelor cu 
alte echipamente radio, și/sau să poată fi 
racordate la interfețe de tip corespunzător 
în întreaga Uniune;

(a) echipamentele radio trebuie să fie 
interoperabile cu accesoriile, în special cu 
încărcătoarele, și/sau să interopereze prin 
intermediul rețelelor cu alte echipamente 
radio, și/sau să poată fi racordate la 
interfețe de tip corespunzător în întreaga 
Uniune;

Or. en

Amendamentul 98
Toine Manders

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) echipamentele radio și în special 
telefoanele mobile trebuie adaptate pentru 
a fi compatibile cu un încărcător 
universal. Vânzătorul garantează că 
achiziționarea acestor echipamente este 
însoțită de un încărcător universal 
compatibil. 

Or. en

Amendamentul 99
Heide Rühle

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care pentru 
echipamentele radio cerințele esențiale 
prevăzute în  prezentul articol sunt 
stabilite, în totalitate sau parțial, mai 
specific în cadrul altor instrumente 
juridice ale Uniunii, prezenta directivă nu 
se aplică sau încetează să se aplice 
echipamentelor de radio în cauză în ceea 
ce privește aceste cerințe de la data 
punerii în aplicare a instrumentelor 
juridice respective ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 100
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
45, pentru a specifica ce categorii sau clase 
de echipamente radio sunt vizate de cerința 
de la alineatul (1), precum și informațiile 
cerute și normele operaționale necesare 
pentru punerea la dispoziție a informațiilor 
privind conformitatea.

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
45, pentru a specifica ce categorii sau clase 
de echipamente radio sunt vizate de cerința 
de la alineatul (1), precum și informațiile 
cerute privind conformitatea și normele 
operaționale necesare pentru punerea la 
dispoziție a informațiilor privind 
conformitatea.

Or. en

Justificare

În cadrul actului legislativ ar trebui să se identifice în mod clar tipul de informație ce ar 
trebui furnizat, întrucât aceasta ar putea implica o povară semnificativă pentru operatorii 
economici.  
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Amendamentul 101
Barbara Weiler

Propunere de directivă
Articolul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că 
echipamentele radio sunt puse la dispoziție 
pe piață numai în cazul în care respectă 
prevederile prezentei directive atunci când 
sunt instalate și întreținute în mod adecvat
și utilizate în scopul prevăzut.

Statele membre se asigură că 
echipamentele radio sunt puse la dispoziție 
pe piață numai în cazul în care respectă 
prevederile prezentei directive atunci când 
sunt utilizate în scopul pentru care sunt 
destinate sau în condițiile care pot fi 
prevăzute în mod rezonabil și sunt
instalate și întreținute în mod adecvat.

Or. en

Justificare

Consumatorii pot fi protejați eficient doar dacă comportamentul lor previzibil este luat în 
considerare în mod corespunzător de către producători în momentul proiectării produselor. 
În special consumatorii care sunt prea tineri pentru a putea citi sau care nu pot citi sunt 
expuși unui risc mai ridicat de rănire sau prejudicii.

Amendamentul 102
Barbara Weiler

Propunere de directivă
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Statele membre autorizează punerea în 
funcțiune și utilizarea de echipamente radio 
în scopul prevăzut în cazul în care sunt 
conforme cu prezenta directivă. Fără a 
aduce atingere obligațiilor lor în temeiul 
Deciziei nr. 676/2002/CE, precum și 
condițiilor legate de autorizațiile de 
utilizare a frecvențelor, în conformitate cu 
legislația Uniunii, în special în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (3) și 
articolul 9 alineatul (4) din Directiva 
2002/21/CE, statele membre pot introduce 

Statele membre autorizează punerea în 
funcțiune și utilizarea de echipamente radio 
în scopul prevăzut în cazul în care sunt 
conforme cu prezenta directivă. Fără a 
aduce atingere obligațiilor lor în temeiul 
Deciziei nr. 676/2002/CE, precum și 
condițiilor legate de autorizațiile de 
utilizare a frecvențelor, în conformitate cu 
legislația Uniunii, în special în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (3) și 
articolul 9 alineatul (4) din Directiva 
2002/21/CE, statele membre pot introduce 
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cerințe suplimentare pentru punerea în 
funcțiune și/sau utilizarea echipamentelor 
radio numai pentru motive legate de 
utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe 
radio, de necesitatea evitării interferențelor 
dăunătoare sau din motive legate de 
sănătatea publică.

cerințe suplimentare pentru punerea în 
funcțiune și/sau utilizarea echipamentelor 
radio numai pentru motive legate de 
utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe 
radio, de necesitatea evitării interferențelor 
dăunătoare, inclusiv electromagnetice, sau 
din motive legate de sănătatea publică.

Or. de

Justificare

Statelor membre ar trebui să li se permită să introducă cerințe suplimentare și în cazul 
interferențelor electromagnetice. 

Amendamentul 103
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Producătorii își indică pe echipamentele 
radio denumirea, denumirea comercială 
înregistrată sau marca înregistrată și adresa 
la care pot fi contactați sau, în cazul în care 
dimensiunea sau natura echipamente radio 
nu permite acest lucru, producătorii indică 
aceste informații pe ambalaj sau într-un 
document care însoțește echipamentele 
radio. Adresa trebuie să indice un singur 
punct de contact pentru producător.

(6) Producătorii își indică pe echipamentele 
radio denumirea, denumirea comercială 
înregistrată sau marca înregistrată și adresa 
la care pot fi contactați sau, în cazul în care 
dimensiunea sau natura echipamente radio 
nu permite acest lucru, producătorii indică 
aceste informații pe ambalaj sau într-un 
document care însoțește echipamentele 
radio. Adresa indică un singur punct de 
contact pentru producător. În cazul în care 
echipamentele radio sunt dotate cu afișaj 
integral, această obligație poate fi, de 
asemenea, îndeplinită de o funcție care să 
permită utilizatorului să selecteze afișarea 
informațiilor solicitate pe afișajul 
integral. 

Or. en

Justificare

Acest amendament propune stabilirea unor dispoziții pentru utilizarea etichetării electronice, 
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introducând proiectul de directivă R&TTE în era digitală.

Amendamentul 104
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrucțiunile și informațiile privind 
siguranța, menționate la primul paragraf, 
precum și orice text imprimat pe etichete, 
trebuie să fie clare, de înțeles și 
inteligibile, luând în considerare 
utilizatorul final desemnat.

Or. en

Amendamentul 105
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 De asemenea, trebuie incluse 
următoarele informații:

eliminat

banda (benzile) de frecvență în care 
operează echipamentul radio;
puterea de radiofrecvență transmisă în 
banda (benzile) de frecvențe în care 
operează echipamentul radio.

Or. en

Justificare

Îmbunătățirile la nivel de supraveghere sunt binevenite, însă menționarea benzilor de 
frecvență și a informațiilor privind alimentarea în manualul de utilizare este inutilă, întrucât 
specificațiile tehnice detaliate se pot regăsi în fișa tehnică a produselor radio și pot fi puse la 
dispoziția autorităților la cerere pentru verificarea conformității. De asemenea, utilizatorii nu 
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cunosc limitele aplicabile, și este posibil ca producătorii să nu poată obține exact aceleași 
valori ca cele stabilite în manualul de utilizare.  

Amendamentul 106
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) O copie a declarației UE de 
conformitate integrale trebuie să 
însoțească fiecare echipament radio în 
parte. Această cerință poate fi îndeplinită 
prin punerea la dispoziție a unei declarații 
de conformitate UE simplificate. În cazul 
în care se furnizează numai o declarație 
de conformitate UE simplificată, aceasta 
trebuie să fie urmată imediat de adresa 
internet sau e-mail exactă unde poate fi 
obținută declarația de conformitate UE 
integrală.

eliminat

Or. en

Justificare

Aliniere la noul cadru legislativ. Producătorii ar fi scutiți de încă o sarcină administrativă 
inutilă. 

Amendamentul 107
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) O copie a declarației UE de 
conformitate integrale trebuie să 
însoțească fiecare echipament radio în 
parte. Această cerință poate fi îndeplinită 
prin punerea la dispoziție a unei declarații 
de conformitate UE simplificate. În cazul 

eliminat
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în care se furnizează numai o declarație 
de conformitate UE simplificată, aceasta 
trebuie să fie urmată imediat de adresa 
internet sau e-mail exactă unde poate fi 
obținută declarația de conformitate UE 
integrală.

Or. en

Justificare

Nu este necesar ca declarațiile de conformitate să însoțească produsele pentru alte directive 
privind noul cadru legislativ care reglementează produsele electronice, în special Directiva 
privind tensiunea joasă, în cazul căreia acest lucru este considerat mai important.   Articolul 
10 alineatul (6) solicită deja producătorului date de contact, astfel încât atât declarațiile de 
conformitate, cât și informațiile detaliate necesare pentru verificarea produsului să poată fi 
obținute.  Trasabilitatea este, de asemenea, asigurată de articolul 15 care reglementează 
identificarea operatorilor economici în lanțul de aprovizionare. 

Amendamentul 108
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Informații disponibile pe ambalaj 
permit identificarea statelor membre sau a 
ariei geografice în interiorul unui stat 
membru în care echipamentele radio pot fi 
puse în circulație și avertizează utilizatorul
cu privire la eventuale restricții sau cerințe 
de autorizare pentru utilizarea în anumite 
state membre. Astfel de informații trebuie 
să fie furnizate în instrucțiunile care 
însoțesc echipamentele radio. Comisia 
poate adopta acte de punere în aplicare prin 
care se precizează modul de prezentare a 
acestor informații. Aceste acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 44 alineatul (2).

(9) Informații disponibile pe ambalaj 
permit, în cazurile în care există restricții 
de punere în circulație a echipamentelor 
radio în cel puțin un stat membru,
identificarea statelor membre sau a ariei 
geografice în interiorul unui stat membru 
în care respectivele echipamentele radio 
pot fi puse în circulație. Aceste informații 
vor înștiința, de asemenea, utilizatorul în 
cazul unor eventuale restricții sau cerințe 
de autorizare pentru utilizarea în anumite 
state membre. Astfel de informații trebuie 
să fie furnizate în instrucțiunile care 
însoțesc echipamentele radio. Comisia 
poate adopta acte de punere în aplicare prin 
care se precizează modul de prezentare a 
acestor informații. Aceste acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
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articolul 44 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei ar necesita informații geografice în toate cazurile, ceea ce este 
disproporționat.  Actuala directivă R&TTE impune furnizarea de informații geografice pentru 
a avertiza utilizatorii în cazul unor restricții privind utilizarea echipamentelor radio în 
anumite state membre, și doar în acele cazuri în care există restricții reale.   Prezentul 
amendament asigură că producătorii includ informații geografice și avertizează utilizatorii 
cu privire la potențialele restricții de utilizare a pachetului doar în acele cazuri în care aceste 
restricții de utilizare există.

Amendamentul 109
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 10 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Informații disponibile pe ambalaj 
permit identificarea statelor membre sau a 
ariei geografice în interiorul unui stat 
membru în care echipamentele radio pot fi 
puse în circulație și avertizează utilizatorul
cu privire la eventuale restricții sau cerințe 
de autorizare pentru utilizarea în anumite 
state membre. Astfel de informații trebuie 
să fie furnizate în instrucțiunile care 
însoțesc echipamentele radio. Comisia 
poate adopta acte de punere în aplicare prin 
care se precizează modul de prezentare a 
acestor informații. Aceste acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 44 alineatul (2).

(9) Informații disponibile pe ambalaj 
permit, în cazurile în care există restricții 
de punere în circulație a echipamentelor 
radio în cel puțin un stat membru,
identificarea statelor membre sau a ariei 
geografice în interiorul unui stat membru 
în care respectivele echipamentele radio 
pot fi puse în circulație. Aceste informații 
vor avertiza, de asemenea, utilizatorul în 
cazul unor eventuale restricții sau cerințe 
de autorizare pentru utilizarea în anumite 
state membre.  Astfel de informații trebuie 
să fie furnizate în instrucțiunile care 
însoțesc echipamentele radio. Comisia 
poate adopta acte de punere în aplicare prin 
care se precizează modul de prezentare a 
acestor informații. Aceste acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 44 alineatul (2).

Or. en
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Justificare

În vederea clarificării faptului că  producătorii includ „informații geografice” și avertizează 
utilizatorii cu privire la potențialele restricții de utilizare a pachetului doar în acele cazuri în 
care aceste restricții de utilizare există. 

Amendamentul 110
Barbara Weiler

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Declarația UE de conformitate
precizează că îndeplinirea cerințelor
esențiale menționate la articolul 3 a fost 
demonstrată.

(1) Declarația UE de conformitate
presupune că sunt respectate cerințele
esențiale menționate la articolul 3.

Or. de

Justificare

Întrucât declarația de conformitate UE se bazează pe normele armonizate din Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, se poate presupune că cerințele esențiale menționate la articolul 
3 sunt respectate. 

Amendamentul 111
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Marcajul CE se aplică în mod vizibil, 
lizibil și imposibil de șters pe 
echipamentele radio sau pe plăcuțele cu 
datele tehnice ale acestora, cu excepția 
cazului în care acest lucru nu este posibil 
sau justificat din considerente ținând de 
natura echipamentului radio. Marcajul CE 
trebuie să fie, de asemenea, aplicat în mod 
vizibil și lizibil pe ambalaj.

(1) Marcajul CE se aplică în mod vizibil, 
lizibil și imposibil de șters pe 
echipamentele radio sau pe plăcuțele cu 
datele tehnice ale acestora, cu excepția 
cazului în care acest lucru nu este posibil 
sau justificat din considerente ținând de 
natura echipamentului radio. Marcajul CE 
trebuie să fie, de asemenea, aplicat în mod 
vizibil și lizibil pe ambalaj. În cazul în 
care echipamentele radio sunt dotate cu 
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afișaj integral, această obligație poate fi, 
de asemenea, îndeplinită de o funcție care 
să permită utilizatorului să selecteze 
afișarea marcajului CE pe afișajul 
integral, în conformitate cu principiile 
prevăzute la articolul 19. 

Or. en

Justificare

Acest amendament propune stabilirea unor dispoziții pentru utilizarea etichetării electronice, 
introducând proiectul de directivă R&TTE în era digitală.

Amendamentul 112
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) La cererea motivată a autorității de 
supraveghere a pieței dintr-un stat 
membru, producătorul oferă o traducere a 
părților relevante din documentația 
tehnică în limba respectivului stat 
membru.

eliminat

Atunci când o autoritate de supraveghere 
a pieței solicită documentația tehnică din 
partea unui producător, acesta o 
transmite fără întârziere. Atunci când o 
autoritate de supraveghere a pieței solicită 
unui producător o traducere a 
documentației tehnice sau unor părți din 
aceasta, autoritatea poate stabili un 
termen de 30 de zile pentru primirea 
respectivei traduceri, dacă existența unui 
risc serios și imediat nu justifică stabilirea 
unui termen mai scurt.

Or. en

Justificare

Prezentul alineat este dificil de armonizat cu internaționalizarea efectivă a lanțului de 
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aprovizionare, în cadrul căruia documentele și rapoartele sunt deja, în orice caz, redactate în 
limbi foarte cunoscute și care utilizează terminologie tehnică folosită la nivel internațional.  

Amendamentul 113
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 La cererea motivată a autorității de 
supraveghere a pieței dintr-un stat 
membru, producătorul oferă o traducere a 
părților relevante din documentația 
tehnică în limba respectivului stat 
membru.

eliminat

Or. en

Amendamentul 114
Barbara Weiler

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La cererea motivată a autorității de 
supraveghere a pieței dintr-un stat membru, 
producătorul oferă o traducere a părților 
relevante din documentația tehnică în 
limba respectivului stat membru.

La cererea motivată a autorității de 
supraveghere a pieței dintr-un stat membru, 
producătorul oferă o traducere a părților 
relevante din documentația tehnică într-o 
limbă care poate fi ușor înțeleasă de către 
respectiva autoritate.

Or. en

Justificare

În vederea armonizării cu dispoziția prevăzută la articolul 10 alineatul (11) din cadrul 
directivei propuse și pentru a evita sarcinile disproporționate suportate de operatorii 
economici, în special de IMM-uri, în ceea ce privește costurile de traducere.   
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Amendamentul 115
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Atunci când o autoritate de supraveghere 
a pieței solicită documentația tehnică din 
partea unui producător, acesta o 
transmite fără întârziere. Atunci când o 
autoritate de supraveghere a pieței solicită 
unui producător o traducere a 
documentației tehnice sau unor părți din 
aceasta, autoritatea poate stabili un 
termen de 30 de zile pentru primirea 
respectivei traduceri, dacă existența unui 
risc serios și imediat nu justifică stabilirea 
unui termen mai scurt.

eliminat

Or. en

Justificare

Cerințele de traducere ar crea sarcini administrative și costuri inutile pentru producătorii 
legali, în special pentru IMM-uri. 

Amendamentul 116
Barbara Weiler

Propunere de directivă
Articolul 39 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre garantează 
consumatorilor și altor părți interesate 
posibilitatea de a prezenta reclamații cu 
privire la produsele nesigure sau 
neconforme autorităților competente la 
nivel național sau regional. Statele 
membre garantează că aceste reclamații 
sunt analizate în mod transparent și 
nediscriminatoriu. Acestea informează, de 
asemenea, consumatorii și alte părți 
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interesate cu privire la procedurile 
stabilite și sensibilizează publicul cu 
privire la existența, responsabilitățile, 
identitatea și detaliile de contact ale 
respectivelor autorități competente. 

Or. en

Justificare

Supravegherea pieței va fi mai eficientă dacă cetățenii și alte părți interesate pot contribui la 
procesul de supraveghere prin raportarea cazurilor de perturbații electromagnetice 
observate și a interferențelor dăunătoare în ceea ce privește spectrul de frecvențe radio.  În 
plus, o astfel de posibilitate privind participarea va spori încrederea consumatorilor. 

Amendamentul 117
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 47 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să atingă un nivel ridicat de protecție 
a consumatorilor.

Or. en

Justificare

Revizuirea funcționării directivei de către Comisie ar trebui, de asemenea, să acopere un 
nivel de protecție ridicat al consumatorilor. 

Amendamentul 118
Malcolm Harbour

Propunere de directivă
Anexa I – punctul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Echipamente de radiorecepție 
destinate a fi utilizate exclusiv pentru 
receptarea serviciilor de radiodifuziune 
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sonoră și televideo.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament se adaugă la AM 4 și 6 din PR, garantând că atât transmițătorii, cât și 
receptorii sunt cuprinși în Directiva privind echipamentele radio, reportând derogarea 
existentă pentru echipamentele de recepție sonoră și de televiziune.    O modificare în 
domeniul de aplicare al R&TTE ar fi de evitat, având în vedere acoperirea corespunzătoare 
pentru aceste produse oferită de CEM și de directivele privind tensiunea joasă.

Amendamentul 119
Barbara Weiler

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Echipamentele radio utilizate de 
radioamatori în sensul articolului 1 
definiția 56 din regulamentul de 
radiocomunicații al Uniunii 
internaționale de telecomunicații (UIT), 
cu condiția să nu fie vorba de 
echipamente disponibile în comerț.

1. Echipamentele radio care nu sunt 
disponibile în comerț, utilizate de 
radioamatori în sensul articolului 1 
definiția 56 din regulamentul de 
radiocomunicații al Uniunii 
internaționale de telecomunicații (UIT):

Ansamblurile de componente care 
urmează să fie asamblate de radioamatori 
și echipamentele comerciale modificate de 
radioamatori pentru uz propriu nu sunt 
considerate echipamente disponibile în 
comerț.

(i) Componente ale echipamentelor radio, 
modificate de radioamatori pentru uz 
propriu.

(ii) Echipamente radio comerciale, 
modificate de radioamatori pentru uz 
propriu.
(iii) Echipamente de concepție proprie ale 
radio-amatorilor, care le servesc acestora 
în scopuri științifice și experimentale în 
cadrul activității lor de radioamatori. 

Or. de
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Justificare

Textul existent a condus de multe ori, în trecut, la dificultăți de interpretare. Noua formulare 
aduce un plus de claritate.

Amendamentul 120
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Propunere de directivă
Anexa I – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Echipamente de radiorecepție 
destinate a fi utilizate exclusiv pentru 
receptarea serviciilor de radiodifuziune 
sonoră și televideo.

Or. en

Justificare

Dispozitivele de radiodifuziune și televiziune nu sunt în prezent reglementate de Directiva 
R&TTE și sunt acoperite în mod suficient de Directiva EMCD și de Directiva privind 
echipamentele de joasă tensiune, astfel încât este necesară menținerea derogării existente, 
mai ales având în vedere amendamentul la articolul 2 alineatul (1) din directiva propusă.     

Amendamentul 121
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Anexa VII – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Nr. … (număr unic de identificare a 
echipamentului radio):

eliminat

Or. en

Amendamentul 122
Malcolm Harbour
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Propunere de directivă
Anexa VII – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Nr. … (număr unic de identificare a
echipamentului radio):

1. Nr. … (număr unic de identificare a
declarației de conformitate)::

Or. en

Justificare

Anexa III solicită un număr ca modalitate unică de identificare a produsului, în timp ce EN 
ISO/IEC 17050-1 III solicită un număr ca modalitate unică de identificare a declarației de 
conformitate. Anexa III din noul cadru legislativ conține deja suficiente informații privind 
trasabilitatea, astfel încât prezentul amendament clarifică articolul pentru a garanta că 
punctul 1din modelul structural „Nr. … (număr unic de identificare a echipamentului radio)” 
nu este înțeles în mod greșit drept o cerință de specificare a numerelor de serie ale 
produselor în cadrul declarațiilor de conformitate ale UE. 

Amendamentul 123
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Anexa VII – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Obiectul declarației (identificare a 
echipamentului radio permițând 
trasabilitatea. Poate include și o
fotografie, dacă este cazul.):

4. Obiectul declarației (identificare a 
echipamentului radio precum tipul, lotul, 
numărul de serie sau orice alt element 
care să permită identificarea produselor 
acoperite de declarația de conformitate. 
Poate include și o poză, dacă este cazul):  

Or. en

Justificare

Solicitarea din cadrul punctului 1 este redundantă cu cea din cadrul punctului 4 și ar obliga, 
de fapt, producătorii, să emită o declarație de conformitate pentru fiecare produs, în timp ce, 
în prezent, o singură declarație de conformitate poate fi aplicată pentru același produs care 
variază, însă, în funcție de formă, culoare sau funcționalități. 


