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Pozmeňujúci návrh 88
Barbara Weiler

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Zariadenia, ktoré v záujme plnenia 
svojho účelu zámerne prenášajú rádiové 
vlny, systematicky využívajú rádiové 
frekvenčné spektrum. S cieľom zabezpečiť 
efektívne využívanie frekvenčného spektra 
a tak predchádzať škodlivému rušeniu, by 
všetky takéto zariadenia mali spadať do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice bez 
ohľadu na to, či sú schopné komunikácie 
alebo nie.

(6) Zariadenia, ktoré v záujme plnenia 
svojho účelu zámerne vysielajú alebo 
prijímajú rádiové vlny, systematicky 
využívajú rádiové frekvenčné spektrum. 
Napriek skutočnosti, že niektoré výrobky 
zámerne využívajú magnetické 
alebo elektrické polia na plnenie svojho 
účelu, neexistuje komunikácia 
s vysielačom a v dôsledku toho sa takéto 
polia nešíria ako rádiové vlny. Takéto 
zariadenia majú veľmi obmedzenú 
schopnosť lokalizovanej interferencie 
a mali by byť preto vylúčené z rozsahu 
tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim návrhom k článku 2 ods. 1 bodu 1 navrhovanej smernice.

Pozmeňujúci návrh 89
Christel Schaldemose

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Aj keď samotné prijímače 
nespôsobujú škodlivé rušenie, prijímacie 
parametre sú čoraz významnejším 
faktorom z hľadiska zabezpečenia 
efektívneho využívania rádiového
frekvenčného spektra, a to prostredníctvom 
väčšej odolnosti prijímačov voči rušeniu a 

(11) Aj keď samotné prijímače 
nespôsobujú škodlivé rušenie, prijímacie 
parametre sú čoraz významnejším 
faktorom z hľadiska zabezpečenia 
efektívneho využívania rádiového 
frekvenčného spektra, a to prostredníctvom 
väčšej odolnosti prijímačov voči rušeniu a 
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nežiaducim signálom podľa základných 
požiadaviek smernice 2004/108/ES.

nežiaducim signálom podľa príslušných 
základných požiadaviek.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Christel Schaldemose

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Na prijímacie parametre zariadení 
určených len na prijímanie sa vzťahujú 
základné požiadavky smernice 
2004/108/ES, najmä pokiaľ ide o 
nežiaduce signály, ktoré sú dôsledkom 
efektívneho využívania spoločných alebo 
priľahlých frekvenčných pásiem, a preto 
nie je potrebné zahrnúť takéto zariadenia 
do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

(12) Na prijímacie parametre zariadení 
určených len na prijímanie sa vzťahujú 
príslušné základné požiadavky, najmä 
pokiaľ ide o nežiaduce signály, ktoré sú 
dôsledkom efektívneho využívania 
spoločných alebo priľahlých frekvenčných 
pásiem.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Malcolm Harbour

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) V niektorých prípadoch môže byť 
potrebná vzájomná spolupráca s inými 
rádiovými zariadeniami prostredníctvom 
sietí a pripojenie k rozhraniam vhodného 
typu po celej Únii. Interoperabilita medzi 
rádiovými zariadeniami a príslušenstvom 
ako nabíjačky môže zjednodušiť
používanie rádiových zariadení a znížiť
množstvo zbytočného odpadu.

(13) Vzájomná spolupráca s inými 
rádiovými zariadeniami prostredníctvom 
sietí a pripojenie k rozhraniam vhodného 
typu po celej Únii je v niektorých 
prípadoch potrebná. Interoperabilita medzi 
rádiovými zariadeniami a príslušenstvom 
ako nabíjačky zjednodušuje používanie 
rádiových zariadení a znižuje množstvo 
zbytočného odpadu a náklady. 

Or. en
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je protinávrhom k pozmeňujúcemu návrhu 5 návrhu správy. 
Nabíjačky ako také by sa nemali klasifikovať ako rádiové produkty. V závislosti od toho, ako 
sa nabíjačky v budúcnosti uvedú na trh, by sa na ne uplatňovala smernica o rádiovom 
zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach alebo smernica o elektromagnetickej 
kompatibilite/smernica o nízkom napätí, takže doplnenie akejkoľvek požiadavky by napokon 
znamenalo rozpor s príslušnými požiadavkami týkajúcimi sa tej istej nabíjačky v závislosti od 
spôsobu jej uvedenia na trh. Proces štandardizácie v EÚ je pravdepodobne najlepším 
spôsobom na dosiahnutie pokroku.

Pozmeňujúci návrh 92
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) V niektorých prípadoch môže byť 
potrebná vzájomná spolupráca s inými 
rádiovými zariadeniami prostredníctvom 
sietí a pripojenie k rozhraniam vhodného 
typu po celej Únii. Interoperabilita medzi 
rádiovými zariadeniami a príslušenstvom 
ako nabíjačky môže zjednodušiť
používanie rádiových zariadení a znížiť
množstvo zbytočného odpadu.

(13) V niektorých prípadoch je potrebná
vzájomná spolupráca s inými rádiovými 
zariadeniami prostredníctvom sietí a 
pripojenie k rozhraniam vhodného typu po 
celej Únii. Interoperabilita medzi 
rádiovými zariadeniami a príslušenstvom 
ako nabíjačky zjednodušuje používanie 
rádiových zariadení a znižuje množstvo 
zbytočného odpadu a náklady. Preto je 
potrebné obnoviť úsilie, pokiaľ ide o 
vývoj jednotnej nabíjačky, keďže by to 
bolo veľmi užitočné najmä pre 
spotrebiteľov a iných koncových 
používateľov.

Or. en

Odôvodnenie

Nekompatibilita nabíjačiek pre mobilné telefóny, smartfóny, tablety, digitálne kamery, 
hudobné prehrávače a iné podobné zariadenia spôsobuje spotrebiteľom a ďalším koncovým 
používateľom výrazné ťažkosti a zároveň predstavuje značný problém pre životné prostredie. 
Univerzálna nabíjačka teda prinesie výrazné výhody – najmä pre spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 93
Malcolm Harbour
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Návrh smernice
Odôvodnenie 27a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

27a.Na uľahčenie komunikácie medzi 
hospodárskymi subjektmi, orgánmi 
dohľadu nad trhom a spotrebiteľmi by 
členské štáty mali povzbudzovať 
hospodárske subjekty k tomu, aby okrem 
poštovej adresy uvádzali aj svoju 
internetovú adresu.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s Weilerovej návrhom týkajúcim sa prijatého znenia 
v správach výboru IMCO o novom legislatívnom rámci, napríklad pozmeňujúcimi návrhmi 12 
a 16 k smernici o elektromagnetickej kompatibilite a pozmeňujúcimi návrhmi 17 a 19 
k smernici o nízkom napätí, s cieľom umožniť výrobcom a dovozcom uvedenie adresy webovej 
stránky v záujme splnenia požiadaviek týkajúcich sa informácií na účely vysledovateľnosti.

Pozmeňujúci návrh 94
Christel Schaldemose

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) „rádiové zariadenie“ je výrobok, ktorý 
zámerne vysiela rádiové vlny, aby slúžil 
svojmu účelu, alebo výrobok, ktorého musí 
byť doplnený príslušenstvom, napríklad 
anténou, aby mohol vysielať rádiové vlny a 
tak slúžiť svojmu účelu;

(1) „rádiové zariadenie“ je výrobok, ktorý 
zámerne vysiela alebo prijíma rádiové 
vlny, aby slúžil svojmu účelu, alebo 
výrobok, ktorý musí byť doplnený 
príslušenstvom, napríklad anténou, aby 
mohol vysielať alebo prijímať rádiové 
vlny a tak slúžiť svojmu účelu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Barbara Weiler
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Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) ochrana elektromagnetickej 
kompatibility podľa smernice 
2004/108/ES; to zahŕňa najmä úrovne 
odolnosti, ktoré vedú k zlepšeniam pri 
efektívnom využívaní spoločných alebo 
priľahlých frekvenčných pásiem.

(b) ochrana elektromagnetickej 
kompatibility podľa smernice 
2004/108/ES; to zahŕňa najmä úrovne 
odolnosti, ktoré nepretržite umožňujú 
prevádzku na zamýšľané účely pri 
efektívnom využívaní spoločných alebo 
priľahlých frekvenčných pásiem.

Or. de

Odôvodnenie

Spresnenie znenia vzhľadom na účel článku. Odolnosť umožňuje prevádzku na zamýšľaný 
účel bez ohľadu na to, či sa predtým zariadenie nepoužívalo na zamýšľaný účel.

Pozmeňujúci návrh 96
Christel Schaldemose

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Rádiové zariadenie musí byť
skonštruované tak, aby signály, ktoré 
prenáša, efektívne využívali frekvenčné 
spektrum pridelené pozemským a 
kozmickým rádiokomunikáciám a 
orbitálnym zdrojom a aby nedochádzalo ku 
škodlivému rušeniu. Len rádiové 
zariadenie, ktoré môže byť prevádzkované 
aspoň v jednom štáte bez toho, aby došlo k 
porušeniu platných požiadaviek na 
využívanie frekvenčného spektra, môže 
spĺňať túto požiadavku.

2. Rádiové zariadenie je skonštruované tak, 
aby efektívne využívalo frekvenčné 
spektrum pridelené pozemským a 
kozmickým rádiokomunikáciám a 
orbitálnym zdrojom a aby nedochádzalo ku 
škodlivému rušeniu. Len rádiové 
zariadenie, ktoré môže byť prevádzkované 
aspoň v jednom štáte bez toho, aby došlo k 
porušeniu platných požiadaviek na 
využívanie frekvenčného spektra, môže 
spĺňať túto požiadavku.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 97
Toine Manders

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) rádiové zariadenie vzájomne 
spolupracuje s príslušenstvom a/alebo 
vzájomne spolupracuje prostredníctvom 
sietí s ďalšími rádiovými zariadeniami 
a/alebo sa dá pripojiť k rozhraniam 
vhodného typu v celej Únii;

(a) rádiové zariadenie vzájomne 
spolupracuje s príslušenstvom, najmä 
nabíjačkami, a/alebo vzájomne 
spolupracuje prostredníctvom sietí s 
ďalšími rádiovými zariadeniami a/alebo sa 
dá pripojiť k rozhraniam vhodného typu v 
celej Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Toine Manders

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) rádiové zariadenie a najmä mobilné 
telefóny sú kompatibilné s univerzálnou 
nabíjačkou. Predajca zabezpečí, aby sa 
nákup tohto zariadenia spájal 
s kompatibilnou univerzálnou nabíjačkou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Heide Rühle

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Ak sú základné požiadavky stanovené 
v tomto článku pre rádiové zariadenia 
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úplne alebo čiastočne podrobnejšie 
stanovené v inom právnom predpise Únie, 
táto smernica sa na toto rádiové 
zariadenie neuplatňuje alebo sa naň 
prestane uplatňovať, pokiaľ ide o takéto 
požiadavky, odo dňa vykonávania tohto 
právneho predpisu Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované právne akty v súlade s článkom 
45, pokiaľ ide o špecifikáciu kategórií 
alebo tried rádiových zariadení, na ktoré sa 
vzťahuje požiadavka v odseku 1, 
požadované informácie a prevádzkové 
pravidlá na sprístupňovanie informácií o 
súlade.

2. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované právne akty v súlade s článkom 
45, pokiaľ ide o špecifikáciu kategórií 
alebo tried rádiových zariadení, na ktoré sa 
vzťahuje požiadavka v odseku 1, 
požadované informácie o súlade a 
prevádzkové pravidlá na sprístupňovanie 
informácií o súlade.

Or. en

Odôvodnenie

V legislatívnom akte by malo byť jasne uvedené, aké informácie by sa mali poskytovať, keďže 
by to mohlo znamenať značnú záťaž pre hospodárske subjekty.

Pozmeňujúci návrh 101
Barbara Weiler

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Členské štáty zabezpečia, aby rádiové 
zariadenia boli sprístupnené na trhu len 

Členské štáty zabezpečia, aby rádiové 
zariadenia boli sprístupnené na trhu len 
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vtedy, ak sú pri správnej inštalácii 
a údržbe, ako aj používaní na zamýšľané 
účely v súlade s touto smernicou.

vtedy, ak sú pri používaní na zamýšľané 
účely alebo za podmienok, ktoré možno 
primerane predvídať, a pri správnej 
inštalácii a údržbe v súlade s touto 
smernicou.

Or. en

Odôvodnenie

Spotrebiteľov možno účinne chrániť len vtedy, ak výrobcovia pri navrhovaní výrobkov 
primerane zohľadňujú ich správanie, ktoré možno predvídať. Spotrebitelia, ktorí sú príliš 
mladí na to, aby vedeli čítať, alebo takí, ktorí čítať nevedia, sú vo väčšej miere vystavení 
riziku ujmy alebo zranenia.

Pozmeňujúci návrh 102
Barbara Weiler

Návrh smernice
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Členské štáty povolia uvedenie rádiového 
zariadenia do prevádzky a jeho používanie 
na zamýšľané účely, ak je v súlade s touto 
smernicou. Bez toho, aby boli dotknuté 
povinnosti členských štátov podľa 
rozhodnutia č. 676/2002/ES a podmienky, 
ktoré sú súčasťou povolení na využívanie 
frekvencií v súlade s právom Únie, najmä 
podľa článku 9 ods. 3 a 4 smernice 
2002/21/ES, členské štáty môžu zaviesť 
dodatočné požiadavky na uvádzanie do 
prevádzky a/alebo používanie rádiových 
zariadení z dôvodov súvisiacich 
s efektívnym využívaním rádiového 
spektra, predchádzaním škodlivému 
rušeniu alebo záležitosťami týkajúcimi sa 
verejného zdravia.

Členské štáty povolia uvedenie rádiového 
zariadenia do prevádzky a jeho používanie 
na zamýšľané účely, ak je v súlade s touto 
smernicou. Bez toho, aby boli dotknuté 
povinnosti členských štátov podľa 
rozhodnutia č. 676/2002/ES a podmienky, 
ktoré sú súčasťou povolení na využívanie 
frekvencií v súlade s právom Únie, najmä 
podľa článku 9 ods. 3 a 4 smernice 
2002/21/ES, členské štáty môžu zaviesť 
dodatočné požiadavky na uvádzanie do 
prevádzky a/alebo používanie rádiových 
zariadení z dôvodov súvisiacich 
s efektívnym využívaním rádiového 
spektra, predchádzaním škodlivému 
rádiotechnickému alebo 
elektromagnetickému rušeniu alebo 
záležitosťami týkajúcimi sa verejného 
zdravia.

Or. de
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Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať možnosť stanoviť dodatočné požiadavky aj v prípade 
elektromagnetického rušenia.

Pozmeňujúci návrh 103
Malcolm Harbour

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Výrobcovia uvedú na rádiovom 
zariadení, alebo, ak to jeho rozmery či 
povaha neumožňujú, na jeho obale alebo 
v sprievodnej dokumentácii rádiového 
zariadenia svoje meno, registrované 
obchodné meno alebo registrovanú 
ochrannú známku a adresu, na ktorej sa s 
nimi možno skontaktovať. V adrese musí 
byť uvedené jedno konkrétne miesto, na 
ktorom možno výrobcu kontaktovať.

6. Výrobcovia uvedú na rádiovom 
zariadení, alebo, ak to jeho rozmery či 
povaha neumožňujú, na jeho obale alebo 
v sprievodnej dokumentácii rádiového 
zariadenia svoje meno, registrované 
obchodné meno alebo registrovanú 
ochrannú známku a adresu, na ktorej sa s 
nimi možno skontaktovať. V adrese sa 
uvádza jedno konkrétne miesto, na ktorom 
možno výrobcu kontaktovať. Ak je rádiové 
zariadenie vybavené integrálnou 
obrazovkou, túto povinnosť možno splniť 
aj prostredníctvom funkcie, ktorá 
používateľovi umožní zvoliť si zobrazenie 
požadovaných informácií na integrálnej 
obrazovke.

Or. en

Odôvodnenie

V tomto pozmeňujúcom návrhu sa stanovuje používanie elektronického označenia, čím sa 
návrh smernice o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach uvádza 
do digitálneho veku.

Pozmeňujúci návrh 104
Wim van de Camp

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 7 – pododsek 1a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pokyny a informácie týkajúce sa 
bezpečnosti uvedené v prvom pododseku, 
ako aj každé označenie je jasné, 
zrozumiteľné a pochopiteľné, pričom sa 
zohľadňuje určený koncový používateľ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Malcolm Harbour

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 7 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Uvádzajú sa aj tieto informácie: vypúšťa sa
frekvenčné pásmo resp. pásma, v ktorých 
rádiové zariadenie pracuje,
Rádiofrekvenčný výkon prenášaný vo 
frekvenčnom pásme resp. pásmach, v 
ktorých rádiové zariadenie pracuje.

Or. en

Odôvodnenie

Zlepšenia v oblasti dohľadu sú vítané, ale spresnenie frekvenčných pásiem a informácie o 
výkone v používateľskej príručke sú zbytočné, keďže podrobné technické špecifikácie sa 
nachádzajú v technickej konštrukčnej dokumentácii pre rádiové výrobky a na účely 
preverenia súladu ich na žiadosť možno poskytnúť orgánom. Používatelia takisto nevedia, aké 
sú platné obmedzenia, a je možné , že výrobcovia nemôžu dosiahnuť presne tie isté hodnoty, 
ktoré sú uvedené v používateľských príručkách.

Pozmeňujúci návrh 106
Wim van de Camp

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 8
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Ku každému jednotlivému rádiovému 
zariadeniu musí byť pripojená kópia 
úplného vyhlásenia o zhode EÚ. Táto 
požiadavka môže byť splnená aj 
poskytnutím zjednodušeného vyhlásenia o 
zhode EÚ. V prípade, že sa poskytne len 
zjednodušené vyhlásenie o zhode EÚ, 
musí byť hneď za ním uvedená presná 
internetová alebo e-mailová adresa, kde je 
možné získať úplné vyhlásenie o zhode 
EÚ.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s balíkom opatrení nového legislatívneho rámca. Výrobcovia by uvítali, keby boli 
oslobodení od ďalšej zbytočnej administratívnej záťaže.

Pozmeňujúci návrh 107
Malcolm Harbour

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Ku každému jednotlivému rádiovému 
zariadeniu musí byť pripojená kópia 
úplného vyhlásenia o zhode EÚ. Táto 
požiadavka môže byť splnená aj 
poskytnutím zjednodušeného vyhlásenia o 
zhode EÚ. V prípade, že sa poskytne len 
zjednodušené vyhlásenie o zhode EÚ, 
musí byť hneď za ním uvedená presná 
internetová alebo e-mailová adresa, kde je 
možné získať úplné vyhlásenie o zhode 
EÚ.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

V prípade iných smerníc nového legislatívneho rámca, ktoré sa týkajú elektroniky, najmä 
smernice o nízkom napätí, pri ktorej je to zrejme ešte dôležitejšie, neexistuje požiadavka, aby 
sa k výrobkom pripájali vyhlásenia o zhode. V článku 10 ods. 6 sa už vyžaduje, aby výrobca 
uvádzal kontaktné údaje, aby bolo možné získať vyhlásenia o zhode, ako aj podrobné 
informácie potrebné na účely kontroly výrobku. Vysledovateľnosť sa zaisťuje aj 
prostredníctvom článku 15, ktorý sa týka identifikácie hospodárskych subjektov 
v dodávateľskom reťazci.

Pozmeňujúci návrh 108
Malcolm Harbour

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Informácie na obale musia umožniť 
identifikovať členský štát alebo 
geografickú oblasť v členskom štáte, kde 
môže byť rádiové zariadenie uvedené do 
prevádzky, a musia upozorniť
používateľa na prípadné obmedzenia
alebo na požiadavky na povolenie 
používania v určitých členských štátoch. 
Takéto informácie musia byť doplnené v 
návode, ktorý je pripojený k rádiovému 
zariadeniu. Komisia môže prijať 
vykonávacie akty, v ktorých sa spresní, 
v akej podobe je potrebné tieto informácie 
uvádzať. Tieto vykonávacie akty sa prijmú 
v súlade s konzultačným postupom 
uvedeným v článku 44 ods. 2.

9. Informácie na obale musia v prípadoch, 
v ktorých existujú obmedzenia na 
uvedenie rádiového zariadenia do 
prevádzky v minimálne jednom členskom 
štáte, umožniť identifikovať členský štát 
alebo geografickú oblasť v členskom štáte, 
kde môže byť toto rádiové zariadenie 
uvedené do prevádzky. Prostredníctvom 
týchto informácií sa používateľ oboznámi
aj s akýmikoľvek prípadnými 
obmedzeniami alebo požiadavkami na 
povolenie používania v určitých členských 
štátoch. Takéto informácie musia byť 
doplnené v návode, ktorý je pripojený k 
rádiovému zariadeniu. Komisia môže 
prijať vykonávacie akty, v ktorých sa 
spresní, v akej podobe je potrebné tieto 
informácie uvádzať. Tieto vykonávacie 
akty sa prijmú v súlade s konzultačným 
postupom uvedeným v článku 44 ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

V návrhu Komisie by sa požadovalo, aby sa geografické informácie uvádzali vo všetkých 
prípadoch, čo je neúmerné. Súčasnou smernicou o rádiovom zariadení a koncových 
telekomunikačných zariadeniach sa stanovuje poskytovanie geografických informácií s cieľom 
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upozorniť používateľov na prípadné obmedzenia pri používaní rádiových zariadení v 
niektorých členských štátoch, ale len v prípadoch, v ktorých existujú skutočné obmedzenia. 
Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zabezpečiť, aby výrobcovia uvádzali geografické 
informácie a upozorňovali používateľov na balení na prípadné obmedzenia pri používaní len 
v prípadoch, keď takéto obmedzenia existujú.

Pozmeňujúci návrh 109
Wim van de Camp

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Informácie na obale musia umožniť
identifikovať členský štát alebo 
geografickú oblasť v členskom štáte, kde 
môže byť rádiové zariadenie uvedené do 
prevádzky, a musia upozorniť používateľa 
na prípadné obmedzenia alebo na 
požiadavky na povolenie používania v 
určitých členských štátoch. Takéto 
informácie musia byť doplnené v návode, 
ktorý je pripojený k rádiovému zariadeniu. 
Komisia môže prijať vykonávacie akty, v 
ktorých sa spresní, v akej podobe je 
potrebné tieto informácie uvádzať. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s konzultačným postupom uvedeným 
v článku 44 ods. 2.

9. Informácie na obale umožňujú
v prípadoch, v ktorých existujú 
obmedzenia na uvedenie rádiového 
zariadenia do prevádzky v minimálne 
jednom členskom štáte, identifikovať 
členský štát alebo geografickú oblasť v 
členskom štáte, kde môže byť toto rádiové 
zariadenie uvedené do prevádzky. Tieto 
informácie používateľa takisto upozornia
na prípadné obmedzenia alebo na 
požiadavky na povolenie používania v 
určitých členských štátoch. Takéto 
informácie musia byť doplnené v návode, 
ktorý je pripojený k rádiovému zariadeniu. 
Komisia môže prijať vykonávacie akty, v 
ktorých sa spresní, v akej podobe je 
potrebné tieto informácie uvádzať. Tieto 
vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s konzultačným postupom uvedeným 
v článku 44 ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je jasne stanoviť, aby výrobcovia uvádzali „geografické 
informácie“ a upozorňovali používateľov na balení na prípadné obmedzenia pri používaní len 
v prípadoch, keď takéto obmedzenia existujú.
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Pozmeňujúci návrh 110
Barbara Weiler

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Vo vyhlásení o zhode EÚ sa potvrdzuje, 
že bolo preukázané splnenie základných 
požiadaviek uvedených v článku 3.

1. Vo vyhlásení EÚ o zhode sa vychádza z 
toho, že základné požiadavky uvedené v 
článku 3 sú splnené.

Or. de

Odôvodnenie

Ak sa vyhlásenie EÚ o zhode opiera o harmonizované normy z Úradného vestníka Európskej 
únie, možno vychádzať iba z toho, že sa dodržia základné požiadavky z článku 3.

Pozmeňujúci návrh 111
Malcolm Harbour

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Označenie CE sa na výrobok alebo jeho 
štítok umiestni viditeľne, čitateľne a 
nezmazateľne, ibaže by to povaha 
rádiového zariadenia neumožňovala alebo 
nezaručovala. Označenie CE sa viditeľne a 
čitateľne umiestni aj na obal.

1. Označenie CE sa na výrobok alebo jeho 
štítok umiestni viditeľne, čitateľne a 
nezmazateľne, ibaže by to povaha 
rádiového zariadenia neumožňovala alebo 
nezaručovala. Označenie CE sa viditeľne a 
čitateľne umiestni aj na obal. Ak je rádiové 
zariadenie vybavené integrálnou 
obrazovkou, túto povinnosť možno splniť 
aj prostredníctvom funkcie, ktorá 
používateľovi umožní zvoliť si zobrazenie 
označenia CE na integrálnej obrazovke 
v súlade so všeobecnými zásadami 
stanovenými v článku 19.

Or. en

Odôvodnenie

V tomto pozmeňujúcom návrhu sa stanovuje používanie elektronického označenia, čím sa 
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návrh smernice o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach uvádza 
do digitálneho veku.

Pozmeňujúci návrh 112
Malcolm Harbour

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Na základe odôvodnenej žiadosti 
orgánu dohľadu nad trhom niektorého 
členského štátu výrobca poskytne preklad 
príslušných častí technickej dokumentácie 
do jazyka uvedeného členského štátu.

vypúšťa sa

Ak si orgán dohľadu na trhom vyžiada od 
výrobcu technickú dokumentáciu, musí 
mu byť bezodkladne predložená. Ak 
orgán dohľadu nad trhom požiada 
výrobcu o preklad technickej 
dokumentácie alebo jej častí, môže 
stanoviť lehotu, v ktorej má takýto 
preklad poskytnúť, ktorej dĺžka je 30 dní, 
pokiaľ nie je z dôvodu vážneho 
a bezprostredného rizika odôvodnená 
kratšia lehota.

Or. en

Odôvodnenie

Tento odsek možno ťažko zosúladiť s de facto internacionalizáciou dodávateľského reťazca, 
keď sa dokumenty a správy v každom prípade vypracúvajú už v zrozumiteľných jazykoch pri 
uplatňovaní medzinárodne používanej technickej terminológie.

Pozmeňujúci návrh 113
Wim van de Camp

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 5 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Na základe odôvodnenej žiadosti orgánu 
dohľadu nad trhom niektorého členského 
štátu výrobca poskytne preklad 
príslušných častí technickej dokumentácie 
do jazyka uvedeného členského štátu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Barbara Weiler

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Na základe odôvodnenej žiadosti orgánu 
dohľadu nad trhom niektorého členského 
štátu výrobca poskytne preklad príslušných 
častí technickej dokumentácie do jazyka 
uvedeného členského štátu.

Na základe odôvodnenej žiadosti orgánu 
dohľadu nad trhom niektorého členského 
štátu výrobca poskytne preklad príslušných 
častí technickej dokumentácie do jazyka, 
ktorému tento orgán ľahko rozumie.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zosúladiť ustanovenie článku 10 ods. 11 navrhovanej 
smernice a zamedziť neprimeranej záťaži hospodárskych subjektov, najmä MSP, pokiaľ ide o 
náklady na preklad.

Pozmeňujúci návrh 115
Wim van de Camp

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Ak si orgán dohľadu na trhom vyžiada 
od výrobcu technickú dokumentáciu, musí 
mu byť bezodkladne predložená. Ak 

vypúšťa sa
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orgán dohľadu nad trhom požiada 
výrobcu o preklad technickej 
dokumentácie alebo jej častí, môže 
stanoviť lehotu, v ktorej má takýto 
preklad poskytnúť, ktorej dĺžka je 30 dní, 
pokiaľ nie je z dôvodu vážneho 
a bezprostredného rizika odôvodnená
kratšia lehota.

Or. en

Odôvodnenie

Požiadavka na preklad by znamenala zbytočnú administratívnu záťaž a náklady pre 
legitímnych výrobcov, najmä MSP.

Pozmeňujúci návrh 116
Barbara Weiler

Návrh smernice
Článok 39 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby spotrebitelia 
a iné zúčastnené strany dostali príležitosť 
podať príslušným orgánom na celoštátnej 
alebo regionálnej úrovni sťažnosti 
týkajúce sa výrobkov, ktoré nie sú 
bezpečné a v zhode s predpismi. Členské 
štáty zaistia, aby sa tieto sťažnosti 
vybavovali transparentným 
a nediskriminačným spôsobom. Zároveň 
informujú spotrebiteľov a ďalšie 
zúčastnené strany o stanovených 
postupoch a verejnosť o existencii, 
povinnostiach, totožnosti a kontaktných 
údajoch týchto príslušných orgánov.

Or. en

Odôvodnenie

Dohľad nad trhom bude efektívnejší, ak občania a ďalšie zúčastnené strany prispejú 
k procesu dohľadu tým, že informujú o svojich zisteniach týkajúcich sa elektromagnetického 
rušenia a škodlivého rušenia v súvislosti s rádiovým frekvenčným spektrom. Takáto možnosť 
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účasti okrem toho posilní dôveru spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 117
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Návrh smernice
Článok 47 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) dosiahla vysoká úroveň ochrany 
spotrebiteľa.

Or. en

Odôvodnenie

Preskúmanie fungovania smernice Komisiou by sa malo vzťahovať aj na vysokú úroveň 
ochrany spotrebiteľa.

Pozmeňujúci návrh 118
Malcolm Harbour

Návrh smernice
Príloha I – bod -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. Výlučne rádiové zariadenia určené iba 
na príjem rozhlasového a televízneho 
vysielania.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa návrh smernice dopĺňa o pozmeňujúce návrhy 4 a 6 
a zabezpečuje sa, aby sa na vysielače a prijímače vzťahovala smernica o rádiových 
zariadeniach, pričom sa prenáša súčasná výnimka pre zariadenia určené výlučne na príjem 
rozhlasového a televízneho vysielania. Zmena rozsahu pôsobnosti smernice o rádiovom 
zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach by nebola vítaná vzhľadom na to, že 
na tieto výrobky sa primerane vzťahuje smernica o elektromagnetickej kompatibilite a 
smernica o nízkom napätí.
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Pozmeňujúci návrh 119
Barbara Weiler

Návrh smernice
Príloha I – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Rádiové zariadenia používané 
rádioamatérmi v zmysle článku 1, 
definície 56 Rádiokomunikačného 
poriadku Medzinárodnej telekomunikačnej 
únie (ITU), pokiaľ nie sú tieto zariadenia 
komerčne dostupné.

1. Komerčne nedostupné rádiové 
zariadenia, ktoré používajú rádioamatéri v
zmysle článku 1 definície 56 
Rádiokomunikačného poriadku 
Medzinárodnej telekomunikačnej únie 
(ITU).

Stavebnice súčiastok určené na montáž 
rádioamatérmi a komerčné zariadenia 
upravené rádioamatérmi a na účely 
použitia rádioamatérmi, sa nepovažujú za 
komerčne dostupné zariadenia.

i) Stavebnice rádiových zariadení 
upravené rádioamatérmi na účely použitia 
rádioamatérmi.

ii) Komerčne dostupné rádiové zariadenia 
upravené rádioamatérmi na účely použitia 
rádioamatérmi.
iii) Zariadenia určené na vlastnú montáž
rádioamatérmi, ktoré slúžia v rámci 
amatérskych rádiokomunikačných služieb 
na vedecké a experimentálne účely.

Or. de

Odôvodnenie

Súčasný text v minulosti opakovane viedol k ťažkostiam, pokiaľ ide o jeho výklad. Cieľom 
zmeneného znenia je spresnenie bez toho, aby sa menil význam.

Pozmeňujúci návrh 120
Barbara Weiler, Wim van de Camp

Návrh smernice
Príloha I – bod 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Výlučne rádiové zariadenia určené iba 
na príjem rozhlasového a televízneho 
vysielania.
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Or. en

Odôvodnenie

Vysielacie zariadenia nie sú v súčasnosti regulované smernicou o rádiovom zariadení a 
koncových telekomunikačných zariadeniach a v dostatočnej miere sa na ne vzťahuje smernica 
o elektromagnetickej kompatibilite a smernica o nízkom napätí, a preto je vhodné zachovať 
súčasnú výnimku, najmä vzhľadom na pozmeňujúci návrh k článku 2 ods. 1 bodu 1 
navrhovanej smernice.

Pozmeňujúci návrh 121
Wim van de Camp

Návrh smernice
Príloha VII – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Č. ... (osobitné identifikačné číslo 
rádiového zariadenia):

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Malcolm Harbour

Návrh smernice
Príloha VII – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Č. ... (osobitné identifikačné číslo 
rádiového zariadenia):

1. Č. ...  (osobitné identifikačné číslo 
vyhlásenia o zhode):

Or. en

Odôvodnenie

V prílohe III sa požaduje číslo ako osobitné identifikačné číslo výrobku, zatiaľ čo v EN 
ISO/IEC 17050-1 sa vyžaduje číslo ako osobitné identifikačné číslo vyhlásenia o zhode. 
Príloha III nového legislatívneho rámca už obsahuje dostatočné informácie na účely 
vysledovateľnosti, takže týmto pozmeňujúcim návrhom sa objasňuje článok s cieľom 
zabezpečiť, aby sa bod 1 vzorovej štruktúry „Č. … (osobitné identifikačné číslo rádiového 
zariadenia)“ nechápal nesprávne ako požiadavka uvádzať výrobné čísla výrobkov vo 
vyhláseniach EÚ o zhode.
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Návrh smernice
Príloha VII – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Predmet vyhlásenia (identifikácia 
rádiového zariadenia umožňujúca
vysledovateľnosť. V prípade potreby môže 
zahŕňať aj fotografiu):

4. Predmet vyhlásenia (identifikácia 
rádiového zariadenia, ako je typové číslo, 
číslo šarže, sériové číslo alebo akýkoľvek 
ďalší prvok umožňujúci identifikáciu 
výrobkov, na ktoré sa vzťahuje vyhlásenie 
o zhode. V prípade potreby môže zahŕňať 
aj fotografiu):

Or. en

Odôvodnenie

Požiadavka v bode 1 je vzhľadom na bod 4 nadbytočná a v skutočnosti by pre výrobcov 
znamenala povinnosť vydať osobitné vyhlásenie o zhode pre každý výrobok, zatiaľ čo jediné 
vyhlásenie o zhode sa v súčasnosti môže uplatňovať na obmeny toho istého výrobku, pokiaľ 
ide o jeho tvar, farbu alebo funkcie.


