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***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů 
členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh
(COM(2012)0584 – C7-0333/2012 – 2012/0283(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0584),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0333/2012),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 13. února 
20131,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0000/2013),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož
i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zařízení, které k plnění svého účelu 
záměrně přenáší rádiové vlny, 
systematicky využívá rádiové spektrum. 
Aby se zajistilo účinné využívání spektra
a zabránilo škodlivým interferencím, měla 
by spadat veškerá taková zařízení do 
oblasti působnosti této směrnice bez 
ohledu na to, zda zařízení umožňuje 
komunikaci či nikoli.

(6) Zařízení, které k plnění svého účelu 
záměrně přenáší rádiové vlny, 
systematicky využívá rádiové spektrum. 
Navzdory tomu, že některé produkty
k plnění svého účelu záměrně využívají 
magnetické nebo elektrické pole, vysílač 
nekomunikuje s přijímačem, a tato pole se 
proto nešíří jako rádiové vlny. Takové 
zařízení má velmi omezený potenciál
k lokální interferenci, a mělo by tedy být

                                               
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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z působnosti této směrnice vyňato.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 2 odst. 1 bodu 1 návrhu směrnice.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Dosavadní zkušenosti ukazují, nakolik 
je obtížné stanovit, zda určité výrobky 
spadají do působnosti směrnice 
1999/5/ES. Zejména u výrobků, které jsou 
výsledkem technologického pokroku a lze 
je obtížně zařadit do určité kategorie, je 
nutné určit kategorie výrobků, na než se 
definice rádiového zařízení bude 
vztahovat či nikoli. Za účelem doplňování 
nebo změn některých nepodstatných 
prvků této směrnice, by se měla pravomoc
k přijímání aktů v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
přenést na Komisi, pokud jde o změny 
přílohy II v zájmu jejího přizpůsobování 
technickému pokroku.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 2 odst. 3 návrhu směrnice.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Tato směrnice by se měla vztahovat 
na všechny formy dodávek, včetně 



PR\934196CS.doc 7/51 PE510.528v01-00

CS

zásilkového prodeje.

Or. en

Odůvodnění

Text je sjednocen se souborem předpisů uvádějících nový právní rámec v soulad.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Na přijímací parametry výhradně 
přijímacích zařízení se vztahují základní 
požadavky směrnice 2004/108/ES, 
zejména pokud jde o nežádoucí signály 
plynoucí z efektivního využívání sdílených 
nebo přilehlých frekvenčních pásem,
a proto není nutné zahrnovat taková 
zařízení do oblasti působnosti této 
směrnice.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 2 odst. 1 bodu 1 návrhu směrnice.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) V některých případech může být
nezbytná vzájemná spolupráce 
prostřednictvím sítí s jinými rádiovými 
zařízeními a připojení k rozhraním 
vhodného typu po celé Unii. 
Interoperabilita rádiových zařízení
a příslušenství, jako jsou například 
nabíječky, může zjednodušit používání 
rádiových zařízení a snížit množství 

(13) V některých případech je nezbytná 
vzájemná spolupráce prostřednictvím sítí
s jinými rádiovými zařízeními a připojení
k rozhraním vhodného typu po celé Unii. 
Interoperabilita rádiových zařízení
a příslušenství, jako jsou například 
nabíječky, zjednodušuje používání 
rádiových zařízení a snižuje množství 
zbytečného odpadu a náklady. Bylo by 
proto velmi žádoucí znovu začít s vývojem 
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zbytečného odpadu. jednotné nabíječky, což by následně bylo 
přínosné zejména pro spotřebitele a další 
koncové uživatele.

Or. en

Odůvodnění

Hlavní problém pro spotřebitele a další koncové uživatele, jakož i značnou ekologickou zátěž 
představují nekompatibilní nabíječky mobilních telefonů. Jednotná nabíječka by tedy byla 
mimořádně přínosná – zejména pro spotřebitele.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Požadavek, aby se do centrální 
databáze muselo zaregistrovat rádiové 
zařízení, které má být uvedeno na trh, 
může zvýšit účinnost a účelnost dozoru
nad trhem, a přispět tak k zajištění vysoké 
míry dodržování směrnice. Takový 
požadavek s sebou nese dodatečnou zátěž 
pro hospodářské subjekty, a proto by se 
měl týkat pouze těch kategorií rádiových 
zařízení, u nichž se nedosáhlo vysoké míry 
dodržování požadavků. Za účelem 
doplňování nebo změn některých jiných 
než podstatných prvků této směrnice by se 
měla pravomoc k přijímání aktů v souladu
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie přenést na Komisi, pokud 
jde o určování příslušných kategorií 
rádiových zařízení, která je třeba 
zaregistrovat do centrální databáze na 
základě informací o shodě poskytnutých 
členskými státy, a o upřesnění, jaké 
informace se mají registrovat, a o pravidla 
pro registraci a přidělování registračního 
čísla. 

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k článku 5 návrhu směrnice.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) V zájmu snazší komunikace mezi 
hospodářskými subjekty, orgány dozoru 
nad trhem a spotřebiteli by členské státy 
měly hospodářské subjekty podněcovat
k tomu, aby kromě poštovní adresy 
uváděly také adresu webových stránek. 

Or. en

Odůvodnění

Má-li se usnadnit a zjednodušit komunikace mezi hospodářskými subjekty, spotřebiteli
a orgány dozoru nad trhem ,je velmi důležité kromě poštovní adresy uvádět další alternativy. 
Text je rovněž sjednocen se souborem předpisů uvádějících nový právní rámec v soulad.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35a) Pokud hospodářské subjekty 
uchovávají v souladu s požadavky této 
směrnice informace pro účely identifikace 
jiných hospodářských subjektů, neměly by 
být povinny tyto informace o jiných 
hospodářských subjektech, které jim buď 
dodaly rádiové zařízení nebo kterým samy 
takové zařízení dodaly, aktualizovat.

Or. en

Odůvodnění

Text je sjednocen se souborem předpisů uvádějících nový právní rámec v soulad.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Tato směrnice by se měla omezit na 
stanovení základních požadavků. V zájmu 
zjednodušení posuzování shody
s uvedenými požadavky je pro účely 
stanovení podrobných technických 
specifikací těchto požadavků nezbytné 
stanovit předpoklad shody u rádiového 
zařízení, která je ve shodě
s harmonizovanými normami přijatými
v souladu s nařízením (EU) č. [../..] [o 
evropské normalizaci].

(37) Tato směrnice by se měla omezit na 
stanovení základních požadavků. V zájmu 
zjednodušení posuzování shody
s uvedenými požadavky je pro účely 
stanovení podrobných technických 
specifikací těchto požadavků nezbytné 
stanovit předpoklad shody u rádiového 
zařízení, která je ve shodě
s harmonizovanými normami přijatými
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze 
dne 25. října 2012 o evropské normalizaci1
.
_____________
1 Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že nařízení o evropské normalizaci bylo zveřejněno v Úředním věstníku, je 
nezbytné tuto změnu zohlednit.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Nařízení (EU) č. [../..] [o evropské 
normalizaci] stanoví postup pro námitky 
proti harmonizovaným normám, pokud 
tyto normy nesplňují v plné míře 
požadavky této směrnice. 

(38) Nařízení (EU) č. 1025/2012 stanoví 
postup pro námitky proti harmonizovaným 
normám, pokud tyto normy nesplňují
v plné míře požadavky této směrnice. 

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že nařízení o evropské normalizaci bylo zveřejněno v Úředním věstníku, je 
nezbytné tuto změnu zohlednit.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40a) V zájmu zajištění účinného přístupu
k informacím pro účely dozoru nad trhem 
by informace, které jsou nutné ke zjištění 
všech použitelných aktů Unie, měly být 
uvedeny v jednotném EU prohlášení
o shodě. Aby se snížila administrativní 
zátěž hospodářských subjektů, může mít 
toto jednotné EU prohlášení o shodě 
podobu složky tvořené příslušnými 
jednotlivými prohlášeními o shodě.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s čl. 18 odst.3 návrhu směrnice. Text je rovněž sjednocen se souborem předpisů 
nového právního rámce.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Směrnice 1999/5/ES již stanoví
ochranný postup, který se používá pouze
v případě, kdy se členské státy neshodnou, 
pokud jde o opatření přijatá členským 
státem. V zájmu zvýšení transparentnosti
a zkrácení doby zpracování je nezbytné 
zlepšit stávající postup využití ochranné 
doložky, a dosáhnout tak jeho větší 
účinnosti, a rovněž lépe využít odborných 

(55) Směrnice 1999/5/ES již stanoví 
ochranný postup, který se používá pouze
v případě, kdy se členské státy neshodnou, 
pokud jde o opatření přijatá členským 
státem. V zájmu zvýšení transparentnosti
a zkrácení doby zpracování je nezbytné 
zlepšit stávající ochranný postup,
a dosáhnout tak jeho větší účinnosti,
a rovněž lépe využít odborných zkušeností 
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zkušeností členských států. členských států.

Or. en

Odůvodnění

Text je sjednocen se souborem předpisů nového právního rámce.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 56

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(56) Stávající systém by měl být doplněn 
postupem umožňujícím, aby byly 
zúčastněné strany informovány
o plánovaných opatřeních, pokud jde
o rádiová zařízení představující riziko pro 
zdraví a bezpečnost osob nebo pro jiný 
veřejný zájem, na nějž se vztahují základní 
požadavky této směrnice. Tento postup by 
měl rovněž orgánům dozoru nad trhem 
umožnit, aby ve spolupráci s příslušnými 
hospodářskými subjekty zasáhly
u takových zařízení co nejdříve.

(56) Stávající systém by měl být doplněn 
postupem umožňujícím, aby byly 
zúčastněné strany informovány
o plánovaných opatřeních, pokud jde
o rádiová zařízení představující riziko pro 
zdraví či bezpečnost osob nebo pro jiný 
veřejný zájem, na nějž se vztahují základní 
požadavky této směrnice. Tento postup by 
měl rovněž orgánům dozoru nad trhem 
umožnit, aby ve spolupráci s příslušnými 
hospodářskými subjekty zasáhly
u takových zařízení co nejdříve.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění právní jistoty je nezbytné upřesnit, že příslušná ustanovení se použijí
v případech, kdy rádiová zařízení představující riziko buď pro zdraví nebo pro bezpečnost 
osob (tj. nejen pokud je ohroženo současně zdraví i bezpečnost).

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 60

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(60) Členské státy by měly stanovit 
pravidla pro sankce ukládané v případě 
porušení ustanovení vnitrostátního práva 
přijatých na základě této směrnice a zajistit 

(60) Členské státy by měly stanovit 
pravidla pro sankce ukládané v případě 
porušení ustanovení vnitrostátního práva 
přijatých na základě této směrnice a zajistit 



PR\934196CS.doc 13/51 PE510.528v01-00

CS

jejich provádění. Tyto sankce by měly být 
účinné, přiměřené a odrazující.

prosazování těchto pravidel. Tyto sankce 
by měly být účinné, přiměřené a odrazující.

Or. en

Odůvodnění

Text by měl být sladěn s formulací použitou v článku 46 návrhu směrnice. Text je rovněž 
sjednocen se souborem předpisů nového právního rámce.

Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Rádiová zařízení v oblasti působnosti 
této směrnice nepodléhají směrnici 
2006/95/ES, s výjimkou případů 
stanovených v čl. 3 odst. 1 písm. a) této 
směrnice.

4. Rádiová zařízení v oblasti působnosti 
této směrnice nepodléhají směrnici
2004/108/ES a směrnici 2006/95/ES,
s výjimkou případů stanovených v čl. 3 
odst. 1 písm. a) a b) této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

V bodě odůvodnění č. 9 návrhu směrnice se stanoví, že aby se zbytečně neopakovala tatáž 
ustanovení vztahující se k jiným než základním požadavkům, směrnice 2004/108/ES by se 
neměla vztahovat na rádiová zařízení. Příslušný článek by tedy měl tuto skutečnost zohlednit.

Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „rádiovým zařízením“ výrobek, který
k plnění svého účelu záměrně vyzařuje 
rádiové vlny, nebo výrobek, který je třeba 
doplnit příslušenstvím, například anténou, 
aby mohl vysílat rádiové vlny a plnit tak 
svůj účel;

1) „rádiovým zařízením“ výrobek, který 
záměrně vyzařuje nebo přijímá rádiové 
vlny sloužící ke komunikaci, nebo 
výrobek, který je třeba doplnit 
příslušenstvím, například anténou, aby 
mohl vysílat nebo přijímat rádiové vlny 
sloužící ke komunikaci;

Or. en
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Odůvodnění

Na trhu se již nachází řada výrobků s velmi omezeným využitím elektromagnetických vln, 
které slouží k jiným účelům než ke komunikaci, aniž by se objevily jakékoli systematické 
problémy. Tyto výrobky jsou dostatečně regulovány např. směrnicí o zařízeních nízkého 
napětí a směrnicí elektromagnetické kompatibilitě, a proto není přiměřené rozšiřovat 
působnost navržené směrnice i na tato zařízení. Navíc s ohledem na to, že rádiové spektrum je 
omezeným zdrojem, je důležité zaručit jeho efektivní využívání, a proto by do oblasti 
působnosti navržené směrnice měla spadat zařízení, která jsou schopna rádiové vlny přijímat.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „škodlivou interferencí“ škodlivé rušení 
podle definice ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2002/21/ES;

5) „škodlivou interferencí“ škodlivé rušení 
podle definice v čl. 2 písm. r) směrnice
Evropského parlamentu a Rady 
2002/21/ES;

Or. en

Odůvodnění

V zájmu právní jasnosti byl vložen přesný odkaz.

Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a) „uvedením do provozu“ první použití 
rádiového zařízení koncovým uživatelem 
na území Unie; je-li produkt uveden do 
provozu na pracovišti, je za koncového 
uživatele považován zaměstnavatel.

Or. en

Odůvodnění

Spojení „uvedení do provozu“ je systematicky používáno v celém textu (např. v čl. 1 odst. 1 a 
v článcích 7 a 48 návrhu směrnice), a proto je vhodné jej definovat.
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Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14) „harmonizovanou normou“ 
harmonizovaná norma podle definice v čl. 
2 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. [../..] 
[o evropské normalizaci];

14) „harmonizovanou normou“ 
harmonizované normy ve smyslu čl. 2 odst. 
1 písm. c) nařízení EU č. 1025/2012;

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že nařízení o evropské normalizaci bylo zveřejněno v Úředním věstníku, je 
nezbytné tuto změnu zohlednit.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15) „akreditací“ akreditace podle definice
v nařízení (ES) č. 765/2008;

15) „akreditací“ akreditace podle definice
v čl. 2 bodu 10 nařízení (ES) č. 765/2008;

Or. en

Odůvodnění

V zájmu právní jasnosti byl vložen přesný odkaz.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16) „vnitrostátním akreditačním orgánem“ 
vnitrostátní akreditační orgán podle 
definice v nařízení (ES) č. 765/2008;

16) „vnitrostátním akreditačním orgánem“ 
vnitrostátní akreditační orgán podle 
definice v čl. 2 bodu 11 nařízení (ES) 
č. 765/2008;
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Or. en

Odůvodnění

V zájmu právní jasnosti byl vložen přesný odkaz.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17) „posouzením shody“ postup 
prokazující, že byly splněny základní 
požadavky na rádiová zařízení;

17) „posouzením shody“ postup 
prokazující, že byly splněny základní 
požadavky této směrnice na rádiová 
zařízení;

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění právní jasnosti je nezbytné základní požadavky blíže specifikovat. Text je 
rovněž sjednocen se souborem předpisů uvádějících nový právní rámec v soulad.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19) „stažením z oběhu“ opatření, jehož 
cílem je navrácení rádiového zařízení, 
které již byl dodáno uživateli;

19) „stažením z oběhu“ opatření, jehož 
cílem je navrácení rádiového zařízení, 
které již bylo dodáno koncovému uživateli;

Or. en

Odůvodnění

Tento termín je sjednocen s terminologií použitou v rozhodnutí Evropského parlamentu
a Rady č. 768/2008 ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a 
o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS.
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Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely bodu 1 odstavce 1 tohoto 
článku se výrobky uvedené v bodu 1 
přílohy II považují za rádiová zařízení,
a výrobky uvedené v bodu 2 přílohy II se 
za rádiová zařízení nepovažují. 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že pozměňovací návrh k čl. 2 odst. 1 bodu 1 návrhu směrnice omezuje 
definici rádiového zařízení na zařízení umožňující komunikaci, pozbývá příloha II v návrhu 
směrnice svůj účel. Obdobně by se nadbytečným stává i čl. 2 odst. 2.

Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komisi se svěřuje pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 45 pro účely přizpůsobování 
přílohy II technickému pokroku.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že pozměňovací návrh k čl. 2 odst. 1 bodu 1 návrhu směrnice omezuje 
definici rádiového zařízení na zařízení umožňující komunikaci, pozbývá příloha II v návrhu 
směrnice svůj účel. Obdobně by se nadbytečným stává i čl. 2 odst. 3.

Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rádiové zařízení musí být konstruováno 2. Rádiové zařízení musí být konstruováno 
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tak, aby jím přenášené signály efektivně 
využívaly spektra přiděleného pro 
zemskou/kosmickou radiokomunikaci
a orbitálních zdrojů, a zabránilo se tak 
škodlivým interferencím. Pouze rádiové 
zařízení, které lze provozovat alespoň
v jednom členském státě, aniž by došlo
k porušení platných požadavků na 
využívání spektra, může vyhovět tomuto 
požadavku.

tak, aby efektivně využívalo spektra 
přiděleného pro zemskou/kosmickou 
radiokomunikaci a orbitálních zdrojů,
a zabránilo se tak škodlivým interferencím. 
Pouze rádiové zařízení, které lze 
provozovat alespoň v jednom členském 
státě, aniž by došlo k porušení platných 
požadavků na využívání spektra, může 
vyhovět tomuto požadavku.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že pozměňovací návrh k čl. 2 odst. 1 bodu 1 návrhu směrnice rozšiřuje 
definici rádiového zařízení na zařízení schopné přijímat rádiové vlny, je nutné náležitě změnit
i čl. 3 odst. 2.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 vypouští se 
Registrace rádiových zařízení některých 

kategorií
1. Ode dne [datum – čtyři roky po datu 
vstupu této směrnice v platnost] mají 
výrobci povinnost zaregistrovat typy 
rádiových zařízení těch kategorií, které se 
vyznačují nízkou mírou souladu se 
základními požadavky stanovenými
v článku 3 do centrálního systému 
uvedeného v odstavci 3, a to ještě před 
uvedením rádiových zařízení těchto 
kategorií na trh. Každému 
zaregistrovanému typu Komise přidělí 
registrační číslo, jímž výrobci opatří 
rádiové zařízení uváděné na trh.
2. Komisi se svěřuje pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 45, které specifikují kategorie 
rádiových zařízení, na něž se vztahuje 
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požadavek stanovený v odstavci 1, přičemž 
se vezmou v úvahu informace o souladu 
zařízení poskytnuté členskými státy podle 
čl. 47 odst. 1, upřesňují, jaké informace se 
mají zaregistrovat a konkrétní pravidla 
upravující postup registrace, a dále
i konkrétní pravidla pro opatřování 
rádiových zařízení registračním číslem. 
3. Komise zpřístupní ústřední systém, 
který výrobcům umožní registrovat 
požadované informace. 

Or. en

Odůvodnění

Povinná registrace rádiových zařízení by neúměrně zatížila zákonné hospodářské subjekty, 
zejména malé a střední podniky, aniž by byly dostatečně prokázány přínosy tohoto 
registračního systému. Tento systém může být navíc problematický z hlediska zajištění 
důvěrnosti. Příslušná ustanovení o sledovatelnosti obsažená v návrhu směrnice nadto 
představují dostatečný nástroj účinného a účelného dozoru nad trhem.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 6 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uvádění na trh Dodávání na trh 

Or. en

Odůvodnění

V zájmu sladění se zněním článku 6 návrhu směrnice.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nesmějí zakazovat, 
omezovat nebo bránit z důvodů týkajících 

1. Členské státy nesmějí zakazovat, 
omezovat nebo bránit dodávání rádiových 
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se hledisek, na něž se vztahuje tato 
směrnice, uvádění na trh na svém území 
rádiových zařízení, která jsou v souladu
s touto směrnicí. 

zařízení, která jsou v souladu s požadavky 
této směrnice, na trh na svém území. 

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění právní jistoty.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na veletrzích, výstavách, při 
předváděcích a podobných akcích nebudou 
členské státy bránit vystavování rádiových 
zařízení, která nejsou v souladu s touto 
směrnicí, jestliže bude jejich viditelné 
označení jasně udávat, že tato zařízení 
nesmějí být uváděna na trh nebo 
používána, dokud nebude zajištěna jejich 
shoda.

2. Na veletrzích, výstavách, při 
předváděcích a podobných akcích nebudou 
členské státy bránit vystavování
a předvádění rádiových zařízení, která 
nejsou v souladu s požadavky této
směrnice, jestliže bude jejich viditelné 
označení jasně udávat, že tato zařízení 
nesmějí být dodávána na trh, uváděna do 
provozu nebo používána, dokud nebude 
zajištěna jejich shoda s touto směrnicí.
Taková zařízení mohou být vystavována
a předváděna pouze za předpokladu, že 
náležitá opatření zabrání 
elektromagnetickému rušení a škodlivým 
interferencím v rádiovém spektru.

Or. en

Odůvodnění

Text je sjednocen se souborem předpisů uvádějících nový právní rámec v soulad.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výrobci zajistí, aby se používaly 
postupy, které umožní, že veškerá sériová 
výroba je v souladu s příslušnými
požadavky. Je třeba náležitě přihlédnout ke 
změnám konstrukce nebo parametrů 
rádiového zařízení a změnám 
harmonizovaných norem nebo technických 
specifikací, na jejichž základě se 
prohlašuje shoda přístroje.

4. Výrobci zajistí, aby se používaly 
postupy, které umožní, že veškerá sériová 
výroba je v souladu s požadavky této 
směrnice. Je třeba náležitě přihlédnout ke 
změnám konstrukce nebo parametrů 
rádiového zařízení a změnám 
harmonizovaných norem nebo jiných 
technických specifikací, na jejichž základě 
se prohlašuje shoda rádiového zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Text je sjednocen se souborem předpisů uvádějících nový právní rámec v soulad.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kdykoli se to považuje za vhodné 
vzhledem k rizikům, která rádiová zařízení 
představují, výrobci provádějí zkoušky 
vzorků rádiových zařízení dodávaných na 
trh, provádějí šetření a případně vedou 
záznamy o stížnostech, nevyhovujících 
rádiových zařízení a stažení rádiových 
zařízení z oběhu a průběžně o všech těchto 
kontrolách informují distributory.

Kdykoli se to považuje za vhodné 
vzhledem k rizikům, která rádiová zařízení 
představují, výrobci na řádně 
odůvodněnou žádost příslušných orgánů
provádějí za účelem ochrany zdraví
a bezpečnosti spotřebitelů zkoušky vzorků 
rádiových zařízení dodávaných na trh, 
provádějí šetření a případně vedou 
záznamy o stížnostech, nevyhovujících 
rádiových zařízení a stažení rádiových 
zařízení z oběhu a průběžně o všech těchto 
kontrolách informují distributory.

Or. en

Odůvodnění

S cílem vyvarovat se zbytečnému zatížení výrobců, zejména malých a středních podniků, by 
zkoušky vzorků měly být prováděny pouze na žádost příslušných orgánů. Text je rovněž 
sjednocen se souborem předpisů uvádějících nový právní rámec v soulad.
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Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Výrobci uvádějí své jméno, svou 
zapsanou obchodní firmu nebo zapsanou 
ochrannou známku a adresu, na níž je lze 
kontaktovat, na rádiovém zařízení, nebo 
není-li to kvůli jeho velikosti či povaze
možné, na obalu nebo v dokladu 
přiloženém k rádiovému zařízení. Adresa 
musí uvádět jediné místo, na kterém lze 
výrobce kontaktovat.

6. Výrobci na rádiovém zařízení uvádějí 
své jméno, svou zapsanou obchodní firmu 
nebo zapsanou ochrannou známku
a poštovní adresu, na níž je lze 
kontaktovat, nebo není-li to možné, na 
obalu nebo v dokladu přiloženém
k rádiovému zařízení. Adresa uvádí jediné 
místo, na kterém lze výrobce kontaktovat. 
Kontaktní údaje jsou uvedeny v jazyce, 
jenž je snadno srozumitelný koncovým 
uživatelům a orgánům dozoru nad trhem.

Or. en

Odůvodnění

Popis rádiového zařízení je nahrazen obecnější formulací „není-li to možné“ s cílem zajistit, 
aby se brala v potaz také omezení, která nesouvisejí s velikostí či povahou rádiového zařízení.
V zájmu efektivního používání uvedených informací byl rovněž zaveden požadavek na použití 
vhodného jazyka. Text je rovněž sjednocen se souborem předpisů uvádějících nový právní 
rámec v soulad.

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Výrobci zajistí, aby byly k rádiovému 
zařízení přiloženy v souladu s rozhodnutím 
příslušného členského státu návod
a bezpečnostní informace v jazyce, 
kterému spotřebitelé a ostatní uživatelé 
snadno rozumějí. Návod musí obsahovat 
informace nutné k tomu, aby bylo možné 
rádiové zařízení používat k jeho 
stanovenému účelu. Tyto informace musí
v příslušných případech obsahovat popis 
příslušenství a/nebo součástí, včetně 
softwaru, které umožňují řádnou funkci 

7. Výrobci zajistí, aby byly k rádiovému 
zařízení přiloženy v souladu s rozhodnutím 
příslušného členského státu návod
a bezpečnostní informace v jazyce, 
kterému spotřebitelé a ostatní koncoví 
uživatelé snadno rozumějí. Návod musí 
obsahovat informace nutné k tomu, aby 
bylo možné rádiové zařízení používat
k jeho stanovenému účelu. Tyto informace 
musí v příslušných případech obsahovat 
popis příslušenství a/nebo součástí, včetně 
softwaru, které umožňují řádnou funkci 
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rádiového zařízení. rádiového zařízení. 

Or. en

Odůvodnění

Účelem je zajistit jednotné používání pojmů v celém textu.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokyny a bezpečnostní informace uvedené
v prvním pododstavci a jakákoli jiná 
označení se uvádí jasně, srozumitelně
a rozeznatelně. 

Or. en

Odůvodnění

Text je sjednocen se souborem předpisů uvádějících nový právní rámec v soulad.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že rádiové zařízení, 
které uvedli na trh, není v souladu s touto 
směrnicí, přijmou okamžitě nezbytná
nápravná opatření k uvedení rádiového 
zařízení do souladu, nebo jej případně 
stáhnou z trhu nebo z oběhu. Pokud navíc 
rádiové zařízení představuje riziko, výrobci
o tom neprodleně informují příslušné 
vnitrostátní orgány členských států, v nichž 
rádiové zařízení dodávali na trh, a uvedou 
zejména podrobnosti o nesouladu a 
o veškerých přijatých nápravných 

10. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že rádiové zařízení, 
které uvedli na trh, není v souladu s touto 
směrnicí, přijmou okamžitě nápravná 
opatření, která jsou nezbytná k uvedení 
rádiového zařízení do souladu, nebo jej 
případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. 
Pokud navíc rádiové zařízení představuje 
riziko, výrobci o tom neprodleně informují 
příslušné vnitrostátní orgány členských 
států, v nichž rádiové zařízení dodávali na 
trh, a uvedou zejména podrobnosti
o nesouladu a o veškerých přijatých 
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opatřeních. nápravných opatřeních.

Or. en

Odůvodnění

Text je sjednocen se souborem předpisů uvádějících nový právní rámec v soulad.

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Výrobci bezodkladně předloží 
příslušnému vnitrostátnímu orgánu na 
základě jeho odůvodněné žádosti všechny 
informace a dokumentaci nezbytné
k prokázání shody rádiového zařízení
v jazyce, kterému tento orgán snadno 
rozumí. Na žádost tohoto orgánu s ním 
spolupracují při činnostech, jejichž cílem je 
vyloučit rizika vyvolaná rádiovými 
zařízeními, která uvedli na trh.

11. Dovozci bezodkladně předloží 
příslušnému vnitrostátnímu orgánu na 
základě jeho odůvodněné žádosti všechny 
informace a dokumentaci v tištěné nebo 
elektronické podobě, které jsou nezbytné
k prokázání shody rádiového zařízení
s touto směrnicí, a to v jazyce, kterému 
tento orgán snadno rozumí. Na žádost 
tohoto orgánu s ním spolupracují při 
činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika 
vyvolaná rádiovými zařízeními, která 
uvedli na trh.

Or. en

Odůvodnění

Postup předkládání dokumentace je nutné zjednodušit. Text je rovněž sjednocen se souborem 
předpisů uvádějících nový právní rámec v soulad.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Dovozci uvádějí své jméno, svou 
zapsanou obchodní firmu nebo zapsanou 
ochrannou známku a adresu, na níž je lze 
kontaktovat, na rádiovém zařízení, nebo 
není-li to možné, na obalu nebo v dokladu 

3. Dovozci na rádiovém zařízení uvádějí 
své jméno, svou zapsanou obchodní firmu 
nebo zapsanou ochrannou známku
a poštovní adresu, na níž je lze 
kontaktovat, nebo není-li to možné, na 



PR\934196CS.doc 25/51 PE510.528v01-00

CS

přiloženém k rádiovému zařízení. Jedná 
Zde jsou zahrnuty i případy, kdy to 
velikost rádiového zařízení neumožňuje, 
nebo, kdy by dovozce musel za účelem 
uvedení svého jména a adresy otevřít obal 
rádiového zařízení.

obalu nebo v dokladu přiloženém
k rádiovému zařízení. Kontaktní údaje 
jsou uvedeny v jazyce, jenž je snadno 
srozumitelný koncovým uživatelům
a orgánům dozoru nad trhem.

Or. en

Odůvodnění

Uvádění konkrétních případů, na něž se toto ustanovení vztahuje, je nadbytečné, neboť již 
jsou zahrnuty v obecnější formulaci „není-li to možné“. V zájmu efektivního používání 
uvedených informací byl rovněž zaveden požadavek na použití vhodného jazyka. Text je 
rovněž sjednocen se souborem předpisů uvádějících nový právní rámec v soulad.

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Dovozci zajistí, aby byly k rádiovému 
zařízení přiloženy v souladu s rozhodnutím 
příslušného členského státu návod
a bezpečnostní informace v jazyce, 
kterému spotřebitelé a ostatní uživatelé 
snadno rozumějí.

4. Dovozci zajistí, aby byly k rádiovému 
zařízení přiloženy v souladu s rozhodnutím 
příslušného členského státu návod
a bezpečnostní informace v jazyce, 
kterému spotřebitelé a ostatní koncoví 
uživatelé snadno rozumějí. Tyto pokyny, 
bezpečnostní informace a jakákoli jiná 
označení se uvádí jasně, srozumitelně
a rozeznatelně.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu jednotné terminologie v celém textu a v souladu s požadavky uvedenými
v pozměňovacím návrhu k čl. 10 odst. 7 prvnímu pododstavci návrhu směrnice.

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 6



PE510.528v01-00 26/51 PR\934196CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Dovozci ve všech případech, kdy se to 
považuje za vhodné vzhledem k rizikům, 
která rádiové zařízení představuje, 
provádějí za účelem ochrany zdraví
a bezpečnosti spotřebitelů zkoušky vzorků 
rádiových zařízení dodávaných na trh, 
provádějí šetření a případně vedou 
záznamy o stížnostech, nevyhovujících 
rádiových zařízení a stažení rádiových 
zařízení z oběhu a průběžně o těchto 
kontrolách informují distributory.

6. Dovozci ve všech případech, kdy se to 
považuje za vhodné vzhledem k rizikům, 
která rádiové zařízení představuje, 
provádějí za účelem ochrany zdraví
a bezpečnosti spotřebitelů na řádně 
odůvodněnou žádost odpovědného orgánu
zkoušky vzorků rádiových zařízení 
dodávaných na trh, provádějí šetření
a případně vedou záznamy o stížnostech, 
nevyhovujících rádiových zařízení
a stažení rádiových zařízení z oběhu
a průběžně o všech kontrolách informují 
distributory.

Or. en

Odůvodnění

S cílem vyvarovat se zbytečné zátěže pro výrobce, zejména pro malé a  střední podniky, by 
zkoušky vzorků měly být prováděny pouze na žádost odpovědných orgánů. Text je rovněž 
sjednocen se souborem předpisů nového právního rámce.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají 
důvod se domnívat, že rádiové zařízení, 
které uvedli na trh, není v souladu s touto 
směrnicí, přijmou okamžitě nezbytná 
nápravná opatření k uvedení rádiového 
zařízení do souladu, nebo jej případně 
stáhnou z trhu nebo z oběhu. Pokud navíc 
rádiové zařízení představuje riziko, 
dovozci o tom neprodleně informují 
příslušné vnitrostátní orgány členských 
států, v nichž rádiové zařízení dodávali na 
trh, a uvedou podrobnosti zejména
o nesouladu a o přijatých nápravných 
opatřeních.

7. (Netýká se českého znění.) 
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Or. en

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Dovozci bezodkladně předloží 
příslušnému vnitrostátnímu orgánu na 
základě jeho odůvodněné žádosti všechny 
informace a dokumentaci nezbytné
k prokázání shody rádiového zařízení
v jazyce, kterému tento orgán snadno 
rozumí. Na žádost tohoto orgánu s ním 
spolupracují při činnostech, jejichž cílem je 
vyloučit rizika vyvolaná rádiovými 
zařízeními, která uvedli na trh.

9. Dovozci bezodkladně předloží 
příslušnému vnitrostátnímu orgánu na 
základě jeho odůvodněné žádosti všechny 
informace a dokumentaci v tištěné nebo 
elektronické podobě nezbytné k prokázání 
shody rádiového zařízení s touto směrnicí
v jazyce, kterému tento orgán snadno 
rozumí. Na žádost tohoto orgánu s ním 
spolupracují při činnostech, jejichž cílem je 
vyloučit rizika vyvolaná rádiovými 
zařízeními, která uvedli na trh.

Or. en

Odůvodnění

Postup předkládání dokumentace je nutné zjednodušit. Text je rovněž sjednocen se souborem 
předpisů nového právního rámce.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Distributoři před dodáním rádiového 
zařízení na trh ověří, zda je označeno 
požadovaným označením CE a zda je
k němu přiložena požadovaná 
dokumentace, návod a bezpečnostní 
informace v jazyce, kterému spotřebitelé
a ostatní uživatelé v členském státě,
v němž má být rádiové zařízení dodáno na 

Distributoři před dodáním rádiového 
zařízení na trh ověří, zda je označeno 
označením CE a zda je k němu přiložena 
požadovaná dokumentace, návod
a bezpečnostní informace v jazyce, 
kterému spotřebitelé a ostatní koncoví 
uživatelé v členském státě, v němž má být 
rádiové zařízení dodáno na trh, snadno 
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trh, snadno rozumějí, a zda výrobce
a dovozce splnili požadavky stanovené
v čl. 10 odst. 5 až 9 a čl. 12 odst. 3.

rozumějí, a zda výrobce a dovozce splnili 
požadavky stanovené v čl. 10 odst. 5 až 9
a čl. 12 odst. 3 a 4.

Or. en

Odůvodnění

Účelem je zajistit jednotnost pojmů v celém textu.

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Distributoři, kteří se domnívají nebo 
mají důvod se domnívat, že rádiové 
zařízení, které dodali na trh, není v souladu
s touto směrnicí, zajistí, aby byla přijata 
nezbytná nápravná opatření k uvedení 
rádiového zařízení do souladu, nebo jej 
případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. 
Pokud rádiové zařízení představuje riziko, 
distributoři o tom neprodleně informují 
příslušné vnitrostátní orgány členských 
států, v nichž rádiové zařízení dodávali na 
trh, a uvedou zejména podrobnosti
o nesouladu a o přijatých nápravných 
opatřeních.

4. (Netýká se českého znění.)

Or. en

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Distributoři bezodkladně předloží 
příslušnému vnitrostátnímu orgánu na 

5. Distributoři bezodkladně předloží 
příslušnému vnitrostátnímu orgánu na 



PR\934196CS.doc 29/51 PE510.528v01-00

CS

základě jeho odůvodněné žádosti všechny 
informace a dokumentaci nezbytné
k prokázání shody rádiového zařízení. Na 
žádost tohoto orgánu s ním spolupracují při 
činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika 
vyvolaná rádiovými zařízeními, která 
dodali na trh.

základě jeho odůvodněné žádosti všechny 
informace a dokumentaci v tištěné nebo 
elektronické podobě nezbytné k prokázání 
shody rádiového zařízení s touto směrnicí
v jazyce, kterému tento orgán snadno 
rozumí. Na žádost tohoto orgánu s ním 
spolupracují při činnostech, jejichž cílem je 
vyloučit rizika vyvolaná rádiovými 
zařízeními, která dodali na trh.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné zjednodušit postup předkládání dokumentace a rovněž zavést náležité požadavky, 
pokud jde o jazyk. Text je rovněž sjednocen se souborem předpisů nového právního rámce.

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud harmonizovaná norma vyhovuje 
požadavkům, které se jí týkají a které jsou 
uvedeny v článku 3 nebo 27, Komise 
zveřejní odkazy na tyto normy v Úředním 
věstníku Evropské unie.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zahrnuto v nařízení o evropské normalizaci.

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výrobci mohou prokázat soulad rádiového 
zařízení se základními požadavky podle čl. 
3 odst. 1 písm. a) a b) kterýmkoliv z těchto 

Výrobci prokážou soulad rádiového 
zařízení se základními požadavky
stanovenými v čl. 3 odst. 1 kterýmkoliv
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postupů posuzování shody: z těchto postupů posuzování shody:

Or. en

Odůvodnění

Výrobci by měli mít povinnost prokázat soulad se všemi příslušnými základními požadavky 
kterýmkoli z  postupů posuzování shody.

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) EU přezkoušení typu následované 
postupem shody s typem podle přílohy IV;

b) EU přezkoušení typu následované 
postupem shody s typem založené na 
interním řízení výroby podle přílohy IV;

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit právní srozumitelnost je nutné sjednotit znění čl. 17. odst. 1 písm. b) 
navrhované směrnice se zněním přílohy IV této směrnice.

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použil-li výrobce při posuzování souladu 
rádiového zařízení se základními 
požadavky podle čl. 3 odst. 2 a 3 
harmonizované normy, jejichž referenční 
čísla byla zveřejněna v Úředním věstníku 
Evropské unie, může zvolit kterýkoliv
z těchto postupů:

Použil-li výrobce při posuzování souladu 
rádiového zařízení se základními 
požadavky stanovenými v čl. 3 odst. 2 a 3 
harmonizované normy, jejichž referenční 
čísla byla zveřejněna v Úředním věstníku 
Evropské unie, zvolí kterýkoliv z těchto 
postupů:

Or. en
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Odůvodnění

Výrobci by měli mít povinnost prokázat soulad se všemi příslušnými základními požadavky 
kterýmkoli z  postupů posuzování shody.

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) EU přezkoušení typu následované 
postupem shody s typem podle přílohy IV;

b) EU přezkoušení typu následované 
postupem shody s typem založené na 
interním řízení výroby podle přílohy IV;

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit právní srozumitelnost je nutné sjednotit znění čl. 17. odst. 2 písm. b) 
navrhované směrnice se zněním přílohy IV této směrnice.

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) EU přezkoušení typu následované 
postupem shody s typem podle přílohy IV;

a) EU přezkoušení typu následované 
postupem shody s typem založené na 
interním řízení výroby podle přílohy IV;

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit právní srozumitelnost je nutné sjednotit znění čl. 17. odst. 3 písm. a) 
navrhované směrnice se zněním přílohy IV této směrnice.

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

EU prohlášení o shodě je vypracováno 
podle vzoru a obsahuje prvky stanovené
v příloze VII a je průběžně aktualizováno.
Je přeloženo do jazyka nebo jazyků 
požadovaných členským státem, v němž je 
rádiové zařízení uváděno nebo dodáváno 
na trh.

EU prohlášení o shodě je vypracováno 
podle vzoru stanoveného v příloze VII, 
obsahuje prvky stanovené v příloze VII a je 
průběžně aktualizováno. Na žádost orgánů 
dozoru nad trhem poskytnou hospodářské 
subjekty kopii prohlášení EU o shodě buď
v tištěné, nebo elektronické podobě
a zajistí jeho překlad do jazyka nebo 
jazyků požadovaných členským státem,
v němž je rádiové zařízení uváděno nebo 
dodáváno na trh.

Or. en

Odůvodnění

Předpisy společenství jako směrnice o zařízeních nízkého napětí a směrnice 
elektromagnetické kompatibility vyžadují, aby výrobci poskytovali prohlášení o shodě na 
žádost vnitrostátní orgánů dohledu. Všeobecný požadavek na překlad, jaký je v současném 
návrhu, by způsobil zátěž zejména malým a středním podnikům, aniž by poskytoval přidanou 
hodnotu.

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Vypracováním EU prohlášení o shodě
přebírá výrobce odpovědnost za soulad 
rádiového zařízení s tímto prohlášením.

4. Vypracováním EU prohlášení o shodě
přebírá výrobce odpovědnost za soulad 
rádiového zařízení s požadavky 
stanovenými touto směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Text je sjednocen se souborem předpisů nového právního rámce.

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Čl. 20 – název
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pravidla a podmínky pro připojování 
označení CE

Pravidla a podmínky pro připojování 
označení CE a identifikační číslo 
oznámeného subjektu

Or. en

Odůvodnění

Je nutné rozšířit název s cílem plně zohlednit obsah článku 20 navrhované směrnice.

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy se při zajišťování 
správného používání režimu označení CE 
opírají o existující mechanismy a přijmou 
nezbytná opatření pro případ nesprávného 
použití označení.

Or. en

Odůvodnění

Text je sjednocen se souborem předpisů nového právního rámce.

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Technická dokumentace musí obsahovat 
všechny náležité údaje nebo podrobnosti
o prostředcích, které výrobce použil, aby 
zajistil soulad rádiového zařízení
s požadavky v článku 3. Musí 
přinejmenším obsahovat doklady uvedené
v příloze VI. 

1. Technická dokumentace musí obsahovat 
všechny náležité údaje nebo podrobnosti
o prostředcích, které výrobce použil, aby 
zajistil soulad rádiového zařízení
s požadavky v článku 3. Musí 
přinejmenším obsahovat prvky uvedené
v příloze VI. 
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Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit právní srozumitelnost je nutné sjednotit znění čl. 21. odst. 1 navrhované 
směrnice se zněním přílohy VI této směrnice.

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pracovníci odpovědní za provádění 
činností spojených s posuzováním shody 
musí:

7. Pracovníci odpovědní za provádění 
úkolů spojených s posuzováním shody 
musí:

Or. en

Odůvodnění

Pro zajištění jednotnosti pojmů používaných v článku 26 navrhované směrnice. Text je 
sjednocen se souborem předpisů nového právního rámce.

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 8 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Musí být zaručena nestrannost subjektu 
posuzování shody, jeho nejvyššího vedení
a pracovníků, kteří posuzování provádějí.

8. Musí být zaručena nestrannost subjektu 
posuzování shody, jeho nejvyššího vedení
a pracovníků odpovědných za provádění 
úkolů souvisejících s posuzováním shody.

Or. en

Odůvodnění

Pro zajištění jednotnosti pojmů používaných v článku 26 navrhované směrnice.
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Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odměňování nejvyššího vedení
a pracovníků subjektu posuzování shody, 
kteří posuzování provádějí, nezávisí na 
počtu provedených posouzení nebo na 
jejich výsledcích.

Odměňování nejvyššího vedení
a pracovníků odpovědných za provádění 
úkolů subjektu posuzování shody
souvisejících s posuzováním shody 
nezávisí na počtu provedených posouzení 
nebo na jejich výsledcích.

Or. en

Odůvodnění

Pro zajištění jednotnosti pojmů používaných v článku 26 navrhované směrnice.

Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Subjekt posuzování shody se podílí na 
příslušných normalizačních činnostech a na 
činnostech koordinační skupiny 
oznámeného subjektu zřízené podle 
příslušných harmonizačních právních 
předpisů Unie nebo zajistí, aby byli jeho
pracovníci o těchto činnostech 
informováni, a používá jakožto všeobecné 
pokyny správní rozhodnutí a dokumenty, 
které jsou výsledkem práce této skupiny.

Subjekt posuzování shody se podílí na 
příslušných normalizačních činnostech a na 
činnostech koordinační skupiny 
oznámeného subjektu zřízené podle 
příslušných harmonizačních právních 
předpisů Unie nebo zajistí, aby byli 
pracovníci odpovědní za provádění úkolů 
souvisejících s posuzováním shody
o těchto činnostech informováni, a používá 
jakožto všeobecné pokyny správní 
rozhodnutí a dokumenty, které jsou 
výsledkem práce této skupiny.

Or. en

Odůvodnění

Pro zajištění jednotnosti pojmů používaných v článku 26 navrhované směrnice.

Pozměňovací návrh 61
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Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Součástí žádosti je popis činností 
posuzování shody, modulu nebo modulů 
posuzování shody a kategorie rádiových 
zařízení, pro něž se subjekt prohlašuje za 
způsobilý, jakož i osvědčení o akreditaci, 
pokud existuje, vydané vnitrostátním 
akreditačním orgánem, které potvrzuje, že 
subjekt posuzování shody splňuje 
požadavky stanovené v článku 26.

2. Součástí žádosti o oznámení je popis 
činností posuzování shody, modulu nebo 
modulů posuzování shody a kategorie 
rádiových zařízení, pro něž se subjekt 
prohlašuje za způsobilý, jakož i osvědčení
o akreditaci, pokud existuje, vydané 
vnitrostátním akreditačním orgánem, které 
potvrzuje, že subjekt posuzování shody 
splňuje požadavky stanovené v článku 26.

Or. en

Odůvodnění

Text je sjednocen se souborem předpisů nového právního rámce.

Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zveřejní seznam subjektů 
oznámených podle této směrnice, včetně 
identifikačních čísel, která jim byla 
přidělena, a činností, pro něž byly 
oznámeny.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.) 

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zajistí, aby byl tento seznam 
aktualizován.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Odůvodnění

Text je sjednocen se souborem předpisů nového právního rámce.

Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Oznamující členský stát předloží Komisi 
na vyžádání všechny informace týkající se 
obsahu oznámení nebo toho, že je dotčený
subjekt nadále způsobilý.

2. Oznamující členský stát předloží Komisi 
na vyžádání všechny informace týkající se 
obsahu oznámení nebo toho, že je 
oznámený subjekt nadále způsobilý.

Or. en

Odůvodnění

Text je sjednocen se souborem předpisů nového právního rámce.

Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice
Čl. 39 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dozor nad trhem Unie a kontrola výrobků 
vstupujících na trh Unie

Dozor nad trhem Unie a kontrola
rádiového zařízení vstupujícího na trh 
Unie

Or. en

Odůvodnění

Je nutné sjednotit název článku s jeho obsahem.
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Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice
Čl. 39 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Členské státy přijmou veškerá vhodná 
opatření, kterými zajistí, aby rádiové 
zařízení mohlo být uváděno na trh pouze 
tehdy, pokud neohrožuje zdraví
a bezpečnost osob, je-li řádně skladováno
a použito k určenému účelu.

Or. en

Odůvodnění

Text je sjednocen se souborem předpisů nového právního rámce.

Pozměňovací návrh 67

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho 
členského státu přijaly opatření podle 
článku 20 nařízení (ES) č. 765/2008 nebo 
pokud mají dostatečné důvody domnívat 
se, že rádiové zařízení, na něž se vztahuje 
tato směrnice, představuje riziko pro zdraví 
nebo bezpečnost osob nebo pro jiný 
veřejný zájem, na nějž se vztahuje tato 
směrnice, provedou hodnocení, zda 
dotčené rádiové zařízení splňuje všechny 
požadavky stanovené touto směrnicí. 
Příslušné hospodářské subjekty 
spolupracují v nezbytné míře s orgány 
dozoru nad trhem.

1. Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho 
členského státu mají dostatečné důvody 
domnívat se, že rádiové zařízení, na něž se 
vztahuje tato směrnice, představuje riziko 
pro zdraví nebo bezpečnost osob nebo pro 
jiný veřejný zájem, na nějž se vztahuje tato 
směrnice, provedou hodnocení, zda 
dotčené rádiové zařízení splňuje všechny 
příslušné požadavky stanovené touto 
směrnicí. Příslušné hospodářské subjekty 
za tímto účelem spolupracují v nezbytné 
míře s orgány dozoru nad trhem.

Or. en

Odůvodnění

Text je sjednocen se souborem předpisů nového právního rámce.
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Pozměňovací návrh 68

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud v průběhu tohoto hodnocení orgány 
dozoru nad trhem zjistí, že rádiové zařízení 
nesplňuje požadavky stanovené touto 
směrnicí, požádají neprodleně dotčený 
hospodářský subjekt, aby přijal všechna 
vhodná nápravná opatření k uvedení 
rádiového zařízení do souladu s těmito 
požadavky, nebo aby jej stáhnul z trhu 
nebo z oběhu ve lhůtě, kterou může 
stanovit a která je přiměřená povaze rizika.

Pokud v průběhu hodnocení zmíněného
v prvním pododstavci orgány dozoru nad 
trhem zjistí, že rádiové zařízení nesplňuje 
požadavky stanovené touto směrnicí, 
požádají neprodleně dotčený hospodářský 
subjekt, aby přijal všechna vhodná 
nápravná opatření k uvedení rádiového 
zařízení do souladu s těmito požadavky, 
nebo aby jej stáhnul z trhu nebo z oběhu ve 
lhůtě, kterou může stanovit a která je 
přiměřená povaze rizika.

Or. en

Odůvodnění

Text je sjednocen se souborem předpisů nového právního rámce.

Pozměňovací návrh 69

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na opatření uvedená v druhém pododstavci 
se použije článek 21 nařízení (ES) č. 
765/2008.

Na opatření uvedená v druhém pododstavci
tohoto odstavce se použije článek 21 
nařízení (ES) č. 765/2008.

Or. en

Odůvodnění

Text je sjednocen se souborem předpisů nového právního rámce.

Pozměňovací návrh 70
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Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Součástí informací uvedených v odstavci 4 
jsou všechny dostupné podrobnosti, 
zejména údaje nezbytné pro identifikaci 
nevyhovujícího rádiového zařízení, údaje
o původu rádiového zařízení, povaze 
nesouladu a souvisejícího rizika, povaze
a době trvání opatření přijatých na 
vnitrostátní úrovni a stanoviska příslušného 
hospodářského subjektu. Orgány dozoru 
nad trhem zejména uvedou, zda je nesoulad 
způsoben některým z těchto důvodů:

Součástí informací uvedených v odstavci 4 
druhém pododstavci jsou všechny 
dostupné podrobnosti, zejména údaje 
nezbytné pro identifikaci nevyhovujícího 
rádiového zařízení, údaje o původu 
rádiového zařízení, povaze nesouladu
a souvisejícího rizika, povaze a době trvání 
opatření přijatých na vnitrostátní úrovni
a stanoviska příslušného hospodářského 
subjektu. Orgány dozoru nad trhem 
zejména uvedou, zda je nesoulad způsoben 
některým z těchto důvodů:

Or. en

Odůvodnění

Text je sjednocen se souborem předpisů nového právního rámce.

Pozměňovací návrh 71

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy jiné než členský stát, který 
zahájil tento postup, neprodleně informují 
Komisi a ostatní členské státy o veškerých 
opatřeních, která přijaly, a o všech 
doplňujících údajích o nesouladu 
dotčených rádiových zařízení, která mají
k dispozici, a v případě nesouhlasu
s oznámenými vnitrostátními opatřeními
o svých námitkách.

6. Podle tohoto článku členské státy jiné 
než členský stát, který zahájil tento postup, 
neprodleně informují Komisi a ostatní 
členské státy o veškerých opatřeních, která 
přijaly, a o všech doplňujících údajích
o nesouladu dotčených rádiových zařízení, 
která mají k dispozici, a v případě 
nesouhlasu s přijatými vnitrostátními 
opatřeními o svých námitkách.

Or. en

Odůvodnění

Text je sjednocen se souborem předpisů nového právního rámce.
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Pozměňovací návrh 72

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pokud do osmi týdnů od přijetí 
informací uvedených v odstavci 4 nepodá 
žádný členský stát ani Komise námitku, 
pokud jde o dočasná opatření, které 
členský stát přijal, považuje se opatření za 
oprávněné.

7. Pokud do osmi týdnů od přijetí 
informací uvedených v odstavci 4 druhém 
pododstavci nepodá žádný členský stát ani 
Komise námitku, pokud jde o dočasná 
opatření, které členský stát přijal, považuje 
se opatření za oprávněné.

Or. en

Odůvodnění

Text je sjednocen se souborem předpisů nového právního rámce.

Pozměňovací návrh 73

Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy zajistí, aby byla
v souvislosti s dotčeným přístrojem
bezodkladně přijata vhodná omezující 
opatření.

8. Členské státy zajistí, aby byla
v souvislosti s dotčeným rádiovým 
zařízením bezodkladně přijata vhodná 
omezující opatření, jako je např. stažení 
rádiového zařízení z trhu.

Or. en

Odůvodnění

Text je sjednocen se souborem předpisů nového právního rámce.

Pozměňovací návrh 74

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou vnitrostátní opatření 
považována za oprávněná, přijmou 
všechny členské státy nezbytná opatření
k zajištění toho, aby u nich bylo 
nevyhovující rádiové zařízení staženo
z oběhu nebo z trhu, a informují o tom 
Komisi. Je-li vnitrostátní opatření 
považováno za neoprávněné, dotčený 
členský stát toto opatření odvolá.

2. (Netýká se českého znění.)

Or. en

Odůvodnění

Text je sjednocen se souborem předpisů nového právního rámce.

Pozměňovací návrh 75

Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud je vnitrostátní opatření 
považováno za oprávněné a je-li nesoulad 
rádiového zařízení přisuzován nedostatkům
v harmonizovaných normách, jak je 
uvedeno v čl. 16 této směrnice, použije 
Komise postup stanovený v článku [8]
nařízení (EU) č. [../..] [o evropské 
normalizaci].

3. Pokud je vnitrostátní opatření 
považováno za oprávněné a je-li nesoulad 
rádiového zařízení přisuzován nedostatkům
v harmonizovaných normách, jak 
je uvedeno v čl. 40 odst. 5 písm. b) této 
směrnice, použije Komise postup 
stanovený v článku 11 nařízení (EU) 
č. 1025/2012.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že nařízení o evropské normalizaci bylo zveřejněno v Úředním věstníku, je 
nezbytné tuto změnu zohlednit.

Pozměňovací návrh 76

Návrh směrnice
Čl. 42 – název
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rádiová zařízení, jež jsou v souladu, ale 
přesto představují riziko pro zdraví
a bezpečnost

Rádiová zařízení, jež jsou v souladu, ale 
přesto představují riziko pro zdraví nebo
bezpečnost

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění právní jistoty je nezbytné upřesnit, že příslušná ustanovení se použijí
v případech, kdy rádiová zařízení představující riziko buď pro zdraví nebo pro bezpečnost 
osob (tj. nejen pokud je ohroženo současně jejich  zdraví i bezpečnost).

Pozměňovací návrh 77

Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud členský stát po provedení 
hodnocení podle čl. 40 odst. 1 zjistí, že 
ačkoli je rádiové zařízení v souladu s touto 
směrnicí, představuje riziko pro zdraví 
nebo bezpečnost osob, nebo pro ochranu 
jiného veřejného zájmu patřícího do 
působnosti této směrnice, požádá příslušný 
hospodářský subjekt, aby přijal všechna 
náležitá opatření a zajistil, aby dotčené 
rádiové zařízení, pokud bylo uvedeno na 
trh, dále nepředstavovalo toto riziko, nebo 
aby jej stáhnul z trhu nebo z oběhu ve 
lhůtě, kterou může stanovit a která je 
přiměřená povaze rizika.

1. (Netýká se českého znění.)

Or. en

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 78

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 1 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) identifikační číslo oznámeného 
subjektu, použije-li se postup posouzení 
shody uvedený v příloze V, bylo připojeno
v rozporu s článkem 20 nebo nebylo 
připojeno;

Or. en

Odůvodnění

Text je sjednocen se souborem předpisů nového právního rámce.

Pozměňovací návrh 79

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) výrobek nesplňuje požadavky stanovené
v čl. 10 odst. 5, 6 a čl. 12 odst. 3;

f) informace zmíněné v čl. 10 odst. 5, 6
a čl. 12 odst. 3 chybí, jsou nesprávné nebo 
neúplné;

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění právní jistoty. 

Pozměňovací návrh 80

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) k rádiovému zařízení nejsou přiloženy 
informace o jeho stanoveném použití, 
chybí EU prohlášení o shodě a informace
o omezení použití, jak je uvedeno v čl. 10 
odst. 7, 8 a 9;

g) k rádiovému zařízení nejsou přiloženy 
informace o jeho stanoveném použití, 
chybí EU prohlášení o shodě 
nebo informace o omezení použití, jak je 
uvedeno v čl. 10 odst. 7, 8 a 9;

Or. en
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Odůvodnění

S cílem zajistit právní jistotu je nutné upřesnit, že nesplnění jednoho z požadavků umožňuje 
členským státům požadovat od příslušného hospodářského subjektu, aby nedostatky odstranil.

Pozměňovací návrh 81

Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) nesoulad s článkem 5. vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k článku 5 návrhu směrnice.

Pozměňovací návrh 82

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 
odst. 3, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 2 a čl. 5 
odst. 2 platí na dobu neurčitou od [datum 
vstupu v platnost].

2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 
odst. 3 a v čl. 4 odst. 2 platí na dobu 
neurčitou od [datum vstupu v platnost].

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 2 odst. 3 a článku 5 návrhu směrnice.

Pozměňovací návrh 83

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
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přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 odst.
3, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 2
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 
určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním 
dnem po jeho zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 
3 a v čl. 4 odst. 2 kdykoli zrušit.
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené.
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po jeho zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 2 odst. 3 a článku 5 návrhu směrnice a v zájmu 
zajištění právní jistoty.

Pozměňovací návrh 84

Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 2 odst. 3, čl. 3 odst. 3, čl. 4 odst. 2 a čl. 
5 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud
proti němu Evropský parlament nebo Rada 
nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců 
ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 
nebo pokud Evropský parlament i Rada 
před uplynutím této lhůty informují Komisi
o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 3 odst. 3 a čl. 4 odst. 2 vstoupí
v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 2 odst. 3 a článku 5 návrhu směrnice.

Pozměňovací návrh 85
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Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla pro sankce 
za porušení vnitrostátních právních 
předpisů přijatých podle této směrnice
a přijmou veškerá nezbytná opatření
k zajištění jejich prosazení. 

Členské státy stanoví pravidla pro sankce 
za porušení vnitrostátních právních 
předpisů ze strany hospodářských 
subjektů přijatých podle této směrnice
a přijmou veškerá nezbytná opatření
k zajištění jejich prosazení. V případě 
závažných porušení právních předpisů 
mohou taková pravidla zahrnovat 
trestněprávní sankce.

Or. en

Odůvodnění

Text je sjednocen se souborem předpisů nového právního rámce.

Pozměňovací návrh 86

Návrh směrnice
Příloha I – bod 5 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. zařízení specificky určená výhradně 
pro účely výzkumu a vývoje, která jsou
k dispozici pouze mezi podniky;

Or. en

Odůvodnění

Zařízení pro výzkum a vývoj tvoří důležitou skupinu výrobků, protože zajišťují inovace
a konkurenceschopnost v EU. Nedávné reformy směrnice o nebezpečných látkách a směrnice
o odpadních elektrických a elektronických zařízeních vyloučily tato zařízení z oblasti 
působnosti těchto směrnic. S cílem pokud možno co nejvíce zabránit nejistotě mezi dovozci
a distributory, pokud jde o to, která elektrická zařízení spadají do působnosti které konkrétní 
směrnice, by měla být oblast jejich působnosti sjednocena. 

Pozměňovací návrh 87

Návrh směrnice
Příloha II
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA II vypouští se
VÝROBKY spadající pod definici 
rádiových zařízení
1. Pro účely této směrnice se za rádiové 
zařízení považují tyto výrobky:
a) činné antény;

b) rušiče (jammery).

2. Pro účely této směrnice se za rádiové 
zařízení nepovažují tyto výrobky:
a) pasivní antény;

b) kochleární implantáty;

c) mikrovlnné trouby.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že pozměňovací návrh k čl. 2 odst. 1 bodu 1 návrhu směrnice omezuje 
definici rádiového zařízení na zařízení umožňující komunikaci, pozbývá příloha II v návrhu 
směrnice svůj účel.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Tato zpráva pozměňuje Komisí předložený návrh revize směrnice Evropského parlamentu
a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních 
koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody1 (směrnice R&TTE). Tento návrh 
má úzkou souvislost s prováděním nového legislativního rámce, který byl přijat v roce 2008 
jako „balíček předpisů o zboží“.

Směrnice R&TTE vytváří rámec pro volný pohyb rádiových zařízení a telekomunikačních 
koncových zařízení a uvádění těchto zařízení na trh a do provozu v EU. Tato směrnice 
vstoupila v platnost v roce 1999 a má zásadní význam pro realizaci vnitřního trhu v této 
oblasti. Směrnice obsahuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, na 
elektromagnetickou kompatibilitu a pro zabránění škodlivým interferencím. Tyto požadavky 
se promítají do technických požadavků v rámci nezávazných harmonizovaných norem, jako je 
tomu u jiných právních předpisů „nového přístupu“. 

V posledních letech došlo ke značnému nárůstu počtu mobilních zařízení a bezdrátových 
aplikací. To vytváří riziko interference mezi jednotlivými produkty. Proto je nutné zajistit 
efektivní využívání rádiového spektra. 

Platné předpisy vztahující se na oblast návrhu

Směrnice R&TTE zcela harmonizuje uvádění výrobků patřících do její působnosti na trh EU. 
Na trh mohou být uváděna pouze zařízení, která splňují požadavky směrnice, a členské státy 
nesmějí zavádět další omezení vztahující se na vnitrostátní úrovni na tytéž požadavky. Na 
uvádění do provozu a používání rádiových zařízení se vztahují vnitrostátní předpisy. Při 
výkonu této pravomoci musí členské státy postupovat v souladu s platnými právními předpisy 
EU, mezi něž patří zejména:

 všeobecný rámec pro politiku spektra stanovený v programu politiky rádiového 
spektra;

 všeobecná kritéria stanovená směrnicí 2002/21/ES (rámcová směrnice) v mezích 
předpisového rámce pro elektronické komunikace;

 podmínky pro udělení oprávnění k využívání spektra stanovené ve směrnici 
2002/20/ES (autorizační směrnice) v mezích předpisového rámce pro elektronické 
komunikace;

 prováděcí opatření podle rozhodnutí 676/2002/ES (rozhodnutí o rádiovém spektru), 
která harmonizují technické podmínky pro využívání určitých pásem spektra v EU
a která jsou závazná pro všechny členské státy. Mezi pásma, která jsou 

                                               
1 Úř. věst. L 91, 7.4.1999, s. 10.
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harmonizována na úrovni EU, patří pásma pro GSM, UMTS a pro zařízení krátkého 
dosahu;

 soulad s ostatními politikami a cíli Unie.

Postoj zpravodajky

Zpravodajka vítá návrh Evropské komise. Navrhuje však některé horizontální a vertikální 
změny s cílem vyhnout se nepřiměřené administrativní zátěži, která by částečně dopadla na 
malé a střední podniky, zajistit velmi vysokou ochranu spotřebitele, co nejefektivnější využití 
rádiového spektra, lepší dozor nad trhem a větší soulad s novým legislativním rámcem
a odstranit případnou nejednotnost ve znění směrnice, která by jinak mohla vést k právní 
nejistotě. 

Horizontální otázky

Zpravodajka zjistila určité rozpory s „balíčkem předpisů o zboží“, již projednávaném na 
evropské úrovni. V zájmu harmonizace a dosažení soudržného legislativního rámce navrhuje 
zpravodajka úpravy znění.

Vertikální otázky

Zpravodajka souhlasí s obecným směřováním návrhu. Nicméně v některých bodech směrnice 
je nutné provést změny s cílem vytvořit náležitou rovnováhu, aby bylo možné provádět 
účinný dozor nad trhem a zároveň abychom se vyvarovali nepřiměřené administrativní zátěže, 
především pro malé a střední podniky. 

a) Na trhu se již nachází řada výrobků s velmi omezeným využitím 
elektromagnetických vln, které slouží k jiným účelům než ke komunikaci;
v souvislosti s těmito výrobky nejsou hlášeny žádné zásadní problémy a jejich 
dostatečnou právní úpravu zajišťují např. směrnice o zařízeních nízkého napětí
a směrnice o elektromagnetické kompatibilitě, a proto není přiměřené rozšiřovat 
působnost navrhovaného právního předpisu i na tato zařízení.

b) Navíc, mimo jiné s ohledem na to, že se jedná o omezený zdroj, je důležité zaručit 
efektivní využívání rádiového spektra, a proto by do oblasti působnosti navrhované 
směrnice měla spadat zařízení, která jsou schopna přijímat rádiové vlny.

Zpravodajka se tedy domnívá, že je důležité změnit v tomto smyslu definici 
„rádiových zařízení“.

c) Povinnost zaregistrovat určitá rádiová zařízení v centrálním systému by vedla
k neúměrnému zatížení zákonných hospodářských subjektů, zejména malých
a středních podniků, aniž by byly dostatečně prokázány přínosy tohoto systému 
registrace. Tento systém může být navíc problematický z hlediska zajištění 
důvěrnosti. Mimoto představují dostatečný nástroj pro účinný a účelný dozor nad 
trhem příslušná ustanovení o sledovatelnosti obsažená v navrhované směrnici.

d) Členské státy by měly podněcovat hospodářské subjekty k tomu, aby kromě poštovní 
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adresy uváděly také adresu webových stránek, aby se usnadnila komunikace mezi 
hospodářskými subjekty, orgány dozoru nad trhem a spotřebiteli. 

Zpravodajka vítá, že návrh zdůrazňuje přínosy interoperability rádiových zařízení
a příslušenství, jako jsou nabíječky. Je však znovu nutné usilovat o zavedení jednotné 
nabíječky. To by zjednodušilo využívání rádiových zařízení, například mobilních telefonů, 
snížilo množství odpadu a náklady a v konečném důsledku přineslo značné výhody pro 
zákazníky.


