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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***ΙΙΙ Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν την τροποποιεί, σημαίνονται με έντονους
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τη διαθεσιμότητα 
ραδιοεξοπλισμού στην αγορά
(COM(2012)0584 – C7-0333/2012 – 2012/0283(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2012)0584),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0333/2012),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που 
εκδόθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 20131,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο 
Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Εξοπλισμός ο οποίος εκπέμπει εκούσια 
ραδιοκύματα για να εξυπηρετεί τον σκοπό 
του κάνει συστηματική χρήση του 
ραδιοφάσματος. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση 

(6) Εξοπλισμός ο οποίος εκπέμπει εκούσια 
ραδιοκύματα για να εξυπηρετεί τον σκοπό 
του κάνει συστηματική χρήση του 
ραδιοφάσματος. Παρά το γεγονός ότι σε 
ορισμένα προϊόντα χρησιμοποιούνται 

                                               
1 Δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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του ραδιοφάσματος ώστε να 
αποφευχθούν οι επιβλαβείς παρεμβολές, 
το σύνολο αυτού του εξοπλισμού θα 
πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας είτε ο εξοπλισμός 
είναι ικανός για επικοινωνία είτε όχι.

σκοπίμως μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία 
για την επίτευξη του σκοπού τους, ο 
πομπός δεν επικοινωνεί και συνεπώς τα 
πεδία αυτά δεν διαδίδονται σε μορφή 
μαγνητικών κυμάτων.  Τέτοιου είδους 
εξοπλισμός είναι ελάχιστα πιθανό να 
προκαλεί παρεμβολές σε τοπικό επίπεδο 
και θα πρέπει συνεπώς να εξαιρεθεί από 
το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο 1 της προτεινόμενης οδηγίας.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η πείρα έχει δείξει ότι είναι δύσκολο 
να προσδιοριστεί κατά πόσον ορισμένα 
προϊόντα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Ειδικότερα, όσον 
αφορά τα προϊόντα που προκύπτουν από 
την τεχνολογική πρόοδο και που 
παρουσιάζουν δυσκολίες κατάταξης σε 
κατηγορίες, πρέπει να καθοριστούν 
κατηγορίες προϊόντων που εμπίπτουν ή 
όχι στον ορισμό του ραδιοεξοπλισμού. 
Για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση 
ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εξουσία έγκρισης 
πράξεων όσον αφορά τροποποιήσεις του 
παραρτήματος ΙΙ, ώστε να το 
προσαρμόζει στην τεχνική πρόοδο.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία στο άρθρο 2 παράγραφος 3 της προτεινόμενης οδηγίας.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να έχει 
εφαρμογή σε όλες τις μορφές 
προμηθειών, συμπεριλαμβανομένης της 
πώλησης από απόσταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση είναι σύμφωνη με εκείνη της δέσμης εναρμόνισης ΝΝΠ.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι χωρητικότητες δέκτη του 
παθητικού εξοπλισμού υπόκεινται στις 
ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας 
2004/108/ΕΚ, ιδίως όσον αφορά τα 
ανεπιθύμητα σήματα που προκύπτουν 
από την αποτελεσματική χρήση των 
επιμερισμένων ή παρακείμενων ζωνών 
συχνοτήτων και, κατά συνέπεια, δεν 
χρειάζεται να συμπεριληφθεί ο 
εξοπλισμός αυτός στο πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο 1 της προτεινόμενης οδηγίας.
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Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να 
είναι αναγκαία η διασυνεργασία μέσω 
δικτύων με άλλο ραδιοεξοπλισμό και η 
σύνδεσή του με διεπαφές κατάλληλου 
τύπου σε ολόκληρη την Ένωση. Η 
διαλειτουργικότητα μεταξύ 
ραδιοεξοπλισμού και εξαρτημάτων, όπως 
οι φορτιστές, μπορεί να απλουστεύσει τη 
χρήση ραδιοεξοπλισμού και να μειώσει τα 
περιττά απόβλητα.

(13) Η διασυνεργασία μέσω δικτύων με 
άλλο ραδιοεξοπλισμό και η σύνδεση με 
διεπαφές κατάλληλου τύπου σε ολόκληρη 
την Ένωση είναι αναγκαία σε ορισμένες 
περιπτώσεις. Η διαλειτουργικότητα 
μεταξύ ραδιοεξοπλισμού και εξαρτημάτων, 
όπως οι φορτιστές, απλουστεύει τη χρήση 
ραδιοεξοπλισμού και μειώνει τα περιττά 
απόβλητα και τις περιττές δαπάνες. Μια 
ανανεωμένη προσπάθεια για την 
ανάπτυξη κοινού φορτιστή θα ήταν 
επομένως άκρως επιθυμητή και συνεπώς 
επωφελής ιδιαίτερα για τους 
καταναλωτές και τους άλλους τελικούς 
χρήστες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ασυμβατότητα των φορτιστών κινητών τηλεφώνων είναι μεγάλο πρόβλημα για τους 
καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες, αποτελεί δε και σημαντικό περιβαλλοντικό 
πρόβλημα. Ένας φορτιστής γενικής χρήσης θα έφερνε επομένως σημαντικά οφέλη –ιδιαίτερα 
για τους καταναλωτές.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η απαίτηση να καταχωρίζεται σε μια 
κεντρική βάση δεδομένων ο 
ραδιοεξοπλισμός που πρόκειται να 
διατεθεί στην αγορά ενδέχεται να 
βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και 
την αποδοτικότητα της εποπτείας της 
αγοράς και, κατά συνέπεια, να συμβάλει 
στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 

διαγράφεται
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συμμόρφωσης με την οδηγία. Η 
απαίτηση αυτή συνεπάγεται πρόσθετη 
επιβάρυνση των οικονομικών φορέων και 
θα πρέπει, ως εκ τούτου, να εισαχθεί μόνο 
για εκείνες τις κατηγορίες 
ραδιοεξοπλισμού στις οποίες δεν έχει 
επιτευχθεί υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης. 
Για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση 
ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εξουσία έγκρισης 
πράξεων όσον αφορά προσδιορισμό των 
σχετικών κατηγοριών ραδιοεξοπλισμού ο 
οποίος πρέπει να καταχωριστεί σε μια 
κεντρική βάση δεδομένων με βάση τις 
πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση 
που θα παρέχονται από τα κράτη μέλη 
και τον καθορισμό των προς καταχώριση 
πληροφοριών, των κανόνων που 
εφαρμόζονται για την καταχώριση και 
την τοποθέτηση του αριθμού 
καταχώρισης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία στο άρθρο 5 της προτεινόμενης οδηγίας.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Για τη διευκόλυνση της 
επικοινωνίας μεταξύ των οικονομικών 
φορέων, των αρχών εποπτείας της 
αγοράς και των καταναλωτών, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να παροτρύνουν τους 
οικονομικούς φορείς να περιλαμβάνουν 
και διεύθυνση στο Διαδίκτυο, επιπλέον 
της ταχυδρομικής διεύθυνσης. 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη διευκόλυνση και τον εξορθολογισμό της επικοινωνίας μεταξύ των οικονομικών φορέων, 
των καταναλωτών, και των αρχών εποπτείας της αγοράς, είναι σημαντικό να προσφέρονται 
εναλλακτικές δυνατότητες, επιπλέον της ταχυδρομικής διεύθυνσης. Η διατύπωση είναι σύμφωνη 
και με εκείνη της δέσμης εναρμόνισης ΝΝΠ.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35α) Στο πλαίσιο της τήρησης των 
στοιχείων που απαιτούνται δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας για την ταυτοποίηση 
άλλων οικονομικών φορέων, δεν πρέπει 
να απαιτείται από τους οικονομικούς 
φορείς να ενημερώνουν τα στοιχεία αυτά 
για άλλους οικονομικούς φορείς που είτε 
τους έχουν προμηθεύσει είτε έχουν 
προμηθευτεί από αυτούς ραδιοεξοπλισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση είναι σύμφωνη με εκείνη της δέσμης εναρμόνισης ΝΝΠ.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
περιορίζεται στη διατύπωση των ουσιωδών 
απαιτήσεων. Για να διευκολυνθεί η 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις εν 
λόγω απαιτήσεις είναι αναγκαίο να 
προβλεφθεί η παραδοχή συμμόρφωσης για 
ραδιοεξοπλισμό ο οποίος συμμορφώνεται 
προς τα εναρμονισμένα πρότυπα που 

(37) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
περιορίζεται στη διατύπωση των ουσιωδών 
απαιτήσεων. Για να διευκολυνθεί η 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις εν 
λόγω απαιτήσεις είναι αναγκαίο να 
προβλεφθεί η παραδοχή συμμόρφωσης για 
ραδιοεξοπλισμό ο οποίος συμμορφώνεται 
προς τα εναρμονισμένα πρότυπα που 
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εγκρίνονται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. [../..] [σχετικά με την 
ευρωπαϊκή τυποποίηση] με σκοπό τη 
διατύπωση λεπτομερών τεχνικών 
προδιαγραφών των εν λόγω απαιτήσεων.

εγκρίνονται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(EΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2012 για την ευρωπαϊκή 
τυποποίηση1 με σκοπό τη διατύπωση 
λεπτομερών τεχνικών προδιαγραφών των 
εν λόγω απαιτήσεων.
_____________
1 ΕΕ L 316, 14.11.2012, σ. 12.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο κανονισμός για την ευρωπαϊκή τυποποίηση δημοσιεύτηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα, πρέπει να φαίνεται η αλλαγή αυτή.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. [../..] [για 
την ευρωπαϊκή τυποποίηση] προβλέπει 
διαδικασία ένστασης κατά 
εναρμονισμένων προτύπων, εάν τα 
πρότυπα αυτά δεν ικανοποιούν πλήρως τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

(38) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012
προβλέπει διαδικασία υποβολής 
ενστάσεων κατά εναρμονισμένων 
προτύπων όταν τα εν λόγω πρότυπα δεν 
ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο κανονισμός για την ευρωπαϊκή τυποποίηση δημοσιεύτηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα, πρέπει να φαίνεται η αλλαγή αυτή.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40α) Προκειμένου να εξασφαλίζεται 
ουσιαστική πρόσβαση στις πληροφορίες 
για σκοπούς εποπτείας της αγοράς, οι 
πληροφορίες που απαιτούνται για τον 
προσδιορισμό όλων των εφαρμοστέων 
πράξεων της Ένωσης θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμες σε μια ενιαία δήλωση 
συμμόρφωσης της ΕΕ. Για τη μείωση του 
διοικητικού φόρτου που βαρύνει τους 
οικονομικούς φορείς, αυτή η ενιαία 
δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ μπορεί να 
είναι φάκελος που περιλαμβάνει τις 
σχετικές επιμέρους δηλώσεις 
συμμόρφωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3 της προτεινόμενης οδηγίας. Επιπλέον, η διατύπωση 
είναι σύμφωνη με εκείνη της δέσμης εναρμόνισης ΝΝΠ.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55) Η οδηγία 1999/5/ΕΚ προβλέπει ήδη
μια διαδικασία διασφάλισης που 
ενεργοποιείται μόνο σε περίπτωση 
διαφωνίας μεταξύ των κρατών μελών ως 
προς τα μέτρα που λαμβάνονται από 
κράτος μέλος. Για να αυξηθεί η διαφάνεια 
και να μειωθεί ο χρόνος διεκπεραίωσης, 
είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η υπάρχουσα 
διαδικασία ρήτρας διασφάλισης, έτσι ώστε 
να γίνει πιο αποτελεσματική και να 
αξιοποιηθεί η πείρα που έχει συγκεντρωθεί 
στα κράτη μέλη.

(55) Η οδηγία 1999/5/ΕΚ προβλέπει ήδη 
μια διαδικασία διασφάλισης που 
ενεργοποιείται μόνο σε περίπτωση 
διαφωνίας μεταξύ των κρατών μελών ως 
προς τα μέτρα που λαμβάνονται από 
κράτος μέλος. Για να αυξηθεί η διαφάνεια 
και να μειωθεί ο χρόνος διεκπεραίωσης, 
είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η υπάρχουσα 
διαδικασία διασφάλισης, έτσι ώστε να γίνει 
πιο αποτελεσματική και να αξιοποιηθεί η 
πείρα που έχει συγκεντρωθεί στα κράτη 
μέλη.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διατύπωση είναι σύμφωνη με εκείνη της δέσμης εναρμόνισης ΝΝΠ.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(56) Το υπάρχον σύστημα θα πρέπει να 
συμπληρωθεί με διαδικασία που θα δίνει 
τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να 
ενημερωθούν για τα μέτρα που πρόκειται 
να ληφθούν σχετικά με τον 
ραδιοεξοπλισμό που παρουσιάζει κίνδυνο 
για την υγεία και την ασφάλεια των 
προσώπων ή σχετικά με άλλα ζητήματα 
προστασίας του δημόσιου συμφέροντος 
που καλύπτονται από τις ουσιώδεις 
απαιτήσεις στην παρούσα οδηγία. Θα 
πρέπει να επιτρέπει, επίσης, στις αρχές 
εποπτείας της αγοράς, σε συνεργασία με 
τους σχετικούς οικονομικούς παράγοντες, 
να λαμβάνουν εγκαίρως μέτρα έναντι 
τέτοιου εξοπλισμού.

(56) Το υπάρχον σύστημα θα πρέπει να 
συμπληρωθεί με διαδικασία που θα δίνει 
τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να 
ενημερωθούν για τα μέτρα που πρόκειται 
να ληφθούν σχετικά με τον 
ραδιοεξοπλισμό που παρουσιάζει κίνδυνο 
για την υγεία ή την ασφάλεια των 
προσώπων ή σχετικά με άλλα ζητήματα 
προστασίας του δημόσιου συμφέροντος 
που καλύπτονται από τις ουσιώδεις 
απαιτήσεις στην παρούσα οδηγία. Θα 
πρέπει να επιτρέπει, επίσης, στις αρχές 
εποπτείας της αγοράς, σε συνεργασία με 
τους σχετικούς οικονομικούς παράγοντες, 
να λαμβάνουν εγκαίρως μέτρα έναντι 
τέτοιου εξοπλισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι σχετικές διατάξεις 
ισχύουν στις περιπτώσεις όπου ο ραδιοεξοπλισμός θέτει κίνδυνο μόνο την υγεία ή μόνο την 
ασφάλεια (δηλ. όχι κατ' ανάγκη και τα δύο ταυτόχρονα).

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις 
εφαρμοστέες κυρώσεις σε περίπτωση 
παραβάσεων των εθνικών διατάξεων που 

(60) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις 
εφαρμοστέες κυρώσεις σε περίπτωση 
παραβάσεων των εθνικών διατάξεων που 
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θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
και να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. 
Οι εν λόγω κυρώσεις θα πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
και να επιβάλλουν την εφαρμογή των 
κανόνων αυτών. Οι εν λόγω κυρώσεις θα 
πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρησιμοποιούμενη διατύπωση θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με εκείνη του άρθρου 46 της 
προτεινόμενης οδηγίας. Η διατύπωση είναι σύμφωνη και με εκείνη της δέσμης εναρμόνισης 
ΝΝΠ.

Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο ραδιοεξοπλισμός που εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
δεν υπόκειται στις διατάξεις της οδηγίας 
2006/95/ΕΚ, εκτός από τις περιπτώσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 
1 στοιχείο α) της παρούσας οδηγίας.

4. Ο ραδιοεξοπλισμός που εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
δεν υπόκειται στις διατάξεις της οδηγίας 
2004/108/ΕΚ και της οδηγίας 2006/95/ΕΚ, 
εκτός από τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχεία α) και β) της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η αιτιολογική σκέψη 9 της προτεινόμενης οδηγίας προβλέπει ότι προκειμένου να 
αποφευχθεί περιττή επανάληψη διατάξεων, πλην των ουσιωδών απαιτήσεων, η οδηγία 
2006/95/ΕΚ δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στον ραδιοεξοπλισμό, αυτό θα πρέπει να περιληφθεί 
και στο αντίστοιχο άρθρο.

Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «ραδιοεξοπλισμός» είναι ένα προϊόν 
που εκπέμπει εκούσια ραδιοκύματα για να 
εξυπηρετεί τον σκοπό του ή ένα προϊόν 

(1) «ραδιοεξοπλισμός» είναι ένα προϊόν 
που εκπέμπει ή λαμβάνει εκούσια 
ραδιοκύματα για σκοπούς επικοινωνίας, ή 
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που πρέπει να συμπληρωθεί με ένα 
εξάρτημα, όπως π.χ. κεραία, ώστε να 
εκπέμπει ραδιοκύματα προκειμένου να 
επιτύχει τον σκοπό του·

ένα προϊόν που πρέπει να συμπληρωθεί με 
ένα εξάρτημα, όπως π.χ. κεραία, ώστε να 
εκπέμπει ή να λαμβάνει ραδιοκύματα για 
σκοπούς επικοινωνίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα προϊόντα που συνεπάγονται πολύ περιορισμένη χρήση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων 
για σκοπούς άλλους από την επικοινωνία κυκλοφορούν ήδη στην αγορά χωρίς να έχουν 
διαπιστωθεί συστηματικά προβλήματα, ρυθμίζονται επαρκώς π.χ. με τις οδηγίες LVD και 
EMCD, και επομένως θα ήταν δυσανάλογο να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης 
οδηγίας για να περιληφθεί αυτού του είδους ο εξοπλισμός. Επιπλέον, και λαμβανομένου υπόψη 
ότι το ραδιοφάσμα είναι πεπερασμένος πόρος, είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η αποδοτική 
χρήση του, και συνεπώς ο εξοπλισμός που μπορεί να λαμβάνει ραδιοκύματα θα πρέπει να 
υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης οδηγίας.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «επιβλαβής παρεμβολή» είναι η 
επιβλαβής παρεμβολή, όπως ορίζεται στην 
οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

(5) «επιβλαβής παρεμβολή» είναι η 
επιβλαβής παρεμβολή, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 2 στοιχείο ιη) της οδηγίας
2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προστίθεται ρητή αναφορά για λόγους ασφάλειας δικαίου.

Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) «θέση σε λειτουργία»: η πρώτη 
χρήση του ραδιοεξοπλισμού στην Ένωση, 
από τον τελικό χρήστη. Όταν το προϊόν 
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τίθεται σε λειτουργία στον χώρο 
εργασίας, τελικός χρήστης θεωρείται ότι 
είναι ο εργοδότης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο όρος «θέση σε λειτουργία» χρησιμοποιείται σε ολόκληρο το κείμενο (π.χ. 
άρθρο 1 παράγραφος 1, άρθρο 7, άρθρο 48 της προτεινόμενης οδηγίας), είναι σκόπιμο να 
δίνεται ο σχετικός ορισμός.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) «εναρμονισμένο πρότυπο» είναι το 
εναρμονισμένο πρότυπο, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [../..] [για την 
ευρωπαϊκή τυποποίηση]·

(14) «εναρμονισμένο πρότυπο»: 
εναρμονισμένο πρότυπο όπως ορίζεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο κανονισμός για την ευρωπαϊκή τυποποίηση δημοσιεύτηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα, πρέπει να φαίνεται η αλλαγή αυτή.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) «διαπίστευση» είναι η διαπίστευση, 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
765/2008·

(15) «διαπίστευση»: όπως ορίζεται στο 
άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 765/2008·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προστίθεται ρητή αναφορά για λόγους ασφάλειας δικαίου.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) «εθνικός οργανισμός διαπίστευσης» 
είναι ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης, 
όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
765/2008·

(16) «εθνικός οργανισμός διαπίστευσης»: 
εθνικός οργανισμός διαπίστευσης όπως 
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 11 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προστίθεται ρητή αναφορά για λόγους ασφάλειας δικαίου.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) «αξιολόγηση της συμμόρφωσης» είναι 
η διεργασία αξιολόγησης με την οποία 
αποδεικνύεται κατά πόσον πληρούνται οι 
ουσιώδεις απαιτήσεις που αφορούν 
ραδιοεξοπλισμό·

(17) «αξιολόγηση της συμμόρφωσης» είναι 
η διεργασία αξιολόγησης με την οποία 
αποδεικνύεται κατά πόσον πληρούνται οι 
ουσιώδεις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας που αφορούν ραδιοεξοπλισμό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την εξασφάλιση νομικής σαφήνειας, είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι ακριβείς ουσιώδεις 
απαιτήσεις. Η διατύπωση είναι σύμφωνη και με εκείνη της δέσμης εναρμόνισης ΝΝΠ.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 19
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) «ανάκληση» είναι κάθε μέτρο που 
αποσκοπεί στην επιστροφή 
ραδιοεξοπλισμού που έχει ήδη καταστεί 
διαθέσιμος στον χρήστη·

(19) «ανάκληση» είναι κάθε μέτρο που 
αποσκοπεί στην επιστροφή 
ραδιοεξοπλισμού που έχει ήδη καταστεί 
διαθέσιμος στον τελικό χρήστη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση ευθυγραμμίζεται με εκείνη της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για κοινό πλαίσιο εμπορίας των 
προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς του σημείου 1 της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα 
προϊόντα που απαριθμούνται στο σημείο 
1 του παραρτήματος ΙΙ θεωρείται ότι 
αποτελούν ραδιοεξοπλισμό και τα 
προϊόντα που απαριθμούνται στο σημείο 
2 του παραρτήματος ΙΙ θεωρείται ότι δεν 
αποτελούν ραδιοεξοπλισμό. 

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η τροπολογία στο άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο 1 της προτεινόμενης οδηγίας 
συνεπάγεται μια αλλαγή όσον αφορά τον περιορισμό του ορισμού του ραδιοεξοπλισμού στον 
εξοπλισμό με δυνατότητα επικοινωνίας, το παράρτημα ΙΙ της προτεινόμενης οδηγίας είναι πλέον 
ξεπερασμένο. Συνεπώς, το άρθρο 2 παράγραφος 2 καθίσταται επίσης ξεπερασμένο.

Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση 
σύμφωνα με το άρθρο 45 για την 
τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή, 
του παραρτήματος ΙΙ στην τεχνική 
πρόοδο.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η τροπολογία στο άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο 1 της προτεινόμενης οδηγίας 
συνεπάγεται μια αλλαγή όσον αφορά τον περιορισμό του ορισμού του ραδιοεξοπλισμού στον 
εξοπλισμό με δυνατότητα επικοινωνίας, το παράρτημα ΙΙ της προτεινόμενης οδηγίας είναι πλέον 
ξεπερασμένο. Συνεπώς, το άρθρο 2 παράγραφος 3 καθίσταται επίσης ξεπερασμένο.

Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο ραδιοεξοπλισμός κατασκευάζεται 
κατά τρόπο ώστε τα εκπεμπόμενα σήματα
να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το 
φάσμα που έχει παραχωρηθεί στις
επίγειες/δορυφορικές ραδιοεπικοινωνίες 
και τους τροχιακούς πόρους, ώστε να 
αποφεύγονται οι επιβλαβείς παρεμβολές. 
Μόνον ο ραδιοεξοπλισμός που μπορεί να 
τίθεται σε λειτουργία σε τουλάχιστον ένα 
κράτος μέλος χωρίς την παραβίαση των 
ισχυουσών απαιτήσεων σχετικά με τη 
χρήση του ραδιοφάσματος μπορεί να 
συμμορφώνεται με την εν λόγω απαίτηση.

2. Ο ραδιοεξοπλισμός κατασκευάζεται 
κατά τρόπο ώστε να χρησιμοποιεί
αποτελεσματικά το φάσμα που έχει 
παραχωρηθεί στις επίγειες/δορυφορικές 
ραδιοεπικοινωνίες και τους τροχιακούς 
πόρους, ώστε να αποφεύγονται οι 
επιβλαβείς παρεμβολές. Μόνον ο 
ραδιοεξοπλισμός που μπορεί να τίθεται σε 
λειτουργία σε τουλάχιστον ένα κράτος 
μέλος χωρίς την παραβίαση των 
ισχυουσών απαιτήσεων σχετικά με τη 
χρήση του ραδιοφάσματος μπορεί να 
συμμορφώνεται με την εν λόγω απαίτηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η τροπολογία στο άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο 1 της προτεινόμενης οδηγίας 
συνεπάγεται μια αλλαγή όσον αφορά την επέκταση του ορισμού του ραδιοεξοπλισμού στον 
εξοπλισμό με δυνατότητα λήψης ραδιοκυμάτων, απαιτείται αντίστοιχη αλλαγή του άρθρου 3 
παράγραφος 2.
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Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 διαγράφεται 
Ταξινόμηση του ραδιοεξοπλισμού σε 

ορισμένες κατηγορίες
1. Από τις [ημερομηνία – τέσσερα έτη 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
οδηγίας], οι κατασκευαστές 
καταχωρίζουν τους τύπους 
ραδιοεξοπλισμού τους σε κατηγορίες 
εξοπλισμού που επηρεάζονται από 
χαμηλό επίπεδο συμμόρφωσης με τις 
ουσιώδεις απαιτήσεις που ορίζονται στο 
άρθρο 3, στο πλαίσιο ενός κεντρικού 
συστήματος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 3, προτού ο ραδιοεξοπλισμός 
διατεθεί στην αγορά εντός των εν λόγω 
κατηγοριών. Η Επιτροπή χορηγεί σε κάθε 
καταχωρισμένο τύπο έναν αριθμό 
καταχώρισης, τον οποίο οι 
κατασκευαστές θέτουν επί του 
ραδιοεξοπλισμού που διατίθεται στην 
αγορά.
2. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 45, στο οποίο 
διευκρινίζεται ποιες κατηγορίες 
ραδιοεξοπλισμού καλύπτονται από την 
απαίτηση που ορίζεται στην παράγραφο 
1, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες 
σχετικά με τη συμμόρφωση του 
εξοπλισμού που παρέχονται από τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 47 
παράγραφος 1, τις προς καταχώριση 
πληροφορίες, τους επιχειρησιακούς 
κανόνες για την εγγραφή σε μητρώο και 
τους επιχειρησιακούς κανόνες για την 
τοποθέτηση του αριθμού καταχώρισης 
επί του ραδιοεξοπλισμού. 
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3. Η Επιτροπή καθιστά διαθέσιμο ένα 
κεντρικό σύστημα που παρέχει τη 
δυνατότητα στους κατασκευαστές να 
καταχωρίζουν τις απαιτούμενες 
πληροφορίες. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση για καταχώρηση του ραδιοεξοπλισμού θα προκαλούσε δυσανάλογη επιβάρυνση 
στους νόμιμους οικονομικούς φορείς, ιδιαίτερα τις ΜΜΕ, ενώ τα οφέλη από ένα τέτοιο σύστημα 
καταχώρησης δεν έχουν αποδειχτεί επαρκώς. Επιπλέον, ένα τέτοιο σύστημα εγείρει ζητήματα 
εμπιστευτικότητας. Επίσης, οι αντίστοιχες διατάξεις περί ιχνηλασιμότητας που ορίζονται στην 
προτεινόμενη οδηγία φαίνεται να αποτελούν επαρκές μέσο για την αποτελεσματική και 
ουσιαστική εποπτεία της αγοράς.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διάθεση στην αγορά Διαθεσιμότητα  στην αγορά

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αντικατοπτρίζεται πλήρως το περιεχόμενο του άρθρου 6 της προτεινόμενης 
οδηγίας.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν, 
περιορίζουν ή εμποδίζουν, για λόγους που 
αφορούν τα θέματα εκείνα που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, τη 
διάθεση στην αγορά, στην επικράτειά τους, 
ραδιοεξοπλισμού που είναι σύμφωνος με 

1. Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν, 
περιορίζουν ή εμποδίζουν τη 
διαθεσιμότητα στην αγορά, στην 
επικράτειά τους, ραδιοεξοπλισμού που 
είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις που 
θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία 
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την παρούσα οδηγία. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφάλειας δικαίου.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε εμπορικές εκθέσεις, άλλες εκθέσεις, 
επιδείξεις και παρόμοιες εκδηλώσεις, τα 
κράτη μέλη δεν δημιουργούν εμπόδια στην 
παρουσίαση ραδιοεξοπλισμού που δεν 
συμμορφώνεται προς την παρούσα οδηγία, 
με την προϋπόθεση ότι μια εμφανής 
ένδειξη επισημαίνει με σαφήνεια ότι ο 
συγκεκριμένος ραδιοεξοπλισμός δεν 
μπορεί να κυκλοφορήσει στο εμπόριο ή να 
χρησιμοποιηθεί έως ότου καταστεί 
συμβατός.

2. Σε εμπορικές εκθέσεις, άλλες εκθέσεις, 
επιδείξεις και παρόμοιες εκδηλώσεις, τα 
κράτη μέλη δεν δημιουργούν εμπόδια στην 
παρουσίαση και επίδειξη ραδιοεξοπλισμού 
που δεν συμμορφώνεται προς τις 
απαιτήσεις που θεσπίζονται με την 
παρούσα οδηγία, με την προϋπόθεση ότι 
μια εμφανής ένδειξη επισημαίνει με 
σαφήνεια ότι ο συγκεκριμένος 
ραδιοεξοπλισμός δεν μπορεί να καταστεί 
διαθέσιμος στην αγορά ή να 
χρησιμοποιηθεί έως ότου καταστεί 
συμβατός με τις διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας. Η εν λόγω παρουσίαση και 
επίδειξη μπορεί να γίνεται μόνο εφόσον 
έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα για την 
αποφυγή ηλεκτρομαγνητικών 
διαταράξεων και επιβλαβών παρεμβολών 
στο ραδιοφάσμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση είναι σύμφωνη με εκείνη της δέσμης εναρμόνισης ΝΝΠ.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι 
εφαρμόζονται οι διαδικασίες ώστε να 
διατηρείται η συμμόρφωση της εν σειρά 
παραγωγής. Αλλαγές στον σχεδιασμό ή τα 
χαρακτηριστικά του ραδιοεξοπλισμού και 
αλλαγές στα εναρμονισμένα πρότυπα ή 
στις τεχνικές προδιαγραφές με βάση τις 
οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση του 
ραδιοεξοπλισμού λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη.

4. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι 
εφαρμόζονται οι διαδικασίες ώστε να 
διατηρείται η συμμόρφωση της εν σειρά 
παραγωγής προς την παρούσα οδηγία. 
Αλλαγές στον σχεδιασμό ή τα 
χαρακτηριστικά του ραδιοεξοπλισμού και 
αλλαγές στα εναρμονισμένα πρότυπα ή 
στις λοιπές τεχνικές προδιαγραφές με βάση 
τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση του 
ραδιοεξοπλισμού λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση είναι σύμφωνη με εκείνη της δέσμης εναρμόνισης ΝΝΠ.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν κρίνεται σκόπιμο λόγω της 
επικινδυνότητας του ραδιοεξοπλισμού, οι 
κατασκευαστές διεξάγουν δοκιμές με 
δειγματοληψία στον ραδιοεξοπλισμό που 
έχει καταστεί διαθέσιμος στην αγορά, 
ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες, τηρούν, 
αν είναι αναγκαίο, αρχείο με τις 
καταγγελίες, τον μη συμμορφούμενο 
ραδιοεξοπλισμό και τις ανακλήσεις 
ραδιοεξοπλισμού και τηρούν ενήμερους 
τους διανομείς σχετικά με την 
παρακολούθηση αυτή.

Όταν κρίνεται σκόπιμο λόγω της 
επικινδυνότητας του ραδιοεξοπλισμού, οι 
κατασκευαστές διεξάγουν, για την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των καταναλωτών, με βάση δεόντως 
τεκμηριωμένο αίτημα των αρμόδιων 
αρχών, δοκιμές με δειγματοληψία στον 
ραδιοεξοπλισμό που έχει καταστεί 
διαθέσιμος στην αγορά, ερευνούν τις 
σχετικές καταγγελίες, τηρούν, αν είναι 
αναγκαίο, αρχείο με τις καταγγελίες, τον 
μη συμμορφούμενο ραδιοεξοπλισμό και τις 
ανακλήσεις ραδιοεξοπλισμού και τηρούν 
ενήμερους τους διανομείς σχετικά με την 
παρακολούθηση αυτή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για την αποφυγή περιττών εμποδίων στους κατασκευαστές, ιδιαίτερα τις ΜΜΕ, η 
δειγματοληπτική δοκιμή θα πρέπει να γίνεται μόνο μετά από σχετικό αίτημα των αρμόδιων 
αρχών. Η διατύπωση είναι σύμφωνη και με εκείνη της δέσμης εναρμόνισης ΝΝΠ.

Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι κατασκευαστές σημειώνουν επί του 
ραδιοεξοπλισμού το όνομα, την 
καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή 
το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους, 
καθώς και τη διεύθυνση στην οποία μπορεί 
κανείς να έρθει σε επαφή μαζί τους, ή, αν 
δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του 
ραδιοεξοπλισμού, επί της συσκευασίας του 
ή σε έγγραφο που συνοδεύει τον 
ραδιοεξοπλισμό. Η διεύθυνση πρέπει να
υποδεικνύει ένα μοναδικό σημείο στο 
οποίο μπορεί κανείς να έρθει σε επαφή με 
τον κατασκευαστή.

6. Οι κατασκευαστές σημειώνουν επί του 
ραδιοεξοπλισμού το όνομα, την 
καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή 
το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους, 
καθώς και την ταχυδρομική διεύθυνση 
στην οποία μπορεί κανείς να έρθει σε 
επαφή μαζί τους, ή, αν αυτό δεν είναι 
δυνατόν, επί της συσκευασίας του ή σε 
έγγραφο που συνοδεύει τον 
ραδιοεξοπλισμό. Η διεύθυνση υποδεικνύει 
ένα μοναδικό σημείο στο οποίο μπορεί 
κανείς να έρθει σε επαφή με τον 
κατασκευαστή. Τα στοιχεία επικοινωνίας 
αναγράφονται σε γλώσσα εύκολα 
κατανοητή από τους τελικούς χρήστες 
και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προδιαγραφές του ραδιοεξοπλισμού έχουν αντικατασταθεί από τη γενικότερη ένδειξη «όπου 
αυτό δεν είναι δυνατόν», προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι θα μπορούν να λαμβάνονται υπόψη 
οι περιορισμοί που δεν συνδέονται με το μέγεθος ή τη φύση του ραδιοεξοπλισμού. Επιπλέον, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών, 
καθιερώνεται σχετική γλωσσική απαίτηση. Η διατύπωση είναι σύμφωνη και με εκείνη της 
δέσμης εναρμόνισης ΝΝΠ.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι ο 
ραδιοεξοπλισμός συνοδεύεται από οδηγίες 
και πληροφορίες για την ασφάλεια σε 
γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους 
καταναλωτές και άλλους χρήστες, όπως 
έχει αποφασίσει το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος. Οι οδηγίες περιλαμβάνουν τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για τη 
χρησιμοποίηση του ραδιοεξοπλισμού, 
σύμφωνα με τη χρήση για την οποία 
προορίζεται. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει 
να περιλαμβάνουν, ανάλογα με την 
περίπτωση, περιγραφή των εξαρτημάτων 
και/ή των στοιχείων κατασκευής, 
συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, 
που επιτρέπουν στον ραδιοεξοπλισμό να 
λειτουργεί όπως προβλέπεται. 

7. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι ο 
ραδιοεξοπλισμός συνοδεύεται από οδηγίες 
και πληροφορίες για την ασφάλεια σε 
γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους 
καταναλωτές και άλλους τελικούς
χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Οι οδηγίες 
περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για τη χρησιμοποίηση του 
ραδιοεξοπλισμού, σύμφωνα με τη χρήση 
για την οποία προορίζεται. Οι πληροφορίες 
αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν, ανάλογα 
με την περίπτωση, περιγραφή των 
εξαρτημάτων και/ή των στοιχείων 
κατασκευής, συμπεριλαμβανομένου του 
λογισμικού, που επιτρέπουν στον 
ραδιοεξοπλισμό να λειτουργεί όπως 
προβλέπεται. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλίζεται ομοιομορφία στη διατύπωση σε ολόκληρο το κείμενο.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας 
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, 
καθώς και κάθε επισήμανση, πρέπει να 
είναι σαφείς, κατανοητές και εύληπτες. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση είναι σύμφωνη με εκείνη της δέσμης εναρμόνισης ΝΝΠ.
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Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή 
έχουν λόγους να πιστεύουν ότι 
ραδιοεξοπλισμός που έχουν διαθέσει στην 
αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα 
οδηγία λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να τον αποσύρουν ή να 
τον ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. 
Επιπλέον, όταν ο ραδιοεξοπλισμός 
παρουσιάζει κίνδυνο, οι κατασκευαστές 
ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα 
αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των 
κρατών μελών στα οποία καθιστούν τον 
ραδιοεξοπλισμό διαθέσιμο και παραθέτουν 
λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και 
τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

10. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή 
έχουν λόγους να πιστεύουν ότι 
ραδιοεξοπλισμός που έχουν διαθέσει στην 
αγορά δεν συμμορφώνεται με την παρούσα 
οδηγία λαμβάνουν αμέσως τα διορθωτικά 
μέτρα που απαιτούνται για να 
εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή του, να τον 
αποσύρουν ή να τον ανακαλέσουν, κατά 
περίπτωση. Επιπλέον, όταν ο 
ραδιοεξοπλισμός παρουσιάζει κίνδυνο, οι 
κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως 
σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές των κρατών μελών στα 
οποία καθιστούν τον ραδιοεξοπλισμό 
διαθέσιμο στην αγορά και παραθέτουν 
λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και 
τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση είναι σύμφωνη με εκείνη της δέσμης εναρμόνισης ΝΝΠ.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Οι κατασκευαστές παρέχουν πάραυτα 
στις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματός των αρχών 
αυτών, όλες τις πληροφορίες και την 
τεκμηρίωση που απαιτούνται για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση του 
ραδιοεξοπλισμού, σε γλώσσα εύκολα 
κατανοητή από τις εν λόγω αρχές. 
Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές, κατόπιν 

11. Οι κατασκευαστές παρέχουν πάραυτα 
στις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματός των αρχών 
αυτών, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική 
μορφή, όλες τις πληροφορίες και την 
τεκμηρίωση που απαιτούνται για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση του 
ραδιοεξοπλισμού προς την παρούσα 
οδηγία, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από 
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αιτήματος των τελευταίων, για τις 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να 
αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τον 
ραδιοεξοπλισμό που έχουν διαθέσει στην 
αγορά.

τις εν λόγω αρχές. Συνεργάζονται με τις 
αρχές αυτές, κατόπιν αιτήματος των 
τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να 
γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι 
από τον ραδιοεξοπλισμό που έχουν 
διαθέσει στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίος ο εξορθολογισμός της διαδικασίας υποβολής της τεκμηρίωσης. Η διατύπωση 
είναι σύμφωνη και με εκείνη της δέσμης εναρμόνισης ΝΝΠ.

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εισαγωγείς σημειώνουν επί του 
ραδιοεξοπλισμού το όνομα, την 
καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή 
το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους, 
καθώς και τη διεύθυνση στην οποία μπορεί 
κανείς να έρθει σε επαφή μαζί τους, ή, αν 
αυτό δεν είναι δυνατόν, επί της 
συσκευασίας του ή σε έγγραφο που 
συνοδεύει τον ραδιοεξοπλισμό. Τούτο 
περιλαμβάνει περιπτώσεις στις οποίες το 
μέγεθος του ραδιοεξοπλισμού δεν το 
επιτρέπει, ή στις οποίες οι εισαγωγείς θα 
πρέπει ν’ ανοίξουν τη συσκευασία για να 
καταγράψουν το όνομα και τη διεύθυνσή 
τους επί του ραδιοεξοπλισμού.

3. Οι εισαγωγείς σημειώνουν επί του 
ραδιοεξοπλισμού το όνομα, την 
καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή 
το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους, 
καθώς και την ταχυδρομική διεύθυνση 
στην οποία μπορεί κανείς να έρθει σε 
επαφή μαζί τους, ή, αν αυτό δεν είναι 
δυνατόν, επί της συσκευασίας του ή σε 
έγγραφο που συνοδεύει τον 
ραδιοεξοπλισμό. Τα στοιχεία 
επικοινωνίας αναγράφονται σε γλώσσα 
εύκολα κατανοητή από τους τελικούς 
χρήστες και τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προδιαγραφή περιπτώσεων είναι περιττή, δεδομένου ότι καλύπτεται ήδη από τη γενικότερη 
ένδειξη «όπου αυτό δεν είναι δυνατόν». Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών, καθιερώνεται σχετική γλωσσική 
απαίτηση. Η διατύπωση είναι σύμφωνη και με εκείνη της δέσμης εναρμόνισης ΝΝΠ.
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Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι ο 
ραδιοεξοπλισμός συνοδεύεται από οδηγίες 
και πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα 
εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές 
και άλλους χρήστες, ανάλογα με την 
απόφαση του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους.

4. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι ο 
ραδιοεξοπλισμός συνοδεύεται από οδηγίες 
και πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα 
εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές 
και άλλους τελικούς χρήστες, ανάλογα με 
την απόφαση του ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους. Οι ανωτέρω οδηγίες και 
πληροφορίες ασφάλειας καθώς και κάθε 
επισήμανση πρέπει να είναι σαφείς, 
κατανοητές και εύληπτες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλίζονται η ομοιομορφία στη διατύπωση σε ολόκληρο το κείμενο, καθώς και η 
συνέπεια προς τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στην τροπολογία στο πρώτο εδάφιο του 
άρθρου 10 παράγραφος 7 της προτεινόμενης οδηγίας.

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν κρίνεται σκόπιμο όσον αφορά τους 
κινδύνους που παρουσιάζει ο 
ραδιοεξοπλισμός, οι εισαγωγείς 
διενεργούν, για την προστασία της υγείας 
και της ασφάλειας των καταναλωτών, 
δοκιμές με δειγματοληψία στον 
ραδιοεξοπλισμό που έχει καταστεί 
διαθέσιμος στην αγορά, ερευνούν τις 
σχετικές καταγγελίες και τηρούν, εφόσον 
απαιτείται, αρχείο με τις καταγγελίες, τον 
μη συμμορφούμενο ραδιοεξοπλισμό και τις 
αποσύρσεις ραδιοεξοπλισμού και τηρούν 
ενήμερους τους διανομείς για την εν λόγω 
παρακολούθηση.

6. Όταν κρίνεται σκόπιμο λόγω της 
επικινδυνότητας του ραδιοεξοπλισμού, οι 
εισαγωγείς διεξάγουν, για την προστασία 
της υγείας και της ασφάλειας των 
καταναλωτών, με βάση δεόντως 
τεκμηριωμένο αίτημα των αρμόδιων 
αρχών, δοκιμές με δειγματοληψία στον 
ραδιοεξοπλισμό που έχει καταστεί 
διαθέσιμος στην αγορά, ερευνούν τις 
σχετικές καταγγελίες, τηρούν, αν είναι 
αναγκαίο, αρχείο με τις καταγγελίες, τον 
μη συμμορφούμενο ραδιοεξοπλισμό και τις 
ανακλήσεις ραδιοεξοπλισμού και τηρούν 
ενήμερους τους διανομείς σχετικά με την 
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παρακολούθηση αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αποφυγή περιττών εμποδίων στους κατασκευαστές, ιδιαίτερα τις ΜΜΕ, η 
δειγματοληπτική δοκιμή θα πρέπει να γίνεται μόνο μετά από σχετικό αίτημα των αρμόδιων 
αρχών. Η διατύπωση είναι σύμφωνη και με εκείνη της δέσμης εναρμόνισης ΝΝΠ.

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ραδιοεξοπλισμός 
που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να τον αποσύρουν ή να 
τον ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. 
Επιπλέον, όταν ο ραδιοεξοπλισμός 
παρουσιάζει κίνδυνο, οι εισαγωγείς 
ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα 
αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των 
κρατών μελών στα οποία κατέστησαν τον 
ραδιοεξοπλισμό διαθέσιμο και παραθέτουν 
λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και 
τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

7. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ραδιοεξοπλισμός 
που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να τον αποσύρουν ή να 
τον ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. 
Επιπλέον, όταν ο ραδιοεξοπλισμός 
παρουσιάζει κίνδυνο, οι εισαγωγείς 
ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα 
αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές των 
κρατών μελών στα οποία κατέστησαν τον 
ραδιοεξοπλισμό διαθέσιμο στην αγορά και 
παραθέτουν λεπτομέρειες για τη μη 
συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά 
μέτρα που έλαβαν.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η διατύπωση είναι σύμφωνη με εκείνη της δέσμης εναρμόνισης ΝΝΠ.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Οι εισαγωγείς παρέχουν πάραυτα στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματός των αρχών 
αυτών, όλες τις πληροφορίες και την 
τεκμηρίωση που απαιτούνται για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση του 
ραδιοεξοπλισμού, σε γλώσσα εύκολα 
κατανοητή από τις εν λόγω αρχές. 
Συνεργάζονται με τις αρχές αυτές, κατόπιν 
αιτήματος των τελευταίων, για τις 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να 
αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τον 
ραδιοεξοπλισμό που έχουν διαθέσει στην 
αγορά.

9. Οι εισαγωγείς παρέχουν πάραυτα στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματός των αρχών 
αυτών, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική 
μορφή, όλες τις πληροφορίες και την 
τεκμηρίωση που απαιτούνται για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση του 
ραδιοεξοπλισμού προς την παρούσα 
οδηγία, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από 
τις εν λόγω αρχές. Συνεργάζονται με τις 
αρχές αυτές, κατόπιν αιτήματος των 
τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να 
γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι 
από τον ραδιοεξοπλισμό που έχουν 
διαθέσει στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίος ο εξορθολογισμός της διαδικασίας υποβολής της τεκμηρίωσης. Η διατύπωση 
είναι σύμφωνη και με εκείνη της δέσμης εναρμόνισης ΝΝΠ.

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διανομείς, προτού καταστήσουν 
ραδιοεξοπλισμό διαθέσιμο στην αγορά, 
επαληθεύουν ότι ο ραδιοεξοπλισμός φέρει 
την απαιτούμενη σήμανση CE, ότι 
συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα 
και τις οδηγίες και τις πληροφορίες 
ασφάλειας σε γλώσσα εύκολα κατανοητή 
από τους καταναλωτές και άλλους χρήστες 
στο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου 
καθίσταται διαθέσιμος ο ραδιοεξοπλισμός 
και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας 
έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 
10 παράγραφοι 5 έως 9 και του άρθρου 12 
παράγραφος 3.

Οι διανομείς, προτού καταστήσουν 
ραδιοεξοπλισμό διαθέσιμο στην αγορά, 
επαληθεύουν ότι ο ραδιοεξοπλισμός φέρει 
τη σήμανση CE, ότι συνοδεύεται από τα 
απαιτούμενα έγγραφα και τις οδηγίες και 
τις πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα 
εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές 
και άλλους τελικούς χρήστες στο κράτος 
μέλος στην αγορά του οποίου καθίσταται 
διαθέσιμος ο ραδιοεξοπλισμός και ότι ο 
κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν 
τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 10 
παράγραφοι 5 έως 9 και του άρθρου 12 
παράγραφοι 3 και 4.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλίζεται ομοιομορφία στη διατύπωση σε ολόκληρο το κείμενο.

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ραδιοεξοπλισμός 
τον οποίο έχουν καταστήσει διαθέσιμο 
στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την 
παρούσα οδηγία εξασφαλίζουν τη λήψη 
των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων για να 
εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή του, να τον 
αποσύρουν ή να τον ανακαλέσουν, κατά 
περίπτωση. Επιπλέον, όταν ο 
ραδιοεξοπλισμός παρουσιάζει κίνδυνο, οι 
διανομείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με 
το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές 
των κρατών μελών στα οποία κατέστησαν 
τον ραδιοεξοπλισμό διαθέσιμο και 
παραθέτουν λεπτομέρειες για τη μη 
συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά 
μέτρα που έλαβαν.

4. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ραδιοεξοπλισμός 
τον οποίο έχουν καταστήσει διαθέσιμο 
στην αγορά δεν συμμορφώνεται με την 
παρούσα οδηγία εξασφαλίζουν τη λήψη 
των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων για να 
εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή του, να τον 
αποσύρουν ή να τον ανακαλέσουν, κατά 
περίπτωση. Επιπλέον, όταν ο 
ραδιοεξοπλισμός παρουσιάζει κίνδυνο, οι 
διανομείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με 
το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές αρχές 
των κρατών μελών στα οποία κατέστησαν 
τον ραδιοεξοπλισμό διαθέσιμο στην αγορά 
και παραθέτουν λεπτομέρειες για τη μη 
συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά 
μέτρα που έλαβαν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση είναι σύμφωνη με εκείνη της δέσμης εναρμόνισης ΝΝΠ.

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι διανομείς παρέχουν στις αρμόδιες 
εθνικές αρχές, έπειτα από αιτιολογημένο 
αίτημα των αρχών αυτών, όλες τις 

5. Οι διανομείς παρέχουν στις αρμόδιες 
εθνικές αρχές, έπειτα από αιτιολογημένο 
αίτημα των αρχών αυτών, σε έντυπη ή σε 
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πληροφορίες και την τεκμηρίωση που 
απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση του ραδιοεξοπλισμού. 
Συνεργάζονται δε με τις αρχές αυτές, 
κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να 
αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τον 
ραδιοεξοπλισμό που έχουν καταστήσει 
διαθέσιμο στην αγορά.

ηλεκτρονική μορφή όλες τις πληροφορίες 
και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για 
να αποδειχθεί η συμμόρφωση του 
ραδιοεξοπλισμού προς την παρούσα 
οδηγία, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή 
από τις εν λόγω αρχές. Συνεργάζονται δε 
με τις αρχές αυτές, κατόπιν αιτήματος των 
τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να 
γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι 
από τον ραδιοεξοπλισμό που έχουν 
καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξορθολογιστεί η διαδικασία υποβολής της τεκμηρίωσης και να καθιερωθούν 
αντίστοιχες γλωσσικές απαιτήσεις. Η διατύπωση είναι σύμφωνη και με εκείνη της δέσμης 
εναρμόνισης ΝΝΠ.

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ένα εναρμονισμένο πρότυπο 
πληροί τις απαιτήσεις τις οποίες καλύπτει 
και οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 3 ή 
στο άρθρο 27, η Επιτροπή δημοσιεύει τα 
στοιχεία αναφοράς αυτών των προτύπων 
στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Καλύπτεται από τον κανονισμό για την τυποποίηση.

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατασκευαστές μπορούν να αποδείξουν
τη συμμόρφωση του ραδιοεξοπλισμού 
προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχεία α) και β) χρησιμοποιώντας 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης:

Οι κατασκευαστές αποδεικνύουν τη 
συμμόρφωση του ραδιοεξοπλισμού προς 
τις ουσιώδεις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1
χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατασκευαστές θα πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση προς 
όλες τις σχετικές ουσιώδεις απαιτήσεις χρησιμοποιώντας μια από τις διαδικασίες αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης.

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εξέταση τύπου ΕΕ ακολουθούμενη από 
τη διαδικασία συμμόρφωσης προς τον 
τύπο, που ορίζεται στο παράρτημα IV·

(β) εξέταση τύπου ΕΕ ακολουθούμενη από 
τη διαδικασία συμμόρφωσης προς τον 
τύπο βάσει του εσωτερικού ελέγχου 
παραγωγής, που ορίζεται στο παράρτημα 
IV·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την εξασφάλιση νομικής σαφήνειας, είναι αναγκαία η προσαρμογή της διατύπωσης του 
άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο β) της πρότασης οδηγίας στη διατύπωση του παραρτήματος 
IV της πρότασης οδηγίας.

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης 
του ραδιοεξοπλισμού προς τις ουσιώδεις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 
παράγραφοι 2 και 3 ο κατασκευαστής έχει 
εφαρμόσει εναρμονισμένα πρότυπα τα 
στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν 
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να
χρησιμοποιεί οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες διαδικασίες:

Όταν στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης 
του ραδιοεξοπλισμού προς τις ουσιώδεις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 
παράγραφοι 2 και 3 ο κατασκευαστής έχει 
εφαρμόσει εναρμονισμένα πρότυπα τα 
στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν 
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιεί 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
διαδικασίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κατασκευαστές θα πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση προς 
όλες τις σχετικές ουσιώδεις απαιτήσεις χρησιμοποιώντας μια από τις διαδικασίες αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης.

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) εξέταση τύπου ΕΕ ακολουθούμενη από 
τη διαδικασία συμμόρφωσης προς τον 
τύπο, που ορίζεται στο παράρτημα IV·

(β) εξέταση τύπου ΕΕ ακολουθούμενη από 
τη διαδικασία συμμόρφωσης προς τον 
τύπο βάσει του εσωτερικού ελέγχου
παραγωγής, που ορίζεται στο παράρτημα 
IV·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την εξασφάλιση νομικής σαφήνειας, είναι αναγκαία η προσαρμογή της διατύπωσης του 
άρθρου 17 παράγραφος 2 στοιχείο β) της πρότασης οδηγίας στη διατύπωση του παραρτήματος 
IV της πρότασης οδηγίας.

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – σημείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) εξέταση τύπου ΕΕ ακολουθούμενη από 
τη διαδικασία συμμόρφωσης προς τον 
τύπο, που ορίζεται στο παράρτημα IV·

(α) εξέταση τύπου ΕΕ ακολουθούμενη από 
τη διαδικασία συμμόρφωσης προς τον 
τύπο βάσει του εσωτερικού ελέγχου 
παραγωγής, που ορίζεται στο παράρτημα 
IV·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την εξασφάλιση νομικής σαφήνειας, είναι αναγκαία η προσαρμογή της διατύπωσης του 
άρθρου 17 παράγραφος 3 στοιχείο α) της πρότασης οδηγίας στη διατύπωση του παραρτήματος 
IV της πρότασης οδηγίας.

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ έχει τη δομή 
του υποδείγματος που παρατίθεται στο 
παράρτημα VII, περιλαμβάνει τα στοιχεία 
που προσδιορίζονται στο ίδιο παράρτημα 
και επικαιροποιείται συνεχώς. 
Μεταφράζεται στη γλώσσα ή στις γλώσσες 
που απαιτεί το κράτος μέλος στην αγορά 
του οποίου διατίθεται ή καθίσταται 
διαθέσιμος ο ραδιοεξοπλισμός. 

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ έχει τη δομή 
του υποδείγματος που παρατίθεται στο 
παράρτημα VII, περιλαμβάνει τα στοιχεία 
που προσδιορίζονται στο ίδιο παράρτημα 
και επικαιροποιείται συνεχώς. Μετά από 
αίτημα των αρχών εποπτείας της αγοράς, 
ο οικονομικός φορέας υποβάλλει 
αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης 
ΕΕ σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, και 
μεριμνά για τη μετάφρασή της στη 
γλώσσα ή στις γλώσσες που απαιτεί το 
κράτος μέλος στην αγορά του οποίου 
διατίθεται ή καθίσταται διαθέσιμος ο 
ραδιοεξοπλισμός.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κοινοτικές πράξεις όπως η οδηγία για τη χαμηλή τάση (LVD) και η οδηγία για την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) απαιτούν από τους κατασκευαστές να υποβάλλουν 
δήλωση συμμόρφωσης όταν τους το ζητεί η εθνική αρχή εποπτείας. Μια γενική απαίτηση για 
μετάφραση, όπως αυτή που περιλαμβάνει η τρέχουσα πρόταση, θα ήταν επαχθής ιδιαίτερα για 
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τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς να προσθέτει αξία.

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Με τη σύνταξη της δήλωσης 
συμμόρφωσης ΕΕ, ο κατασκευαστής 
αναλαμβάνει την ευθύνη για τη 
συμμόρφωση του ραδιοεξοπλισμού.

4. Με τη σύνταξη της δήλωσης 
συμμόρφωσης ΕΕ, ο κατασκευαστής 
αναλαμβάνει την ευθύνη για τη 
συμμόρφωση του ραδιοεξοπλισμού προς 
τις διατάξεις που καθορίζονται στην 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση είναι σύμφωνη με εκείνη της δέσμης εναρμόνισης ΝΝΠ.

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κανόνες και όροι για την τοποθέτηση της 
σήμανσης CE

Κανόνες και όροι για την τοποθέτηση της 
σήμανσης CE και τον αριθμό μητρώου 
του κοινοποιημένου οργανισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο τίτλος πρέπει να διευρυνθεί, προκειμένου να αντικατοπτρίζει πλήρως το περιεχόμενο του 
άρθρου 20. 

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Τα κράτη μέλη βασίζονται στους 
υφιστάμενους μηχανισμούς για την 
εξασφάλιση της αποτελεσματικής 
εφαρμογής του καθεστώτος που διέπει τη 
σήμανση «CE» και λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα σε περίπτωση αθέμιτης 
χρήσης αυτής της σήμανσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση είναι σύμφωνη με εκείνη της δέσμης εναρμόνισης ΝΝΠ.

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο τεχνικός φάκελος περιλαμβάνει όλες 
τις σχετικές πληροφορίες ή λεπτομέρειες 
για τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν από 
τον κατασκευαστή, ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι ο ραδιοεξοπλισμός είναι σύμφωνος με 
τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 3. Πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 
τα έγγραφα που απαριθμούνται στο 
παράρτημα VI. 

1. Ο τεχνικός φάκελος περιλαμβάνει όλες 
τις σχετικές πληροφορίες ή λεπτομέρειες 
για τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν από 
τον κατασκευαστή, ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι ο ραδιοεξοπλισμός είναι σύμφωνος με 
τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 3. Πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 
τα στοιχεία  που απαριθμούνται στο 
παράρτημα VI. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την εξασφάλιση νομικής σαφήνειας, είναι αναγκαία η προσαρμογή της διατύπωσης του 
άρθρου 21 παράγραφος της πρότασης οδηγίας στη διατύπωση του παραρτήματος IV της 
πρότασης οδηγίας.

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 7 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Το προσωπικό που είναι αρμόδιο για τη 
διεξαγωγή των δραστηριοτήτων
αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαθέτει:

7. Το προσωπικό που είναι αρμόδιο για 
την εκτέλεση των καθηκόντων
αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαθέτει:

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την εξασφάλιση συνοχής με την ορολογία που χρησιμοποιείται στο άρθρο 26 της πρότασης 
οδηγίας. Η διατύπωση είναι σύμφωνη και με εκείνη της δέσμης εναρμόνισης ΝΝΠ.

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η αμεροληψία του οργανισμού 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, των 
διευθυντικών στελεχών του και του 
προσωπικού αξιολόγησης είναι εγγυημένη.

8. Η αμεροληψία του οργανισμού 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, των 
διευθυντικών στελεχών του και του 
προσωπικού που είναι αρμόδιο για την 
εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης
της συμμόρφωσης είναι εγγυημένη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την εξασφάλιση συνοχής με την ορολογία που χρησιμοποιείται στο άρθρο 26 της πρότασης 
οδηγίας.

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και 
του προσωπικού αξιολόγησης ενός 
οργανισμού αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης δεν εξαρτώνται από τον 
αριθμό των αξιολογήσεων που 

Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και 
του προσωπικού που είναι αρμόδιο για την 
εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης
της συμμόρφωσης ενός οργανισμού 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν 
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διενεργούνται ή από τα αποτελέσματα των 
αξιολογήσεων αυτών.

εξαρτώνται από τον αριθμό των 
αξιολογήσεων που διενεργούνται ή από τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την εξασφάλιση συνοχής με την ορολογία που χρησιμοποιείται στο άρθρο 26 της πρότασης 
οδηγίας.

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οργανισμοί αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης συμμετέχουν σε, ή 
εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό 
αξιολόγησης που απασχολούν 
ενημερώνεται για τις σχετικές 
δραστηριότητες τυποποίησης, τις 
κανονιστικές δραστηριότητες στον τομέα 
του ραδιοεξοπλισμού και του σχεδιασμού 
συχνοτήτων, καθώς και τις δραστηριότητες 
της ομάδας συντονισμού των 
κοινοποιημένων οργανισμών που 
συστάθηκε στο πλαίσιο της σχετικής 
ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης και 
εφαρμόζει ως γενικές οδηγίες τις 
διοικητικές αποφάσεις και τα έγγραφα που 
είναι το αποτέλεσμα των εργασιών της εν 
λόγω ομάδας.

Οι οργανισμοί αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης συμμετέχουν σε, ή 
εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό τους που 
είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των 
καθηκόντων αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης ενημερώνεται για τις 
σχετικές δραστηριότητες τυποποίησης, τις 
κανονιστικές δραστηριότητες στον τομέα 
του ραδιοεξοπλισμού και του σχεδιασμού 
συχνοτήτων, καθώς και τις δραστηριότητες 
της ομάδας συντονισμού των 
κοινοποιημένων οργανισμών που 
συστάθηκε στο πλαίσιο της σχετικής 
ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης και 
εφαρμόζει ως γενικές οδηγίες τις 
διοικητικές αποφάσεις και τα έγγραφα που 
είναι το αποτέλεσμα των εργασιών της εν 
λόγω ομάδας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την εξασφάλιση συνοχής με την ορολογία που χρησιμοποιείται στο άρθρο 26 της πρότασης 
οδηγίας.

Τροπολογία 61
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εν λόγω αίτηση συνοδεύεται από 
περιγραφή των δραστηριοτήτων 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, της 
ενότητας ή των ενοτήτων αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και των κατηγοριών του 
ραδιοεξοπλισμού για τον οποίο ο 
οργανισμός ισχυρίζεται ότι διαθέτει την 
απαιτούμενη επάρκεια, καθώς και από 
πιστοποιητικό διαπίστευσης, όταν αυτό 
υπάρχει, το οποίο εκδόθηκε από εθνικό 
οργανισμό διαπίστευσης, διά του οποίου 
πιστοποιείται ότι ο οργανισμός 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης πληροί τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
26.

2. Η αίτηση κοινοποίησης συνοδεύεται 
από περιγραφή των δραστηριοτήτων 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, της 
ενότητας ή των ενοτήτων αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και των κατηγοριών του 
ραδιοεξοπλισμού για τον οποίο ο 
οργανισμός ισχυρίζεται ότι διαθέτει την 
απαιτούμενη επάρκεια, καθώς και από 
πιστοποιητικό διαπίστευσης, όταν αυτό 
υπάρχει, το οποίο εκδόθηκε από εθνικό 
οργανισμό διαπίστευσης, διά του οποίου 
πιστοποιείται ότι ο οργανισμός 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης πληροί τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
26.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση είναι σύμφωνη με εκείνη της δέσμης εναρμόνισης ΝΝΠ.

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τον κατάλογο 
των οργανισμών που κοινοποιούνται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας, 
συμπεριλαμβανομένων των αριθμών 
ταυτοποίησης που τους έχουν χορηγηθεί 
και των δραστηριοτήτων για τις οποίες 
έχουν κοινοποιηθεί.

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τον κατάλογο 
των οργανισμών που κοινοποιούνται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας, 
συμπεριλαμβανομένων των αριθμών 
ταυτοποίησης που τους έχουν αποδοθεί
και των δραστηριοτήτων για τις οποίες 
έχουν κοινοποιηθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την εξασφάλιση συνοχής με την ορολογία που χρησιμοποιείται στο άρθρο 31 της πρότασης 
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οδηγίας. Η διατύπωση είναι σύμφωνη και με εκείνη της δέσμης εναρμόνισης ΝΝΠ.

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή φροντίζει για την προσαρμογή 
του καταλόγου αυτού στα πρόσφατα 
δεδομένα.

Η Επιτροπή φροντίζει για την προσαρμογή 
του καταλόγου στα πρόσφατα δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση είναι σύμφωνη με εκείνη της δέσμης εναρμόνισης ΝΝΠ.

Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το κοινοποιούν κράτος μέλος παρέχει 
στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος, όλες 
τις πληροφορίες σχετικά με την 
αιτιολόγηση της κοινοποίησης ή της 
επάρκειας του εν λόγω οργανισμού.

2. Το κοινοποιούν κράτος μέλος παρέχει 
στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος, όλες 
τις πληροφορίες σχετικά με την 
αιτιολόγηση της κοινοποίησης ή της 
επάρκειας του εν λόγω κοινοποιημένου 
οργανισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση είναι σύμφωνη με εκείνη της δέσμης εναρμόνισης ΝΝΠ.

Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εποπτεία της αγοράς της Ένωσης και 
έλεγχος των εισερχόμενων στην αγορά της 
Ένωσης προϊόντων

Εποπτεία της αγοράς της Ένωσης και 
έλεγχος του ραδιοεξοπλισμού στην αγορά 
της Ένωσης

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση που απαιτείται για την ευθυγράμμιση τίτλου και περιεχομένου

Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε 
κατάλληλο μέτρο για να εξασφαλίσουν ότι 
ο ραδιοεξοπλισμός μπορεί να διατίθεται 
στην αγορά μόνο εάν, όταν αποθηκεύεται 
σωστά και χρησιμοποιείται για το σκοπό 
για τον οποίο προορίζεται, δεν θέτει σε 
κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των 
ανθρώπων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση είναι σύμφωνη με εκείνη της δέσμης εναρμόνισης ΝΝΠ.

Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
κράτους μέλους έχουν ενεργήσει σύμφωνα 
με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 765/2008 ή όταν έχουν επαρκείς 
λόγους να πιστεύουν ότι ο 

1. Όταν οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
κράτους μέλους έχουν επαρκείς λόγους να 
πιστεύουν ότι ο ραδιοεξοπλισμός που 
διέπεται από την παρούσα οδηγία 
παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία ή την 
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ραδιοεξοπλισμός που διέπεται από την 
παρούσα οδηγία παρουσιάζει κίνδυνο για 
την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή 
για άλλα ζητήματα προστασίας του 
δημόσιου συμφέροντος που εμπίπτουν 
στην παρούσα οδηγία, διενεργούν 
αξιολόγηση για τον εν λόγω 
ραδιοεξοπλισμό η οποία ανταποκρίνεται 
σε όλες τις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς συνεργάζονται, όπως απαιτείται, με 
τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

ασφάλεια των προσώπων ή για άλλα 
ζητήματα προστασίας του δημόσιου 
συμφέροντος που εμπίπτουν στην παρούσα 
οδηγία, διενεργούν αξιολόγηση για τον εν 
λόγω ραδιοεξοπλισμό η οποία 
ανταποκρίνεται σε όλες τις σχετικές 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Για τον 
σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς συνεργάζονται όπως 
απαιτείται με τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς .

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση είναι σύμφωνη με εκείνη της δέσμης εναρμόνισης ΝΝΠ.

Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν, κατά την εν λόγω αξιολόγηση, οι 
αρχές εποπτείας της αγοράς διαπιστώσουν 
ότι ο ραδιοεξοπλισμός δεν συμμορφώνεται 
προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, 
ζητούν αμελλητί από τον σχετικό 
οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να 
επιτύχει τη συμμόρφωση του 
ραδιοεξοπλισμού προς τις απαιτήσεις, να 
τον αποσύρει από την αγορά ή να τον 
ανακαλέσει εντός εύλογης χρονικής 
περιόδου, ανάλογα προς τη φύση του 
κινδύνου, όπως αυτές ορίζουν.

Αν, κατά την αξιολόγηση που αναφέρεται 
στο πρώτο εδάφιο, οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς διαπιστώσουν ότι ο 
ραδιοεξοπλισμός δεν συμμορφώνεται προς 
τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, 
ζητούν αμελλητί από τον σχετικό 
οικονομικό φορέα να προβεί σε όλες τις 
διορθωτικές ενέργειες που απαιτούνται 
για να επιτύχει τη συμμόρφωση του 
ραδιοεξοπλισμού προς τις απαιτήσεις, να 
τον αποσύρει από την αγορά ή να τον 
ανακαλέσει εντός εύλογης χρονικής 
περιόδου, ανάλογα προς τη φύση του 
κινδύνου, όπως αυτές ορίζουν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση είναι σύμφωνη με εκείνη της δέσμης εναρμόνισης ΝΝΠ.
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Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
765/2008 ισχύει για τα προαναφερθέντα 
στο δεύτερο εδάφιο μέτρα.

Το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
765/2008 ισχύει για τα προαναφερθέντα 
στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση είναι σύμφωνη με εκείνη της δέσμης εναρμόνισης ΝΝΠ.

Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4 περιλαμβάνουν όλα τα 
διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που 
απαιτούνται για την ταυτοποίηση του μη 
συμμορφούμενου ραδιοεξοπλισμού, την 
καταγωγή του, τη φύση της τυχόν μη 
συμμόρφωσης και του σχετικού κινδύνου, 
τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών 
μέτρων που ελήφθησαν, καθώς και τις 
απόψεις που προβάλλει ο σχετικός 
οικονομικός φορέας. Ειδικότερα, οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς αναφέρουν κατά 
πόσον η έλλειψη συμμόρφωσης οφείλεται 
σε κάποιον από τους ακόλουθους λόγους:

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο 
περιλαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, 
ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την 
ταυτοποίηση του μη συμμορφούμενου 
ραδιοεξοπλισμού, την καταγωγή του, τη 
φύση της τυχόν μη συμμόρφωσης και του 
σχετικού κινδύνου, τη φύση και τη 
διάρκεια των εθνικών μέτρων που 
ελήφθησαν, καθώς και τις απόψεις που 
προβάλλει ο σχετικός οικονομικός φορέας. 
Ειδικότερα, οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
αναφέρουν κατά πόσον η έλλειψη 
συμμόρφωσης οφείλεται σε κάποιον από 
τους ακόλουθους λόγους:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση είναι σύμφωνη με εκείνη της δέσμης εναρμόνισης ΝΝΠ.
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Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη, πλην του κράτους 
μέλους που κίνησε τη διαδικασία, 
ενημερώνουν αμελλητί την Επιτροπή και 
τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα που 
έλαβαν και παρέχουν τυχόν άλλες 
πρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά τη μη 
συμμόρφωση του σχετικού 
ραδιοεξοπλισμού και, σε περίπτωση 
διαφωνίας με το κοινοποιηθέν εθνικό 
μέτρο, για τις τυχόν αντιρρήσεις τους.

6. Τα κράτη μέλη, πλην του κράτους 
μέλους που κίνησε τη διαδικασία δυνάμει 
του παρόντος άρθρου, ενημερώνουν 
αμελλητί την Επιτροπή και τα άλλα κράτη 
μέλη για τα μέτρα που έλαβαν και 
παρέχουν τυχόν άλλες πρόσθετες 
πληροφορίες όσον αφορά τη μη 
συμμόρφωση του σχετικού 
ραδιοεξοπλισμού και, σε περίπτωση 
διαφωνίας με το εθνικό μέτρο που 
λήφθηκε, για τις τυχόν αντιρρήσεις τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση είναι σύμφωνη με εκείνη της δέσμης εναρμόνισης ΝΝΠ.

Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Αν εντός 8 εβδομάδων από τη λήψη των 
πληροφοριών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4 δεν έχει διατυπωθεί 
αντίρρηση από κράτος μέλος ή από την 
Επιτροπή σε σχέση με προσωρινό μέτρο 
που έχει λάβει κράτος μέλος, το εν λόγω 
μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο.

7. Αν εντός οκτώ εβδομάδων από τη λήψη 
των πληροφοριών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από κράτος μέλος ή 
από την Επιτροπή σε σχέση με προσωρινό 
μέτρο που έχει λάβει κράτος μέλος, το εν 
λόγω μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση είναι σύμφωνη με εκείνη της δέσμης εναρμόνισης ΝΝΠ.
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Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν αμελλητί 
τη λήψη κατάλληλων περιοριστικών 
μέτρων σε σχέση με την οικεία συσκευή.

8. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν αμελλητί 
τη λήψη κατάλληλων περιοριστικών 
μέτρων σε σχέση με τον οικείο 
ραδιοεξοπλισμό, όπως η απόσυρση του 
ραδιοεξοπλισμού από την αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση είναι σύμφωνη με εκείνη της δέσμης εναρμόνισης ΝΝΠ.

Τροπολογία 74

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί 
δικαιολογημένο, όλα τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι ο μη συμμορφούμενος 
ραδιοεξοπλισμός αποσύρεται από τις 
αγορές τους και ενημερώνουν την 
Επιτροπή σχετικά. Αν το εθνικό μέτρο δεν 
θεωρηθεί δικαιολογημένο, το οικείο 
κράτος μέλος ανακαλεί το μέτρο.

2. Αν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί 
δικαιολογημένο, όλα τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσουν ότι ο μη συμμορφούμενος 
ραδιοεξοπλισμός αποσύρεται από τις 
αγορές τους και ενημερώνουν την 
Επιτροπή σχετικά. Αν το εθνικό μέτρο δεν 
θεωρηθεί δικαιολογημένο, το οικείο 
κράτος μέλος ανακαλεί το συγκεκριμένο 
μέτρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση είναι σύμφωνη με εκείνη της δέσμης εναρμόνισης ΝΝΠ.

Τροπολογία 75

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί 
δικαιολογημένο και η μη συμμόρφωση του 
ραδιοεξοπλισμού αποδοθεί σε ελλείψεις 
των εναρμονισμένων προτύπων τα οποία 
προβλέπονται στο άρθρο 16 της παρούσας 
οδηγίας, η Επιτροπή εφαρμόζει τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο [8] 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […/..] [για την 
ευρωπαϊκή τυποποίηση].

3. Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί 
δικαιολογημένο και η μη συμμόρφωση του 
ραδιοεξοπλισμού αποδοθεί σε ελλείψεις 
των εναρμονισμένων προτύπων τα οποία 
προβλέπονται στο άρθρο 40 παράγραφος 5 
στοιχείο β) της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή εφαρμόζει τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 11 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο κανονισμός για την ευρωπαϊκή τυποποίηση δημοσιεύτηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα, πρέπει να φαίνεται η αλλαγή αυτή.

Τροπολογία 76

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμμορφούμενος ραδιοεξοπλισμός που 
παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία και την 
ασφάλεια

Συμμορφούμενος ραδιοεξοπλισμός που 
παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία ή την 
ασφάλεια

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι σχετικές διατάξεις 
ισχύουν στις περιπτώσεις όπου ο ραδιοεξοπλισμός θέτει κίνδυνο μόνο την υγεία ή μόνο την 
ασφάλεια (δηλ. όχι κατ' ανάγκη και τα δύο ταυτόχρονα).

Τροπολογία 77

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αν κράτος μέλος διαπιστώσει, αφού έχει 
διενεργήσει αξιολόγηση δυνάμει του 
άρθρου 40 παράγραφος 1, ότι 
ραδιοεξοπλισμός, μολονότι 
συμμορφώνεται προς την παρούσα οδηγία, 
ενέχει κίνδυνο για την υγεία ή την 
ασφάλεια των προσώπων ή για άλλα 
ζητήματα προστασίας του δημόσιου 
συμφέροντος που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία, απαιτεί από τον σχετικό 
οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα δέοντα 
μέτρα για να εξασφαλίσει ότι ο 
ραδιοεξοπλισμός αυτός, όταν διατεθεί στην 
αγορά, δεν παρουσιάζει πλέον τον εν λόγω 
κίνδυνο ή για να αποσύρει τον 
ραδιοεξοπλισμό από την αγορά ή να τον 
ανακαλέσει εντός εύλογης περιόδου που 
αυτό ορίζει, ανάλογης με τη φύση του 
κινδύνου.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 78

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) ο αριθμός μητρώου του 
κοινοποιημένου οργανισμού, όταν 
εφαρμόζεται η διαδικασία αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης που καθορίζεται στο 
παράρτημα V, έχει τεθεί κατά παράβαση 
του άρθρου 20 ή δεν έχει τεθεί·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διατύπωση είναι σύμφωνη με εκείνη της δέσμης εναρμόνισης ΝΝΠ.

Τροπολογία 79

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) το προϊόν δεν συμμορφώνεται προς 
τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 10 παράγραφοι 5 και 6 και στο 
άρθρο 12 παράγραφος 3·

(στ) οι πληροφορίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 10 παράγραφοι 5 και 6 και στο 
άρθρο 12 παράγραφος 3 λείπουν, είναι 
λανθασμένες ή είναι ελλιπείς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφάλειας δικαίου. 

Τροπολογία 80

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) δεν συνοδεύουν τον ραδιοεξοπλισμό οι 
πληροφορίες σχετικά με την προβλεπόμενη 
χρήση ραδιοεξοπλισμού, η δήλωση 
συμμόρφωσης ΕE και οι περιορισμοί 
χρήσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 
παράγραφοι 7, 8 και 9·

(ζ) δεν συνοδεύουν τον ραδιοεξοπλισμό οι 
πληροφορίες σχετικά με την προβλεπόμενη 
χρήση ραδιοεξοπλισμού, η δήλωση 
συμμόρφωσης ΕE ή οι περιορισμοί 
χρήσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 
παράγραφοι 7, 8 και 9·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, πρέπει να καθορίζεται ότι η μη συμμόρφωση προς μια από τις 
απαιτήσεις επιτρέπει στο κράτος μέλος να απαιτήσει από τον αντίστοιχο οικονομικό φορέα να 
θέσει τέρμα στη μη συμμόρφωση.

Τροπολογία 81
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) δεν τηρήθηκε το άρθρο 5. διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία στο άρθρο 5 της προτεινόμενης οδηγίας.

Τροπολογία 82

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 3, στο άρθρο 3 
παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 2 
και στο άρθρο 5 παράγραφος 2 ισχύει επ’ 
αόριστον από την [ημερομηνία έναρξης 
ισχύος].

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 3 και στο άρθρο 4 
παράγραφος 2 ισχύει επ’ αόριστον από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία στο άρθρο 2 παράγραφος 3 και στο άρθρο 5 της προτεινόμενης 
οδηγίας.

Τροπολογία 83

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 3, στο άρθρο 3 
παράγραφος 3, στο άρθρο 4 παράγραφος 2 
και στο άρθρο 5 παράγραφος 2 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση.. Αρχίζει να ισχύει την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 
των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία 84

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 3, το άρθρο 3 παράγραφος 3, 
το άρθρο 4 παράγραφος 2 και το άρθρο 5 
παράγραφος 2 τίθενται σε ισχύ μόνο 
εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από 
το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών 
από την κοινοποίηση της πράξης αυτής 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή αν, πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν και τα δύο την Επιτροπή ότι 
δεν πρόκειται να προβάλουν αντιρρήσεις. 
Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

5. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 3 και το άρθρο 4 παράγραφος 
2 τίθενται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο 
μηνών από την ημέρα που η πράξη 
κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η 
περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την 
Επιτροπή ότι δεν θα προβάλλουν 
αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται 
κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία στο άρθρο 2 παράγραφος 3 και στο άρθρο 5 της προτεινόμενης 
οδηγίας.

Τροπολογία 85

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για τις 
κυρώσεις που επιβάλλονται σε περιπτώσεις 
παράβασης των εθνικών διατάξεων που 
θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα για να διασφαλίζουν την εφαρμογή 
τους. 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για τις 
κυρώσεις που επιβάλλονται σε περιπτώσεις 
παράβασης, από οικονομικούς φορείς, των 
εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
διασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι 
κανόνες αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν 
ποινικές κυρώσεις για σοβαρές 
παραβάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση είναι σύμφωνη με εκείνη της δέσμης εναρμόνισης ΝΝΠ.

Τροπολογία 86

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 5 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. ειδικός εξοπλισμός σχεδιασμένος 
αποκλειστικά για τους σκοπούς της 
έρευνας και ανάπτυξης, ο οποίος 
διατίθεται μόνο μεταξύ επιχειρήσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εξοπλισμός Ε&Α αποτελεί σημαντική ομάδα προϊόντων, δεδομένου ότι εξασφαλίζει την 
καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ. Οι πρόσφατες τροποποιήσεις των οδηγιών 
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σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και σχετικά με τα 
απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού εξαιρούν τον εξοπλισμό αυτό από το 
πεδίο εφαρμογής τους. Για την αποφυγή μεγάλης αβεβαιότητας μεταξύ των εισαγωγέων και των 
διανομέων, σχετικά με το ποια ηλεκτρικά προϊόντα καλύπτονται από καθεμιά από τις οδηγίες, 
θα πρέπει τα πεδία εφαρμογής των οδηγιών να ευθυγραμμιστούν.

Τροπολογία 87

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II διαγράφεται
Προϊόντα που εμπίπτουν στον ορισμό του 
ραδιοεξοπλισμού
1. Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, τα ακόλουθα προϊόντα 
θεωρούνται ραδιοεξοπλισμός:
(a) ενεργητικές κεραίες·

(β) παρεμβολείς.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, τα ακόλουθα προϊόντα δεν 
θεωρούνται ραδιοεξοπλισμός:
(a) παθητικές κεραίες·

(β) κοχλιακά εμφυτεύματα·

(γ) φούρνοι μικροκυμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η τροπολογία στο άρθρο 21 παράγραφος 1 στοιχείο 1 της προτεινόμενης οδηγίας 
συνεπάγεται μια αλλαγή όσον αφορά τον περιορισμό του ορισμού του ραδιοεξοπλισμού στον 
εξοπλισμό με δυνατότητα επικοινωνίας, το παράρτημα ΙΙ της προτεινόμενης οδηγίας είναι πλέον 
ξεπερασμένο.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Η παρούσα έκθεση τροποποιεί την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση 
της οδηγίας 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης 
Μαρτίου 1999, σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό 
εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών1 (οδηγία 
R&TTE). Η πρόταση συνδέεται στενά με την υλοποίηση του νέου νομοθετικού πλαισίου 
(ΝΝΠ) που θεσπίστηκε το 2008 ως «δέσμη νομοθετικών μέτρων για τα εμπορεύματα». 

Η οδηγία R&TTE θεσπίζει το πλαίσιο για την τοποθέτηση στην αγορά, την ελεύθερη 
κυκλοφορία και τη θέση σε λειτουργία στην ΕΕ, ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού 
τερματικού εξοπλισμού. Η οδηγία άρχισε να ισχύει το 1999 και διαδραμάτισε σημαντικό 
ρόλο στη δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς στον συγκεκριμένο τομέα. Η οδηγία 
περιλαμβάνει ουσιώδεις απαιτήσεις για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας, την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και για την αποφυγή των επιβλαβών παρεμβολών. Οι εν 
λόγω απαιτήσεις μετατρέπονται σε τεχνικές απαιτήσεις ως μη υποχρεωτικά εναρμονισμένα 
πρότυπα, όπως και σε άλλα νομοθετικά μέτρα «νέας προσέγγισης». 

Ο αριθμός των κινητών συσκευών και των ασύρματων εφαρμογών έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα 
τελευταία χρόνια. Το γεγονός αυτό δημιουργεί κινδύνους παρεμβολών μεταξύ των διαφόρων 
προϊόντων. Είναι επομένως αναγκαία η αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος. 

Ισχύουσες διατάξεις στον τομέα της πρότασης

Η οδηγία Ρ&ΤΤΕ εναρμονίζει πλήρως τη διάθεση στην ενωσιακή αγορά, των προϊόντων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της. Μόνον ο εξοπλισμός που πληροί τις απαιτήσεις της 
οδηγίας μπορεί να διατίθεται στην αγορά, ενώ τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να θεσπίζουν 
πρόσθετους περιορισμούς σε εθνικό επίπεδο για τις ίδιες απαιτήσεις. Η θέση σε λειτουργία 
και η χρήση ραδιοεξοπλισμού υπόκεινται στην εθνική νομοθεσία. Κατά την άσκηση της 
σχετικής αρμοδιότητας τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφώνονται προς την ισχύουσα 
ενωσιακή νομοθεσία, και ιδίως:

 το γενικό πλαίσιο για την πολιτική του ραδιοφάσματος που ορίζεται στο πρόγραμμα 
πολιτικής για το ραδιοφάσμα·

 τα γενικά κριτήρια που ορίζονται στην οδηγία 2002/21/ΕΚ (οδηγία-πλαίσιο) εντός 
του κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες·

 τους όρους για τις εγκρίσεις χρήσης του ραδιοφάσματος που καθορίζονται στην 
οδηγία 2002/20/ΕΚ (οδηγία για την αδειοδότηση) εντός του κανονιστικού πλαισίου 
για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες·

                                               
1 ΕΕ L 91 της 7.4.1999, σ. 10.
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 τα μέτρα εφαρμογής σύμφωνα με την απόφαση 676/2002/ΕΚ (απόφαση για το 
ραδιοφάσμα), που εναρμονίζουν τους τεχνικούς όρους για τη χρήση ορισμένων 
ζωνών του ραδιοφάσματος στην ΕΕ και είναι δεσμευτικά για όλα τα κράτη μέλη. 
Παραδείγματα εναρμονισμένων ζωνών σε επίπεδο ΕΕ είναι μεταξύ άλλων οι ζώνες 
για το GSM, το UMTS και τις συσκευές μικρής εμβέλειας·

 τη συνοχή με τις άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης.

Η θέση της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια εκφράζει ικανοποίηση για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προτείνει, 
ωστόσο, ορισμένες τροποποιήσεις οριζόντιου και κάθετου χαρακτήρα, για την αποφυγή 
περιττής διοικητικής επιβάρυνσης, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ, και, παράλληλα, την εξασφάλιση 
πολύ υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, την πλέον αποδοτική χρήση του 
ραδιοφάσματος, τη βελτίωση της εποπτείας της αγοράς, την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου 
συνέπειας προς το νέο νομοθετικό πλαίσιο, και την εξάλειψη των ενδεχόμενων ασυνεπειών 
του κειμένου που θα μπορούσαν να προκαλέσουν νομική αβεβαιότητα. 

Οριζόντια θέματα

Η εισηγήτρια εντόπισε ορισμένες ασυνέπειες με τη «δέσμη νομοθετικών μέτρων για τα 
εμπορεύματα», που έχει ήδη συζητηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προκειμένου τα σημεία αυτά 
να ευθυγραμμιστούν και να επιτευχθεί ένα συνεκτικό νομοθετικό πλαίσιο, η εισηγήτρια 
προτείνει βελτιώσεις στη διατύπωση.

Κάθετα θέματα

Η εισηγήτρια συμφωνεί με τον γενικό προσανατολισμό της πρότασης. Ωστόσο, υπάρχουν 
ορισμένα ζητήματα που συνδέονται ειδικά με τη συγκεκριμένη οδηγία, τα οποία επιβάλλουν 
αλλαγές προκειμένου να επιτευχθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της εποπτείας της αγοράς 
και της αποφυγής περιττής διοικητικής επιβάρυνσης, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ. 

α) Ορισμένα προϊόντα που συνεπάγονται πολύ περιορισμένη χρήση 
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων για σκοπούς άλλους από την επικοινωνία 
κυκλοφορούν ήδη στην αγορά χωρίς να έχουν διαπιστωθεί μείζονα προβλήματα, 
ρυθμίζονται επαρκώς π.χ. με τις οδηγίες LVD και EMCD, και επομένως θα ήταν 
υπερβολή να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης για να 
περιληφθεί αυτού του είδους ο εξοπλισμός.

β) Επιπλέον, και λαμβανομένου υπόψη ότι το ραδιοφάσμα είναι πεπερασμένος πόρος, 
είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η αποδοτική χρήση του, και συνεπώς ο εξοπλισμός 
που μπορεί να λαμβάνει ραδιοκύματα θα πρέπει να υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής 
της προτεινόμενης οδηγίας.

Η εισηγήτρια θεωρεί επομένως σημαντικό να τροποποιηθεί αντίστοιχα ο ορισμός 
του ραδιοεξοπλισμού.

γ) Η υποχρέωση για καταχώρηση ορισμένων ειδών ραδιοεξοπλισμού σε κεντρικό 
σύστημα θα προκαλούσε δυσανάλογη επιβάρυνση στους νόμιμους οικονομικούς 
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φορείς, ιδιαίτερα τις ΜΜΕ, ενώ τα οφέλη από ένα τέτοιο σύστημα καταχώρησης δεν 
έχουν αποδειχτεί επαρκώς. Επιπλέον, ένα τέτοιο σύστημα εγείρει ζητήματα 
εμπιστευτικότητας. Επίσης, οι αντίστοιχες διατάξεις περί ιχνηλασιμότητας που 
ορίζονται στην προτεινόμενη οδηγία αποτελούν επαρκές μέσο για την 
αποτελεσματική και ουσιαστική εποπτεία της αγοράς.

δ) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παροτρύνουν τους οικονομικούς φορείς να 
περιλαμβάνουν και διεύθυνση στο Διαδίκτυο, επιπλέον της ταχυδρομικής 
διεύθυνσης, για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των οικονομικών φορέων, 
των αρχών εποπτείας της αγοράς και των καταναλωτών. 

Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η πρόταση τονίζει τα 
πλεονεκτήματα της διαλειτουργικότητας μεταξύ ραδιοεξοπλισμού και εξαρτημάτων όπως οι 
φορτιστές. Χρειάζεται, ωστόσο, να γίνουν νέες προσπάθειες για την καθιέρωση κοινού 
φορτιστή. Αυτό θα διευκόλυνε τη χρήση του ραδιοεξοπλισμού, π.χ. των κινητών τηλεφώνων, 
θα περιόριζε τα απόβλητα και θα μείωνε το κόστος, προσφέροντας, συνεπώς, οφέλη στους 
καταναλωτές.


