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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių 
įstatymų, susijusių su radijo ryšio įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo
(COM(2012) 0584 – C7-0333/2012 – 2012/0283(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2012) 0584),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0333/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 13 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A7-0000/2013),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) įrenginiai, kurių paskirtis – tikslingai 
perduoti radijo bangas, sistemingai naudoja 
radijo spektrą. Siekiant užtikrinti, kad 
spektras būtų naudojamas veiksmingai ir 
taip būtų išvengta žalingųjų trukdžių, 
tokie įrenginiai turėtų būti įtraukti į šios 
direktyvos taikymo sritį nepriklausomai 
nuo to, ar įrenginiais galima palaikyti 

(6) įrenginiai, kurių paskirtis – tikslingai 
perduoti radijo bangas, sistemingai naudoja 
radijo spektrą. Nepaisant to, kad kai 
kuriuose produktuose apgalvotai 
naudojami magnetiniai ir elektros laukai, 
kad būtų galima juos panaudoti pagal 
paskirtį, siųstuvais neperteikiama jokia 
informacija ir todėl tokie laukai 
neskleidžia radijo bangų. Tokia įranga 

                                               
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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ryšį; turi labai ribotą lokalizuotų trikdžių 
potencialą ir todėl nepatenka į šios 
direktyvos taikymo sritį.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas padarytas atsižvelgiant į siūlomos direktyvos 2 straipsnio 1 dalies 1 punkto 
pakeitimą.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) patirtis rodo, kad sunku nustatyti, ar 
tam tikri gaminiai priklauso Direktyvos 
1999/5/EB taikymo sričiai. Visų pirma, 
kai tai yra dėl techninės pažangos 
sukuriami gaminiai, kurių kategoriją 
sunku nustatyti, būtina įvardyti gaminių 
kategorijas, kurias aprėpia arba 
neaprėpia radijo ryšio įrenginių 
apibrėžtis. Siekiant papildyti arba iš dalies 
pakeisti tam tikrus neesminius šios 
direktyvos elementus, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti suteikti deleguotieji 
įgaliojimai priimti teisės aktus dėl II 
priedo pakeitimų, kad jis būtų suderintas 
su technikos pažanga;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas padarytas atsižvelgiant į siūlomos direktyvos 2 straipsnio 3 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) ši direktyva turėtų būti taikoma visų 
rūšių tiekimui, įskaitant nuotolinį 
pardavimą;

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė yra suderinta su naująja teisės aktų sistema (NTAS) – derinamųjų teisės aktų 
rinkiniu.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Direktyvoje 2004/108/EB nustatyti 
esminiai reikalavimai dėl įrenginių, 
turinčių tik signalų priėmimo funkciją, 
gebėjimo priimti signalus, visų pirma 
susiję su nepageidaujamais signalais dėl 
veiksmingai naudojamų bendrų ar 
gretimų dažnių juostų, todėl šių įrenginių 
nebūtina įtraukti į šios direktyvos taikymo 
sritį;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas padarytas atsižvelgiant į siūlomos direktyvos 2 straipsnio 1 dalies 1 punkto 
pakeitimą.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) kai kuriais atvejais gali būti būtina
užtikrinti tarptinklinį veikimą kartu su 
kitais radijo ryšio įrenginiais ir 

(13) užtikrinti tarptinklinį veikimą kartu su 
kitais radijo ryšio įrenginiais ir 
prisijungimą Sąjungoje prie tinkamo tipo 
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prisijungimą Sąjungoje prie tinkamo tipo 
sąsajų. Dėl radijo ryšio įrenginių ir 
pagalbinių įtaisų, pvz., kroviklių,
sąveikumo gali būti paprasčiau naudoti
radijo ryšio įrenginius ir gali sumažėti 
nereikalingų atliekų;

sąsajų kai kuriais atvejais yra būtina.
Radijo ryšio įrenginių ir pagalbinių įtaisų, 
pvz., kroviklių, sąveikumas supaprastina
radijo ryšio įrenginių naudojimą ir 
sumažina nereikalingas atliekas ir 
išlaidas;  Todėl labai pageidautina 
atnaujinti pastangas kurti universalius 
kroviklius, tai būtų naudinga, visų pirma 
vartotojams ir kitiems galutiniams 
naudotojams.

Or. en

Pagrindimas

Dėl mobiliųjų telefonų kroviklių nesuderinamumo vartotojams ir galutiniams naudotojams 
kyla daugiausiai nepatogumų, jie taip pat kelia didelių su aplinkos apsauga susijusių 
problemų. Taigi, universalūs krovikliai atneštų daug naudos, ypač vartotojams.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) reikalavimas centrinėje duomenų 
bazėje užregistruoti rinkai teiksimus 
radijo ryšio įrenginius gali padėti 
veiksmingiau ir rezultatyviau prižiūrėti 
rinką, o tai leistų užtikrinti aukštą 
atitikties direktyvai lygį. Dėl tokio 
reikalavimo ekonominės veiklos 
vykdytojams susidarytų didesnė našta, 
todėl jis turėtų būti nustatytas tik dėl tų 
kategorijų, kurioms priskiriamų radijo 
ryšio įrenginių atitikties lygis dar nėra 
aukštas. Siekiant papildyti arba iš dalies 
pakeisti tam tikrus neesminius šios 
direktyvos elementus, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti suteikti deleguotieji 
įgaliojimai priimti teisės aktus dėl radijo 
ryšio įrenginių atitinkamų kategorijų, 
kurios turi būti užregistruotos centrinėje 
duomenų bazėje remiantis valstybėms 
narėms pateiktina informacija apie 

Išbraukta.
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atitiktį, nustatymo, dėl užregistruotinos 
informacijos ir registravimo bei 
registravimo numerio suteikimo taisyklių; 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas padarytas atsižvelgiant į siūlomos direktyvos 5 straipsnio pakeitimą.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) tam, kad būtų pagerinti ekonominės 
veiklos vykdytojų, rinkos priežiūros 
institucijų ir vartotojų ryšiai, valstybės 
narės turėtų skatinti ekonominės veiklos 
vykdytojus greta pašto adreso pateikti 
interneto svetainės adresą; 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant palengvinti ir racionalizuoti ekonominės veiklos vykdytojų, vartotojų ir rinkos 
priežiūros institucijų ryšius yra labai svarbu pateikti pašto adreso alternatyvas. Formuluotė 
yra suderinta su naująja teisės aktų sistema (NTAS) – derinamųjų teisės aktų rinkiniu.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35a) saugant informaciją, kurią 
reikalaujama pateikti pagal šią direktyvą, 
kad būtų nustatyti kiti veiklos vykdytojai, 
ekonominės veiklos vykdytojų 
nereikalaujama atnaujinti tokią 
informaciją, susijusią su kitais 
ekonominės veiklos vykdytojais, kurie 
jiems tiekė radijo ryšio įrenginius arba 
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kuriems jie tiekė radijo ryšio įrenginius;

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė yra suderinta su naująja teisės aktų sistema (NTAS) – derinamųjų teisės aktų 
rinkiniu.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) šioje direktyvoje turėtų būti nustatyti 
tik esminiai reikalavimai. Kad būtų 
lengviau vertinti atitiktį šiems 
reikalavimams, būtina numatyti radijo 
ryšio prietaisų, atitinkančių pagal 
Reglamentą (ES) Nr. [../..] [dėl 
standartizavimo Europoje] priimtus 
darniuosius standartus, kad būtų nustatytos 
išsamios tų reikalavimų techninės 
specifikacijos, atitikties prielaidą;

(37) šioje direktyvoje turėtų būti nustatyti 
tik esminiai reikalavimai. Kad būtų 
lengviau vertinti atitiktį šiems 
reikalavimams, būtina numatyti radijo 
ryšio prietaisų, atitinkančių pagal 2012 m. 
spalio 25 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1025/2012 
dėl Europos standartizacijos1 priimtus 
darniuosius standartus, kad būtų nustatytos 
išsamios tų reikalavimų techninės
specifikacijos, atitikties prielaidą;

_____________
1OL L 316, 2012 11 14, p. 12.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi Reglamentas dėl Europos standartizacijos buvo paskelbtas Oficialiajame leidinyje, 
reikia parodyti šį pokytį.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) Reglamente (ES) Nr. [../..] [dėl 
standartizavimo Europoje] numatyta 

(38) Reglamente (ES) Nr. 1025/2012
numatyta prieštaravimo darniesiems 



PR\934196LT.doc 11/53 PE510.528v01-00

LT

prieštaravimo darniesiems standartams 
procedūra, kuri taikoma, kai tie standartai 
ne visiškai atitinka šios direktyvos 
reikalavimus; 

standartams procedūra, kuri taikoma, kai 
tie standartai ne visiškai atitinka šios 
direktyvos reikalavimus; 

Or. en

Pagrindimas

Kadangi Reglamentas dėl Europos standartizacijos buvo paskelbtas Oficialiajame leidinyje, 
reikia parodyti šį pokytį.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40a) tam, kad būtų užtikrinta efektyvi 
prieiga prie informacijos rinkos priežiūros 
tikslais, informacija, kurios reikia, kad 
būtų galima nustatyti visus taikytinus 
Sąjungos aktus, turėtų būti pateikiama 
bendroje ES atitikties deklaracijoje. 
Siekiant sumažinti administracinę naštą 
ekonominės veiklos vykdytojams, bendra 
ES atitikties deklaracija gali būti byla, 
sudaryta iš atitinkamų atskirų atitikties 
deklaracijų;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas padarytas atsižvelgiant į siūlomos direktyvos 18 straipsnio 3 punktą. Formuluotė 
yra suderinta su naująja teisės aktų sistema (NTAS) – derinamųjų teisės aktų rinkiniu.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) Direktyvoje 1999/5/EB jau yra 
numatyta apsaugos procedūra, kuri taikoma 

(55) Direktyvoje 1999/5/EB jau yra 
numatyta apsaugos procedūra, kuri taikoma 
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tik tuo atveju, jei valstybės narės nesutaria 
dėl priemonių, kurias taiko valstybė narė. 
Tam, kad būtų padidintas skaidrumas ir 
sutrumpintas dokumentų nagrinėjimo 
laikas, būtina patobulinti galiojančią 
apsaugos sąlygos procedūrą, kad ji taptų 
veiksmingesnė ir būtų pasiremta valstybių 
narių sukaupta patirtimi;

tik tuo atveju, jei valstybės narės nesutaria 
dėl priemonių, kurias taiko valstybė narė. 
Tam, kad būtų padidintas skaidrumas ir 
sutrumpintas dokumentų nagrinėjimo 
laikas, būtina patobulinti galiojančią 
apsaugos procedūrą, kad ji taptų 
veiksmingesnė ir būtų pasiremta valstybių 
narių sukaupta patirtimi;

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė yra suderinta su naująja teisės aktų sistema (NTAS) – derinamųjų teisės aktų 
rinkiniu.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(56) dabartinę sistemą reikėtų papildyti 
procedūra, kurią taikant suinteresuotosios 
šalys būtų informuojamos apie priemones, 
kurių reikia imtis dėl radijo ryšio įrenginių, 
keliančių riziką asmenų sveikatos ir saugos 
arba kitų viešojo intereso aspektų, kuriems 
taikomi šios direktyvos esminiai 
reikalavimai, požiūriu. Be to, ji turėtų 
sudaryti sąlygas rinkos priežiūros 
institucijoms bendradarbiauti su susijusiais 
ekonominės veiklos vykdytojais ir 
ankstėliau imtis veiksmų dėl tokių 
įrenginių;

(56) dabartinę sistemą reikėtų papildyti 
procedūra, kurią taikant suinteresuotosios 
šalys būtų informuojamos apie priemones, 
kurių reikia imtis dėl radijo ryšio įrenginių, 
keliančių riziką asmenų sveikatos arba
saugos arba kitų viešojo intereso aspektų, 
kuriems taikomi šios direktyvos esminiai 
reikalavimai, požiūriu. Be to, ji turėtų 
sudaryti sąlygas rinkos priežiūros 
institucijoms bendradarbiauti su susijusiais 
ekonominės veiklos vykdytojais ir 
ankstėliau imtis veiksmų dėl tokių 
įrenginių;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, būtina patikslinti, kad atitinkamos nuostatos yra taikomos 
tais atvejais, kai radijo ryšio įrenginiai kelia riziką tik sveikatos arba tik saugumo požiūriu 
(t.y. nebūtinai abiem požiūriais iš karto).

Pakeitimas 14
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Pasiūlymas dėl direktyvos
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) valstybės narės turėtų nustatyti 
sankcijų, skiriamų pažeidus pagal šią 
direktyvą priimtas nacionalines nuostatas, 
taikymo taisykles ir užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendintos. Tos sankcijos turėtų būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios;

(60) valstybės narės turėtų nustatyti 
sankcijų, skiriamų pažeidus pagal šią 
direktyvą priimtas nacionalines nuostatas, 
taikymo taisykles ir užtikrinti, kad tos 
taisyklės būtų vykdomos. Tos sankcijos 
turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios;

Or. en

Pagrindimas

Šis terminas turėtų būti suderinamas su pasiūlytos direktyvos 46 straipsnyje naudojamu 
terminu. Formuluotė yra suderinta su naująja teisės aktų sistema (NTAS) – derinamųjų teisės 
aktų rinkiniu.

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Į šios direktyvos taikymo sritį 
patenkantiems radijo ryšio įrenginiams 
Direktyva 2006/95/EB netaikoma, išskyrus 
atvejus, kurie nurodyti šios direktyvos 3 
straipsnio 1 dalies a punkte.

4. Į šios direktyvos taikymo sritį 
patenkantiems radijo ryšio įrenginiams 
Direktyvos 2004/108/EB ir 2006/95/EB 
netaikomos, išskyrus atvejus, kurie 
nurodyti šios direktyvos 3 straipsnio 1 
dalies a ir b punktuose.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlytos direktyvos 9 konstatuojamoje dalyje teigiama, kad nuostatos, išskyrus tas, kuriomis 
nustatomi esminiai reikalavimai, nereikalingai nesidubliuotų, Direktyva 2004/108/EB 
neturėtų būti taikoma radijo ryšio įrenginiams, ir todėl tai turėtų būti nurodyta atitinkamame 
straipsnyje.

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) radijo ryšio įrenginys – gaminys, kurio 
paskirtis yra tikslingai skleisti radijo 
bangas, arba gaminys, kuris privalo būti 
naudojamas kartu su pagalbiniu įtaisu, 
pvz., antena, kad galėtų skleisti radijo 
bangas ir taip atlikti savo paskirtį;

1) radijo ryšio įrenginys – gaminys, kurio 
paskirtis yra tikslingai skleisti arba priimti
radijo ryšio palaikymo bangas, arba 
gaminys, kuris privalo būti naudojamas 
kartu su pagalbiniu įtaisu, pvz., antena, kad 
galėtų skleisti arba priimti radijo ryšio 
palaikymo bangas;

Or. en

Pagrindimas

Gaminiai, kuriems reikalingas labai ribotas elektromagnetinių bangų naudojimas, kitais nei 
komunikacijos tikslais be jokių pastebimų sisteminių problemų jau yra patekę į rinką ir juos 
pakankamai reglamentuoja Žemos įtampos direktyva (angl. LVD) ir Elektromagnetinio 
suderinamumo direktyva (angl. EMCD), todėl yra neproporcinga išplėsti siūlomos direktyvos 
taikymo sritį siekiant į ją įtraukti tokią įrangą. Be to, kadangi radijo spektras yra baigtinis 
išteklius yra svarbu užtikrinti veiksmingą jo panaudojimą, todėl įranga, galinti priimti radijo 
bangas, turėtų patekti į siūlomos direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) žalingieji trukdžiai – žalingieji trukdžiai, 
kaip apibrėžta Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2002/21/EB;

5) žalingieji trukdžiai – žalingieji trukdžiai, 
kaip apibrėžta Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2002/21/EB 2 
straipsnio r punkte;

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų užtikrintas teisinis tikrumas pridėtos aiškios nuorodos.

Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 7 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a) eksploatacijos pradžia – pirmas 
galutinio vartotojo radijo ryšio įrenginių 
panaudojimas Sąjungoje. Kai gaminys 
pradedamas naudoti darbo vietoje, 
darbdavys turi būti laikomas galutiniu 
vartotoju.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi terminas eksploatacijos pradžia naudojamas visame tekste (pvz., siūlomos direktyvos 
1 straipsnio 1 dalyje, 7 straipsnyje ir 48 straipsnyje), reikėtų nustatyti jo apibrėžtį.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) darnusis standartas – darnusis 
standartas, kaip apibrėžta Reglamento 
(ES) Nr. [../..] [dėl standartizacijos 
Europoje] 2 straipsnio 1 dalies c punkte;

14) darnusis standartas – darnusis 
standartas, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 
Nr. 1025/2012 2 straipsnio 1 dalies 
c punkte;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi Reglamentas dėl Europos standartizacijos buvo paskelbtas Oficialiajame leidinyje, 
reikia parodyti šį pokytį.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) akreditavimas – akreditavimas, kaip 
apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 765/2008;

15) akreditavimas – akreditavimas, kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 765/2008 
2 straipsnio 10 dalyje;
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Or. en

Pagrindimas

Kad būtų užtikrintas teisinis tikrumas pridėtos aiškios nuorodos.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16) nacionalinė akreditacijos įstaiga –
nacionalinė akreditacijos įstaiga, kaip 
apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 765/2008;

16) nacionalinė akreditacijos įstaiga –
nacionalinė akreditacijos įstaiga, kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 765/2008 2 
straipsnio 11 dalyje;

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų užtikrintas teisinis tikrumas pridėtos aiškios nuorodos.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17) atitikties vertinimas – procesas, per 
kurį nustatoma, ar radijo ryšio įrenginiai 
atitinka nustatytus esminius reikalavimus;

17) atitikties vertinimas – procesas, per 
kurį nustatoma, ar radijo ryšio įrenginiai 
atitinka nustatytus esminius šios direktyvos
reikalavimus;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą reikia sukonkretinti tikslius pagrindinius reikalavimus. 
Formuluotė yra suderinta su naująja teisės aktų sistema (NTAS) – derinamųjų teisės aktų 
rinkiniu.

Pakeitimas 23
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Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 19 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19) susigrąžinimas – bet kokia priemonė, 
kuria siekiama, kad būtų grąžinti 
naudotojams jau pateikti radijo ryšio 
įrenginiai;

19) susigrąžinimas – bet kokia priemonė, 
kuria siekiama, kad būtų grąžinti 
galutiniams naudotojams jau pateikti 
radijo ryšio įrenginiai;

Or. en

Pagrindimas

Sąvoka suderinta su 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime 
Nr. 768/2008 dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos ir panaikinančiame Sprendimą 
93/465/EEB, naudojama sąvoka.

Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikant šio straipsnio 1 dalies 1 punktą, 
radijo ryšio įrenginiais laikomi į II priedo 
1 punktą įtraukti gaminiai, o į II priedo 2 
punktą įtraukti gaminiai jais nelaikomi. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi siūlomos direktyvos 2 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatomas pakeitimas, susijęs su 
radijo ryšio įrenginių apibrėžties susiaurinimu iki įrenginių, kuriais galima palaikyti ryšį, 
pasiūlytos direktyvos II priedas tampa nebeaktualiu. Todėl 2 straipsnio 2 dalis taip pat tampa 
neaktualiu.

Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 45 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 

Išbraukta.
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keičiamas II priedas, siekiant jį suderinti 
su technikos pažanga.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi pasiūlytos direktyvos 2 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatomas pakeitimas, susijęs 
su radijo ryšio įrenginių apibrėžties susiaurinimu iki įrenginių, kuriais galima palaikyti ryšį, 
pasiūlytos direktyvos II priedas tampa neaktualiu. Todėl 2 straipsnio 3 dalis taip pat tampa 
neaktuali.

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Radijo ryšio įrenginiai sukonstruojami 
taip, kad jie perduotų signalus
veiksmingai naudodami radijo ryšiui 
žemėje / kosmose skirtą spektrą ir 
palydovinius išteklius, kad būtų išvengta 
žalingųjų trukdžių. Šį reikalavimą atitinka 
tik tie radijo ryšio įrenginiai, kurie gali 
veikti bent vienoje valstybėje narėje 
nepažeidžiant joje taikomų spektro 
naudojimo reikalavimų.

2. Radijo ryšio įrenginiai sukonstruojami 
taip, kad jie veiksmingai naudotų radijo 
ryšiui žemėje (kosmose) skirtą spektrą ir 
palydovinius išteklius, kad būtų išvengta 
žalingųjų trukdžių. Šį reikalavimą atitinka 
tik tie radijo ryšio įrenginiai, kurie gali 
veikti bent vienoje valstybėje narėje 
nepažeidžiant joje taikomų spektro 
naudojimo reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi pasiūlytos direktyvos 2 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatomas pakeitimas, susijęs 
su radijo ryšio įrenginių apibrėžties išplėtimu iki įrenginių, kuriais galima priimti radijo 
bangas, taigi, reikėtų padaryti pakeitimą ir 3 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnis Išbraukta.
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Radijo ryšio įrenginių užregistravimas 
juos priskiriant tam tikroms kategorijoms
1. Nuo [date - four years after the date of 
entry into force of the Directive] 
gamintojai 3 punkte nurodytoje centrinėje 
sistemoje užregistruoja tų kategorijų 
radijo ryšio įrenginių, kurių atitikties 3 
straipsnyje nustatytiems esminiams 
reikalavimas lygis yra žemas, tipus prieš 
tų kategorijų radijo ryšio įrenginius 
pateikiant rinkai. Kiekvienam 
užregistruotam tipui Komisija priskiria 
registracijos numerį, kurį gamintojai 
pritvirtinta ant rinkai teikiamų radijo 
ryšio įrenginių.
2. Komisija pagal 45 straipsnį įgaliojama 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
būtų nurodyta, kokių kategorijų radijo 
ryšio įrenginiams taikomas 1 dalies 
reikalavimas, atsižvelgiant į informaciją 
apie įrenginių atitiktį, kurią valstybės 
narės pateikia pagal 47 straipsnio 1 dalį, 
užregistruotiną informaciją, taikytinas 
registracijos taisykles ir taikytinas 
registracijos numerių pritvirtinimo ant 
radijo ryšio įrenginių taisykles. 
3. Komisija parengia sistemą, kurioje 
gamintojai galėtų užregistruoti reikiamą 
informaciją. 

Or. en

Pagrindimas

Įpareigojimas užregistruoti radijo ryšio įrenginius sukeltų neproporcingas kliūtis teisėtiems 
ekonominės veiklos vykdytojams, ypač MVĮ, kadangi tokios registravimo sistemos nauda 
nebuvo pakankamai įrodyta. Be to, tokia sistema gali paskatinti su konfidencialumu susijusius 
klausimus. Be to, tam tikros atsekamumo nuostatos, nustatytos siūlomoje direktyvoje yra 
nepakankama priemonė siekiant veiksmingos ir efektyvios rinkos priežiūros.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio antraštinė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pateikimas rinkai Tiekimas rinkai 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas padarytas siekiant visapusiškai atspindėti siūlomos direktyvos 6 straipsnio turinį.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nedraudžia, nevaržo ar 
netrukdo dėl priežasčių, susijusių su šios 
direktyvos aprėpiamais aspektais, savo 
teritorijoje tiekti rinkai šią direktyvą
atitinkančius radijo ryšio įrenginius. 

1. Valstybės narės nedraudžia, nevaržo ar 
netrukdo savo teritorijoje tiekti rinkai šioje 
direktyvoje nustatytus reikalavimus 
atitinkančius radijo ryšio įrenginius 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas padarytas siekiant užtikrinti teisinį tikrumą;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės netrukdo eksponuoti 
šios direktyvos neatitinkančių radijo ryšio 
įrenginių prekybos mugėse, parodose, 
ekspozicijose ir panašiuose renginiuose, su 
sąlyga, kad bus pateiktas matomas ženklas, 
kuriame aiškiai nurodyta, kad tokių radijo 
ryšio įrenginių negalima teikti rinkai ar 
naudoti tol, kol jie neatitinka reikalavimų.

2. Valstybės narės netrukdo eksponuoti ir 
demonstruoti šioje direktyvoje nustatytų 
reikalavimų neatitinkančių radijo ryšio 
įrenginių prekybos mugėse, parodose, 
ekspozicijose ir panašiuose renginiuose, su 
sąlyga, kad bus pateiktas matomas ženklas, 
kuriame aiškiai nurodyta, kad tokių radijo 
ryšio įrenginių negalima tiekti rinkai, 
eksploatuoti ar naudoti tol, kol jie 
neatitinka direktyvos reikalavimų. Minėtas 
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eksponavimas ir demonstravimas gali 
vykti tik tada, jei imamasi atitinkamų 
priemonių, kuriomis siekiama išvengti 
elektromagnetinių trukdžių ir žalingų 
trikdžių atsižvelgiant į radijo spektrą.

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė yra suderinta su naująja teisės aktų sistema (NTAS) – derinamųjų teisės aktų 
rinkiniu.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Gamintojai užtikrina, kad būtų taikomos 
reikiamos serijinės gamybos atitikties 
užtikrinimo procedūros. Deramai 
atsižvelgiama į radijo ryšio įrenginių 
konstrukcijos ar charakteristikų pakeitimus 
ir darniųjų standartų ar techninių 
specifikacijų, kuriais remiantis 
deklaruojama aparato atitiktis, pakeitimus.

4. Gamintojai užtikrina, kad būtų taikomos 
reikiamos procedūros, kad būtų išlaikoma 
serijinės produkcijos atitiktis šiai 
direktyvai. Deramai atsižvelgiama į radijo 
ryšio įrenginių konstrukcijos ar 
charakteristikų pakeitimus ir darniųjų 
standartų ar kitų techninių specifikacijų, 
kuriais remiantis deklaruojama radijo ryšio 
įrenginių atitiktis, pakeitimus.

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė yra suderinta su naująja teisės aktų sistema (NTAS) – derinamųjų teisės aktų 
rinkiniu.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai to reikia atsižvelgiant į radijo ryšio 
įrenginių keliamą riziką, gamintojai tiria 
rinkai patiektų radijo ryšio įrenginių 

Kai to reikia atsižvelgiant į radijo ryšio 
įrenginių keliamą riziką, gamintojai, 
siekdami apsaugoti vartotojų sveikatą ir 



PE510.528v01-00 22/53 PR\934196LT.doc

LT

pavyzdžius, nagrinėja ir, jei būtina, 
registruoja skundus ir informaciją apie 
reikalavimų neatitinkančius ir susigrąžintus 
radijo ryšio įrenginius, taip pat informuoja 
platintojus apie tokią stebėseną.

užtikrinti jų saugą, kompetentingos 
institucijos tinkamai pagrįstu prašymu
tiria rinkai patiektų radijo ryšio įrenginių 
pavyzdžius, nagrinėja ir, jei būtina, 
registruoja skundus ir informaciją apie 
reikalavimų neatitinkančius ir susigrąžintus 
radijo ryšio įrenginius, taip pat informuoja 
platintojus apie tokią stebėseną.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti nereikalingų gamintojams, ypač MVĮ, daromų kliūčių reikia ištirti 
pavyzdžius tik remiantis atitinkamai pagrįstu kompetentingos institucijos prašymu. 
Formuluotė yra suderinta su naująja teisės aktų sistema (NTAS) – derinamųjų teisės aktų 
rinkiniu.

Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Gamintojai ant radijo ryšio įrenginių 
arba, jeigu dėl radijo ryšio įrenginių 
dydžio ar pobūdžio to neįmanoma 
padaryti, ant pakuotės arba kartu su radijo 
ryšio įrenginiu pateikiamame dokumente 
nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės 
pavadinimą arba registruotą prekės ženklą 
ir adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. 
Turi būti nurodytas vienas adresas, kuriuo 
galima susisiekti su gamintoju.

6. Gamintojai ant radijo ryšio įrenginių 
arba, jei tai neįmanoma, ant pakuotės arba 
kartu su radijo ryšio įrenginiu 
pateikiamame dokumente nurodo savo 
pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą 
arba registruotą prekės ženklą ir pašto 
adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. 
Nurodomas vienas adresas, kuriuo galima 
susisiekti su gamintoju. Kontaktiniai 
duomenys turi būti pateikiami 
galutiniams naudotojams ir rinkos 
priežiūros institucijoms lengvai 
suprantama kalba.

Or. en

Pagrindimas

Radijo ryšio įrenginių specifikacijos pakeistos bendresnio pobūdžio indikacija „jei tai 
neįmanoma“ siekiant užtikrinti, kad taip pat būtų atsižvelgta ir į apribojimus, susijusius su 
radijo ryšio įrenginių dydžiu ir pobūdžiu. Be to, siekiant užtikrinti veiksmingą pateiktos 
informacijos panaudojimą įvestas atitinkamos kalbos reikalavimas. Formuluotė yra suderinta 
su naująja teisės aktų sistema (NTAS) – derinamųjų teisės aktų rinkiniu.
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Gamintojai užtikrina, kad kartu su radijo 
ryšio įrenginiais būtų pateiktos instrukcijos 
ir informacija apie saugą ta kalba, kuri gali 
būti lengvai suprantama vartotojams ir 
kitiems naudotojams, kaip nustatė 
atitinkama valstybė narė. Instrukcijose 
pateikiama informacija, kurios reikia norint 
radijo ryšio įrenginius naudoti pagal 
paskirtį. Tinkamais atvejais pateikiamas 
pagalbinių įtaisų ir (arba) komponentų, 
įskaitant programinę įrangą, kurios leidžia 
radijo ryšio įrenginiams veikti pagal 
paskirtį, aprašas. 

7. Gamintojai užtikrina, kad kartu su radijo 
ryšio įrenginiais būtų pateiktos instrukcijos 
ir informacija apie saugą ta kalba, kuri gali 
būti lengvai suprantama vartotojams ir 
kitiems galutiniams naudotojams, kaip 
nustatė atitinkama valstybė narė. 
Instrukcijose pateikiama informacija, 
kurios reikia norint radijo ryšio įrenginius 
naudoti pagal paskirtį. Tinkamais atvejais 
pateikiamas pagalbinių įtaisų ir (arba) 
komponentų, įskaitant programinę įrangą, 
kurios leidžia radijo ryšio įrenginiams 
veikti pagal paskirtį, aprašas. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas padarytas siekiant užtikrinti teksto sąvokų nuoseklumą.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 7 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokios instrukcijos ir pirmoje dalyje 
nurodyta saugos informacija, taip pat 
visas ženklinimas turi būti aiškūs, 
suprantami ir suvokiami. 

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė yra suderinta su naująja teisės aktų sistema (NTAS) – derinamųjų teisės aktų 
rinkiniu.
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Gamintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad jų rinkai pateikti
radijo ryšio įrenginiai neatitinka šios 
direktyvos, nedelsdami imasi būtinų
taisomųjų priemonių, kad užtikrintų tų 
radijo ryšio įrenginių atitiktį, juos
pašalintų arba susigrąžintų, jei tikslinga.
Be to, jei radijo ryšio įrenginiai kelia 
riziką, gamintojai nedelsdami apie tai 
praneša valstybių narių, kurių rinkai jie 
patiekė tokius radijo ryšio įrenginius, 
kompetentingoms nacionalinėms 
institucijoms, pateikdami išsamią 
informaciją, visų pirma apie neatitiktį ir 
apie visas taisomąsias priemones, kurių 
buvo imtasi.

10. Gamintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad jų rinkai pateikti 
radijo ryšio įrenginiai neatitinka šios 
direktyvos, nedelsdami imasi taisomųjų 
priemonių, būtinų užtikrinti tų radijo ryšio 
įrenginių atitiktį, juos pašalinti arba
susigrąžinti, jei tikslinga. Be to, jei radijo 
ryšio įrenginiai kelia riziką, gamintojai 
nedelsdami apie tai praneša valstybių 
narių, kurių rinkai jie patiekė tokius radijo 
ryšio įrenginius, kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
neatitiktį ir apie visas taisomąsias 
priemones, kurių buvo imtasi.

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė yra suderinta su naująja teisės aktų sistema (NTAS) – derinamųjų teisės aktų 
rinkiniu.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. To pagrįstai pageidaujančiai 
kompetentingai nacionalinei institucijai
gamintojai nedelsdami suteikia visą 
informaciją ir dokumentus, būtinus radijo 
ryšio įrenginių atitikčiai įrodyti, tai 
institucijai lengvai suprantama kalba.
Šios institucijos prašymu gamintojai su ja 
bendradarbiauja imantis bet kokių 
veiksmų, siekiant pašalinti rinkai pateiktų 

11. Jei kompetentinga nacionalinė 
institucija pateikia pagrįstą prašymą,
gamintojai tai institucijai lengvai 
suprantama kalba nedelsdami popierine 
ar elektronine forma suteikia visą 
informaciją ir dokumentus, būtinus 
įrodyti, kad radijo ryšio įrenginiai atitinka 
šios direktyvos reikalavimus.. Šios 
institucijos prašymu gamintojai su ja 
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jų radijo ryšio įrenginių keliamą riziką. bendradarbiauja imantis bet kokių 
veiksmų, siekiant pašalinti rinkai pateiktų 
jų radijo ryšio įrenginių keliamą riziką.

Or. en

Pagrindimas

Būtina racionalizuoti dokumentų pateikimo procesą. Formuluotė yra suderinta su naująja 
teisės aktų sistema (NTAS) – derinamųjų teisės aktų rinkiniu.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Importuotojai ant radijo ryšio įrenginių
ar, jeigu to neįmanoma padaryti, ant 
pakuotės arba kartu su radijo ryšio 
įrenginiais pateikiamuose dokumentuose
nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės 
pavadinimą arba registruotą prekės ženklą 
ir adresą, kuriuo su jais galima susisiekti. 
Tai taikytina ir tada, kai to neįmanoma 
padaryti dėl radijo ryšio įrenginių dydžio 
arba kai importuotojai turėtų atidaryti 
pakuotę, kad galėtų ant radijo ryšio 
įrenginių nurodyti savo pavadinimą ir 
adresą

3. Importuotojai ant radijo ryšio įrenginių 
nurodo savo pavadinimą, registruotą prekės 
pavadinimą arba registruotą prekės ženklą 
ir pašto adresą, kuriuo su jais galima 
susisiekti, ar, jeigu to neįmanoma 
padaryti, visa tai nurodo ant pakuotės 
arba kartu su radijo ryšio įrenginiais 
pateikiamuose dokumentuose. 
Kontaktiniai duomenys turi būti 
pateikiami galutiniams naudotojams ir 
rinkos priežiūros institucijoms lengvai 
suprantama kalba.

Or. en

Pagrindimas

Atvejų specifikavimas yra nereikalingas, kadangi jau taikoma bendresnė nuoroda „jeigu to 
neįmanoma padaryti“. Be to, siekiant užtikrinti veiksmingą pateiktos informacijos 
panaudojimą įvestas atitinkamos kalbos reikalavimas. Formuluotė yra suderinta su naująja 
teisės aktų sistema (NTAS) – derinamųjų teisės aktų rinkiniu.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Importuotojai užtikrina, kad kartu su 
radijo ryšio įrenginiais būtų pateikiamos 
instrukcijos ir informacija apie saugą 
vartotojams ir kitiems naudotojams lengvai 
suprantama kalba, kaip nustatė atitinkama 
valstybė narė.

4. Importuotojai užtikrina, kad kartu su 
radijo ryšio įrenginiais būtų pateikiamos 
instrukcijos ir informacija apie saugą 
vartotojams ir kitiems galutiniams 
naudotojams lengvai suprantama kalba,
kaip nustatė atitinkama valstybė narė. 
Tokios instrukcijos ir saugos informacija, 
taip pat visas ženklinimas turi būti aiškūs, 
suprantami ir suvokiami.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas padarytas norint užtikrinti sąvokų nuoseklumą tekste, taip pat siekiant užtikrinti, 
kad tai neprieštarautų įsipareigojimams, kaip nustatyta siūlomos direktyvos 10 straipsnio 7 
dalies pirmos pastraipos pakeitime.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kai to reikia atsižvelgiant į radijo ryšio 
įrenginių keliamą riziką, importuotojai, 
siekdami užtikrinti vartotojų sveikatos 
apsaugą ir saugą, tiria rinkai tiekiamų 
radijo ryšio įrenginių pavyzdžius, nagrinėja 
ir, jei būtina, registruoja skundus ir 
informaciją apie reikalavimų 
neatitinkančius ir susigrąžintus radijo ryšio 
įrenginius, taip pat informuoja platintojus 
apie tokią stebėseną.

6. Kai to reikia atsižvelgiant į radijo ryšio 
įrenginių keliamą riziką, importuotojai, 
siekdami užtikrinti vartotojų sveikatos 
apsaugą ir saugą, kompetentingų 
institucijų tinkamai pagrįstu prašymu tiria 
rinkai tiekiamų radijo ryšio įrenginių 
pavyzdžius, nagrinėja ir, jei būtina, 
registruoja skundus ir informaciją apie 
reikalavimų neatitinkančius ir susigrąžintus 
radijo ryšio įrenginius, taip pat informuoja 
platintojus apie bet kokią stebėseną.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti nereikalingų gamintojams, ypač MVĮ, daromų kliūčių reikia ištirti 
pavyzdžius tik remiantis atitinkamai pagrįstu kompetentingos institucijos prašymu. 
Formuluotė yra suderinta su naująja teisės aktų sistema (NTAS) – derinamųjų teisės aktų 
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rinkiniu.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Importuotojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad rinkai jų pateikti 
radijo ryšio įrenginiai neatitinka šios 
direktyvos, nedelsdami imasi būtinų 
taisomųjų priemonių, kad užtikrintų tų 
radijo ryšio įrenginių atitiktį, juos pašalintų 
arba susigrąžintų, jei tikslinga. Be to, jei 
radijo ryšio įrenginiai kelia riziką, 
importuotojai nedelsdami apie tai praneša 
valstybių narių, kurių rinkai jie tiekė tokius 
įrenginius, kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
neatitiktį ir apie visas taisomąsias 
priemones, kurių buvo imtasi.

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba 
nekeičiamas)

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė yra suderinta su naująja teisės aktų sistema (NTAS) – derinamųjų teisės aktų 
rinkiniu.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. To pagrįstai pageidaujančiai 
kompetentingai nacionalinei institucijai
importuotojai suteikia visą informaciją ir 
dokumentus, būtinus radijo ryšio įrenginių 
atitikčiai įrodyti ta kalba, kurią ta 
institucija gali lengvai suprasti. Šios 
institucijos prašymu gamintojai 
bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, 

9. Jei kompetentinga nacionalinė 
institucija pateikia pagrįstą prašymą, 
importuotojai tai institucijai lengvai 
suprantama kalba nedelsdami popierine 
ar elektronine forma suteikia visą 
informaciją ir dokumentus, būtinus įrodyti, 
kad radijo ryšio įrenginiai atitinka šios 
direktyvos reikalavimus.. Šios institucijos 
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kurių imamasi siekiant pašalinti rinkai 
pateiktų jų radijo ryšio įrenginių keliamą 
riziką.

prašymu gamintojai bendradarbiauja su ja 
dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant 
pašalinti rinkai pateiktų jų radijo ryšio 
įrenginių keliamą riziką.

Or. en

Pagrindimas

Būtina racionalizuoti dokumentų pateikimo procesą. Formuluotė yra suderinta su naująja 
teisės aktų sistema (NTAS) – derinamųjų teisės aktų rinkiniu.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš tiekdami radijo ryšio įrenginius 
rinkai, platintojai patikrina, ar radijo ryšio 
įrenginiai pažymėti CE ženklu, ar kartu su 
jais pateikiami reikiami dokumentai, 
instrukcijos ir saugos informacija 
vartotojams ir kitiems naudotojams lengvai 
suprantama kalba valstybėje narėje, kurioje 
radijo ryšio įrenginiai bus tiekiami rinkai, 
ir ar gamintojas bei importuotojas įvykdė 
10 straipsnio 5 ir 9 dalyse bei 12 straipsnio 
3 dalyje nustatytus reikalavimus.

Prieš tiekdami radijo ryšio įrenginius 
rinkai, platintojai patikrina, ar radijo ryšio 
įrenginiai pažymėti CE ženklu, ar kartu su 
jais pateikiami reikiami dokumentai, 
instrukcijos ir saugos informacija 
vartotojams ir kitiems galutiniams 
naudotojams lengvai suprantama kalba 
valstybėje narėje, kurioje radijo ryšio 
įrenginiai bus tiekiami rinkai, ir ar 
gamintojas bei importuotojas įvykdė 10 
straipsnio 5 ir 9 dalyse bei 12 straipsnio 3
ir 4 dalyse nustatytus reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas padarytas siekiant užtikrinti teksto sąvokų nuoseklumą.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Platintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad rinkai jų patiekti 

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba 
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radijo ryšio įrenginiai neatitinka šios 
direktyvos, pasirūpina, kad būtų imtasi 
būtinų taisomųjų priemonių tų įrenginių 
atitikčiai užtikrinti, juos pašalinti arba 
susigrąžinti, jei tikslinga. Be to, jei radijo 
ryšio įrenginiai kelia riziką, platintojai 
nedelsdami apie tai praneša valstybių 
narių, kurių rinkai jie patiekė tokius radijo 
ryšio įrenginius, kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms, pateikdami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
neatitiktį ir apie visas taisomąsias 
priemones, kurių buvo imtasi.

nekeičiamas)

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė yra suderinta su naująja teisės aktų sistema (NTAS) – derinamųjų teisės aktų 
rinkiniu.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei kompetentinga nacionalinė institucija 
pateikia pagrįstą prašymą, platintojai 
nedelsdami suteikia jai visą informaciją ir 
dokumentus, būtinus radijo ryšio įrenginių 
atitikčiai įrodyti. Šios institucijos prašymu 
gamintojai bendradarbiauja su ja imantis 
bet kokių veiksmų, kuriais siekiama 
pašalinti jų rinkai patiektų radijo ryšio 
įrenginių keliamą riziką.

5. Jei kompetentinga nacionalinė institucija 
pateikia pagrįstą prašymą, platintojai tai 
institucijai lengvai suprantama kalba
nedelsdami suteikia jai visą informaciją ir 
dokumentus popierine ar elektronine 
forma, būtinus įrodyti, kad radijo ryšio 
įrenginiai atitinka šios direktyvos 
reikalavimus. Šios institucijos prašymu 
gamintojai bendradarbiauja su ja imantis 
bet kokių veiksmų, kuriais siekiama 
pašalinti jų rinkai patiektų radijo ryšio 
įrenginių keliamą riziką.

Or. en

Pagrindimas

Būtina racionalizuoti dokumentų pateikimo procesą ir nustatyti tinkamus kalbos reikalavimus. 
Formuluotė yra suderinta su naująja teisės aktų sistema (NTAS) – derinamųjų teisės aktų 
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rinkiniu.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu darnusis standartas atitinka 
reikalavimus, kuriuos jis apima ir kurie 
yra išdėstyti 3 straipsnyje arba 27 
straipsnyje, Komisija Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje paskelbia nuorodas 
į šiuos standartus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata jau įtvirtinta Standartizacijos reglamentu.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamintojai gali įrodyti radijo ryšio 
įrenginių atitiktį 3 straipsnio 1 dalies a ir b 
punktuose įvardytiems esminiams 
reikalavimams taikydami vieną iš toliau 
nurodytų atitikties vertinimo procedūrų:

Gamintojai įrodo radijo ryšio įrenginių 
atitiktį 3 straipsnio 1 dalyje nustatytiems
esminiams reikalavimams taikydami vieną 
iš toliau nurodytų atitikties vertinimo 
procedūrų:

Or. en

Pagrindimas

Gamintojai turėtų būti įpareigoti įrodyti, kad jų gaminiai atitinka visus atitinkamus esminius 
reikalavimus, taikydami vieną iš atitikties vertinimo procedūrų. 

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ES tipo patikrinimas, po kurio vykdoma 
atitikties tipui procedūra, nustatyta IV 
priede;

b) ES tipo patikrinimas, po kurio vykdoma 
gamybos vidaus kontrole pagrįsta 
atitikties tipui procedūra, nustatyta IV 
priede;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį aiškumą, būtina suderinti siūlomos direktyvos 17 straipsnio 1 dalies 
b punkto formuluotę su šios direktyvos IV priedo formuluote.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu vertindami radijo ryšio įrenginių 
atitiktį 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse 
įvardytiems esminiams reikalavimams 
gamintojai taikė darniuosius standartus, 
kurių nuorodiniai žymenys buvo paskelbti 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, 
jie gali taikyti vieną iš toliau įvardytų 
procedūrų:

Jeigu vertindami radijo ryšio įrenginių 
atitiktį 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse 
nustatytiems esminiams reikalavimams 
gamintojai taikė darniuosius standartus, 
kurių nuorodiniai žymenys buvo paskelbti 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, 
jie taiko vieną iš toliau įvardytų procedūrų:

Or. en

Pagrindimas

Gamintojai turėtų būti įpareigoti įrodyti, kad jų gaminiai atitinka visus atitinkamus esminius 
reikalavimus, taikydami vieną iš atitikties vertinimo procedūrų. 

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ES tipo patikrinimas, po kurio vykdoma 
atitikties tipui procedūra, nustatyta IV 

b) ES tipo patikrinimas, po kurio vykdoma 
gamybos vidaus kontrole pagrįsta
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priede; atitikties tipui procedūra, nustatyta IV 
priede;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį aiškumą, būtina suderinti siūlomos direktyvos 17 straipsnio 2 dalies 
b punkto formuluotę su šios direktyvos IV priedo formuluote.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ES tipo patikrinimas, po kurio vykdoma 
atitikties tipui procedūra, nustatyta IV 
priede;

a) ES tipo patikrinimas, po kurio vykdoma 
gamybos vidaus kontrole pagrįsta
atitikties tipui procedūra, nustatyta IV 
priede;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį aiškumą, būtina suderinti siūlomos direktyvos 17 straipsnio 3 dalies 
a punkto formuluotę su šios direktyvos IV priedo formuluote.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ES atitikties deklaracijos forma atitinka 
nustatytą pavyzdį, joje nurodomi VII 
priede nustatyti elementai ir ji nuolat 
atnaujinama. Ji išverčiama į valstybės 
narės, kurios rinkai pateikiami ar tiekiami 
radijo ryšio įrenginiai, reikalaujamą kalbą 
ar kalbas. 

ES atitikties deklaracijos forma atitinka 
nustatytą pavyzdį, nustatytą VII priede,
joje nurodomi VII priede nustatyti 
elementai ir ji nuolat atnaujinama. Rinkos 
priežiūros institucijoms paprašius, 
ekonominės veiklos vykdytojas pateikia 
ES atitikties deklaracijos kopiją popierine 
arba elektronine forma ir užtikrina, kad ji 
būtų išversta į valstybės narės, kurios 
rinkai pateikiami ar tiekiami radijo ryšio 
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įrenginiai, reikalaujamą kalbą ar kalbas.

Or. en

Pagrindimas

Pagal Bendrijos teisės aktus, pavyzdžiui, Žemos įtampos direktyvą (angl. LVD) ir 
Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą (angl. EMCD) reikalaujama, kad gamintojas, 
nacionalinei priežiūros institucijai paprašius, pateiktų atitikties deklaraciją (angl. DoC). 
Pagal bendrus vertimo reikalavimus, kaip nurodyti šiame pasiūlyme, būtų užkraunama didelė 
našta, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms, tačiau dėl to nebūtų gauta jokios papildomos 
naudos.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Parengdami ES atitikties deklaraciją 
gamintojai prisiima atsakomybę už radijo 
ryšio įrenginių atitiktį.

4. Parengdami ES atitikties deklaraciją 
gamintojai prisiima atsakomybę už radijo 
ryšio įrenginių atitiktį šioje direktyvoje 
nustatytiems reikalavimams.

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė yra suderinta su naująja teisės aktų sistema (NTAS) – derinamųjų teisės aktų 
rinkiniu.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žymėjimo CE ženklu taisyklės ir sąlygos Žymėjimo CE ženklu ir paskelbtosios 
įstaigos identifikaciniu numeriu taisyklės 
ir sąlygos

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant visapusiškai atspindėti pasiūlytos direktyvos 20 straipsnio turinį, būtina išplėsti 
pavadinimą.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės remiasi esamomis 
priemonėmis, siekdamos užtikrinti, kad 
būtų teisingai laikomasi ženklinimą „CE“ 
ženklu reglamentuojančios tvarkos, ir 
netinkamo to ženklinimo naudojimo 
atveju imasi atitinkamų veiksmų.

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė yra suderinta su naująja teisės aktų sistema (NTAS) –  derinamųjų teisės aktų 
rinkiniu.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Techniniuose dokumentuose pateikiami 
visi reikiami duomenys ir informacija apie 
gamintojo naudotus būdus siekiant 
užtikrinti, kad radijo ryšio įrenginiai 
atitiktų 3 straipsnio reikalavimus. Turi būti 
pateikiami bent VI priede išvardyti 
dokumentai. 

1. Techniniuose dokumentuose pateikiami 
visi reikiami duomenys ir informacija apie 
gamintojo naudotus būdus siekiant 
užtikrinti, kad radijo ryšio įrenginiai 
atitiktų 3 straipsnio reikalavimus. Turi būti 
pateikiami bent VI priede išvardyti 
elementai. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį aiškumą, būtina suderinti siūlomos direktyvos 21 straipsnio 1 dalies 
formuluotę su šios direktyvos VI priedo formuluote.
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Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Už atitikties vertinimą atsakingi 
darbuotojai:

7. Už atitikties vertinimo užduočių 
atlikimą atsakingi darbuotojai:

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti siūlomos direktyvos 26 straipsnio sąvokų nuoseklumą. 
Formuluotė yra suderinta su naująja teisės aktų sistema (NTAS) – derinamųjų teisės aktų 
rinkiniu.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Turi būti užtikrinamas atitikties 
vertinimo įstaigų, jų aukščiausio lygio 
vadovų ir vertinimą atliekančių darbuotojų 
nešališkumas.

8. Turi būti užtikrinamas atitikties 
vertinimo įstaigų, jų aukščiausio lygio 
vadovų ir už atitikties vertinimo užduočių 
atlikimą atsakingų darbuotojų 
nešališkumas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti siūlomos direktyvos 26 straipsnio sąvokų atitiktį.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 8 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitikties vertinimo įstaigos aukščiausio Atitikties vertinimo įstaigos aukščiausio 
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lygio vadovų ir vertinimą atliekančių
darbuotojų atlyginimas nepriklauso nuo 
atliktų įvertinimų skaičiaus ar rezultatų.

lygio vadovų ir už atitikties vertinimo 
užduočių atlikimą atsakingų darbuotojų 
atlyginimas nepriklauso nuo atliktų 
įvertinimų skaičiaus ar rezultatų.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti siūlomos direktyvos 26 straipsnio sąvokų atitiktį.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitikties vertinimo įstaigos dalyvauja 
atitinkamoje standartizacijos veikloje, su 
radijo ryšio įrenginiais ir dažnių planavimu 
susijusioje reguliavimo veikloje ir 
paskelbtųjų įstaigų koordinavimo grupės, 
sudarytos pagal atitinkamus derinamuosius 
Sąjungos teisės aktus, veikloje arba 
užtikrina, kad apie šią veiklą būtų 
informuoti vertinimą atliekantys jų 
darbuotojai, ir šios grupės priimtus 
administracinius sprendimus bei parengtus 
dokumentus taiko kaip bendrąsias gaires.

Atitikties vertinimo įstaigos dalyvauja 
atitinkamoje standartizacijos veikloje, su 
radijo ryšio įrenginiais ir dažnių planavimu 
susijusioje reguliavimo veikloje ir 
paskelbtųjų įstaigų koordinavimo grupės, 
sudarytos pagal atitinkamus derinamuosius 
Sąjungos teisės aktus, veikloje arba 
užtikrina, kad apie šią veiklą būtų 
informuoti už atitikties vertinimo užduočių 
atlikimą atsakingi jų darbuotojai, ir šios 
grupės priimtus administracinius 
sprendimus bei parengtus dokumentus 
taiko kaip bendrąsias gaires.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti siūlomos direktyvos 26 straipsnio sąvokų atitiktį.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prie prašymo pridedamas atitikties 
vertinimo veiklos, atitikties vertinimo 

2. Prie prašymo būti paskelbtąja įstaiga
pridedamas atitikties vertinimo veiklos, 
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modulio ar modulių ir radijo įrenginių 
kategorijų, kuriuos vertinti ta įstaiga teigia 
turinti kompetencijos, aprašas, taip pat 
nacionalinės akreditacijos įstaigos išduotas 
akreditacijos pažymėjimas, jeigu jis yra, 
kuriuo patvirtinama, kad atitikties 
vertinimo įstaiga atitinka 26 straipsnyje 
nustatytus reikalavimus.

atitikties vertinimo modulio ar modulių ir 
radijo įrenginių kategorijų, kuriuos vertinti 
ta įstaiga teigia turinti kompetencijos, 
aprašas, taip pat nacionalinės akreditacijos 
įstaigos išduotas akreditacijos 
pažymėjimas, jeigu jis yra, kuriuo 
patvirtinama, kad atitikties vertinimo 
įstaiga atitinka 26 straipsnyje nustatytus 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė yra suderinta su naująja teisės aktų sistema (NTAS) – derinamųjų teisės aktų 
rinkiniu.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija paviešina įstaigų, apie kurias 
pagal šią direktyvą pranešta kaip apie 
paskelbtąsias įstaigas, sąrašą ir nurodo 
joms suteiktus identifikacinius numerius 
bei veiklą, kurią jos kaip paskelbtosios 
įstaigos įgaliotos atlikti.

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba 
nekeičiamas.)

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti siūlomos direktyvos 31 straipsnio sąvokų nuoseklumą. 
Formuluotė yra suderinta su naująja teisės aktų sistema (NTAS) – derinamųjų teisės aktų 
rinkiniu.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija užtikrina, kad tas sąrašas būtų 
nuolat atnaujinamas.

Komisija užtikrina, kad šis sąrašas būtų 
nuolat atnaujinamas.

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė yra suderinta su naująja teisės aktų sistema (NTAS) – derinamųjų teisės aktų 
rinkiniu.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijos prašymu skelbiančioji 
valstybė narė pateikia Komisijai visą 
informaciją, susijusią su paskelbtosios 
įstaigos įgaliojimų suteikimo pagrindu arba 
atitinkamos įstaigos kompetencijos 
patvirtinimu.

2. Komisijos prašymu skelbiančioji 
valstybė narė pateikia Komisijai visą 
informaciją, susijusią su paskelbtosios 
įstaigos įgaliojimų suteikimo pagrindu arba 
atitinkamos paskelbtosios įstaigos 
kompetencijos patvirtinimu.

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė yra suderinta su naująja teisės aktų sistema (NTAS) – derinamųjų teisės aktų 
rinkiniu.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungos rinkos priežiūra ir į Sąjungos 
rinką patenkančių gaminių kontrolė

Sąjungos rinkos priežiūra ir į Sąjungos 
rinką patenkančių radijo ryšio įrenginių
kontrolė

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas siekiant suderinti straipsnio pavadinimą su jo turiniu.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Valstybės narės imasi visų būtinų 
priemonių užtikrinti, kad radijo ryšio 
įrenginius būtų galima pateikti į rinką tik 
tuomet, jei jie tinkamai laikomi, 
naudojami pagal numatytą paskirtį ir 
nekelia pavojaus žmonių sveikatai ir 
saugai.

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė yra suderinta su naująja teisės aktų sistema (NTAS) – derinamųjų teisės aktų 
rinkiniu.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu vienos valstybės narės rinkos 
priežiūros institucijos imasi veiksmų pagal 
Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 
straipsnį arba turi pakankamo pagrindo 
manyti, kad radijo ryšio įrenginiai, kuriems 
taikoma ši direktyva, kelia riziką žmonių 
sveikatos ar saugos arba kitų su 
visuomenės interesų apsauga susijusių 
aspektų, patenkančių į šios direktyvos 
taikymo sritį, požiūriu, jos atlieka su 
atitinkamais radijo ryšio įrenginiais susijusį 
vertinimą, atsižvelgdamos į visus šioje 
direktyvoje nustatytus reikalavimus. Su
rinkos priežiūros institucijomis reikiamais 

1. Jeigu vienos valstybės narės rinkos 
priežiūros institucijos turi pakankamo 
pagrindo manyti, kad radijo ryšio 
įrenginiai, kuriems taikoma ši direktyva, 
kelia riziką žmonių sveikatos ar saugos 
arba kitų su visuomenės interesų apsauga 
susijusių aspektų, patenkančių į šios 
direktyvos taikymo sritį, požiūriu, jos 
atlieka su atitinkamais radijo ryšio 
įrenginiais susijusį vertinimą, 
atsižvelgdamos į visus šioje direktyvoje 
nustatytus atitinkamus reikalavimus. 
Susiję ekonominės veiklos vykdytojai 
prireikus šiais tikslais bendradarbiauja su
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atvejais bendradarbiauja susiję 
ekonominės veiklos vykdytojai.

rinkos priežiūros institucijomis.

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė yra suderinta su naująja teisės aktų sistema (NTAS) – derinamųjų teisės aktų 
rinkiniu.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu atlikdamos tą vertinimą rinkos 
priežiūros institucijos nustato, kad radijo 
ryšio įrenginiai neatitinka šioje direktyvoje 
nustatytų reikalavimų, jos nedelsdamos 
pareikalauja, kad susijęs ekonominės 
veiklos vykdytojas imtųsi visų reikiamų 
taisomųjų veiksmų, kad užtikrintų radijo 
ryšio įrenginių atitiktį tiems 
reikalavimams, pašalintų radijo ryšio 
įrenginius iš rinkos arba juos susigrąžintų 
per pagrįstą laikotarpį, kurį jos gali 
nustatyti atsižvelgdamos į rizikos pobūdį.

Jeigu atlikdamos vertinimą, nurodytą 
pirmoje pastraipoje, rinkos priežiūros 
institucijos nustato, kad radijo ryšio 
įrenginiai neatitinka šioje direktyvoje 
nustatytų reikalavimų, jos nedelsdamos 
pareikalauja, kad susijęs ekonominės 
veiklos vykdytojas imtųsi visų reikiamų 
taisomųjų veiksmų, kad užtikrintų radijo 
ryšio įrenginių atitiktį tiems 
reikalavimams, pašalintų radijo ryšio 
įrenginius iš rinkos arba juos susigrąžintų 
per pagrįstą laikotarpį, kurį jos gali 
nustatyti atsižvelgdamos į rizikos pobūdį.

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė yra suderinta su naująja teisės aktų sistema (NTAS) – derinamųjų teisės aktų 
rinkiniu.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Antroje pastraipoje nurodytoms 
priemonėms taikomas Reglamento (EB) 

Šios dalies antroje pastraipoje nurodytoms 
priemonėms taikomas Reglamento (EB) 
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Nr. 765/2008 21 straipsnis. Nr. 765/2008 21 straipsnis.

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė yra suderinta su naująja teisės aktų sistema (NTAS) – derinamųjų teisės aktų 
rinkiniu.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teikiant 4 dalyje nurodytą informaciją 
įtraukiami visi turimi duomenys, visų 
pirma nurodomi reikalavimų 
neatitinkantiems radijo ryšio įrenginiams 
identifikuoti būtini duomenys, radijo ryšio 
įrenginių kilmė, tariamos neatitikties 
pobūdis ir susijusi rizika, taikomų 
nacionalinių priemonių pobūdis ir trukmė, 
taip pat susijusių ekonominės veiklos 
vykdytojų pateikti argumentai. Visų pirma 
rinkos priežiūros institucijos nurodo, ar 
neatitikties priežastimi yra viena iš šių 
priežasčių:

Teikiant 4 dalies antroje pastraipoje 
nurodytą informaciją įtraukiami visi turimi 
duomenys, visų pirma nurodomi 
reikalavimų neatitinkantiems radijo ryšio 
įrenginiams identifikuoti būtini duomenys, 
radijo ryšio įrenginių kilmė, tariamos 
neatitikties pobūdis ir susijusi rizika, 
taikomų nacionalinių priemonių pobūdis ir 
trukmė, taip pat susijusių ekonominės 
veiklos vykdytojų pateikti argumentai. 
Visų pirma rinkos priežiūros institucijos 
nurodo, ar neatitikties priežastimi yra viena 
iš šių priežasčių:

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė yra suderinta su naująja teisės aktų sistema (NTAS) – derinamųjų teisės aktų 
rinkiniu.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės, išskyrus procedūrą
inicijavusiąją, nedelsdamos praneša 
Komisijai ir kitoms valstybėms narėms 

6. Valstybės narės, išskyrus inicijavusiąją 
procedūrą pagal šį straipsnį, nedelsdamos 
praneša Komisijai ir kitoms valstybėms 



PE510.528v01-00 42/53 PR\934196LT.doc

LT

apie visas priemones, kurių ėmėsi, ir 
pateikia visą turimą papildomą informaciją, 
susijusią su atitinkamų radijo ryšio 
įrenginių neatitiktimi, ir, jei nesutinka su 
praneštąja nacionaline priemone, pateikia 
prieštaravimus.

narėms apie visas priemones, kurių ėmėsi, 
ir pateikia visą turimą papildomą 
informaciją, susijusią su atitinkamų radijo 
ryšio įrenginių neatitiktimi, ir, jei nesutinka 
su priimta nacionaline priemone, pateikia 
prieštaravimus.

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė yra suderinta su naująja teisės aktų sistema (NTAS) – derinamųjų teisės aktų 
rinkiniu.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu per 8 savaites po 4 dalyje
nurodytos informacijos gavimo nei 
valstybės narės, nei Komisija nepateikia 
prieštaravimų dėl valstybės narės taikomos 
laikinosios priemonės, priemonė laikoma 
pagrįsta.

7. Jeigu per aštuonias savaites po 4 dalies 
antroje pastraipoje nurodytos informacijos 
gavimo nei valstybės narės, nei Komisija 
nepateikia prieštaravimų dėl valstybės 
narės taikomos laikinosios priemonės, 
priemonė laikoma pagrįsta.

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė yra suderinta su naująja teisės aktų sistema (NTAS) – derinamųjų teisės aktų 
rinkiniu.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valstybės narės užtikrina, kad 
atitinkamo aparato atžvilgiu būtų imtasi 
reikiamų ribojamųjų priemonių.

8. Valstybės narės užtikrina, kad 
atitinkamų radijo ryšio įrenginių atžvilgiu 
nedelsiant būtų imtasi reikiamų ribojamųjų 
priemonių, pavyzdžiui, šių radijo ryšio 
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įrenginių pašalinimo iš rinkos.

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė yra suderinta su naująja teisės aktų sistema (NTAS) – derinamųjų teisės aktų 
rinkiniu.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu nacionalinė priemonė laikoma 
pagrįsta, visos valstybės narės imasi 
priemonių, būtinų užtikrinti, kad 
reikalavimų neatitinkantys radijo ryšio
įrenginiai būtų pašalinti arba susigrąžinti iš 
jų rinkos, ir apie tai informuoja Komisiją. 
Jeigu nacionalinė priemonė laikoma 
nepagrįsta, atitinkama valstybė narė ją
atšaukia.

2. Jeigu nacionalinė priemonė laikoma 
pagrįsta, visos valstybės narės imasi 
priemonių, būtinų užtikrinti, kad 
reikalavimų neatitinkantys radijo ryšio 
įrenginiai būtų pašalinti arba susigrąžinti iš 
jų rinkos, ir apie tai informuoja Komisiją. 
Jeigu nacionalinė priemonė laikoma 
nepagrįsta, atitinkama valstybė narė šią 
priemonę atšaukia.

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė yra suderinta su naująja teisės aktų sistema (NTAS) – derinamųjų teisės aktų 
rinkiniu.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu nacionalinė priemonė laikoma 
pagrįsta, o radijo ryšio įrenginių neatitiktis 
siejama su darniųjų standartų trūkumais, 
nurodytais šios direktyvos 16 straipsnyje, 
Komisija taiko Reglamento (ES) Nr. [../..] 
[dėl standartizacijos Europoje] [8] 

3. Jeigu nacionalinė priemonė laikoma 
pagrįsta, o radijo ryšio įrenginių neatitiktis 
siejama su darniųjų standartų trūkumais, 
nurodytais šios direktyvos 40 straipsnio 5 
dalies b punkte, Komisija taiko 
Reglamento (ES) Nr. 1025/2012 
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straipsnyje numatytą procedūrą. 11 straipsnyje numatytą procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi Reglamentas dėl Europos standartizacijos buvo paskelbtas Oficialiajame leidinyje, 
reikia parodyti šį pokytį.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reikalavimus atitinkantys radijo ryšio 
įrenginiai, keliantys riziką sveikatai ir
saugai

Reikalavimus atitinkantys radijo ryšio 
įrenginiai, keliantys riziką sveikatai arba
saugai

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, būtina patikslinti, kad atitinkamos nuostatos yra taikomos 
tais atvejais, kai radijo ryšio įrenginiai kelia riziką tik sveikatos arba tik saugumo požiūriu 
(t.y. nebūtinai abiem požiūriais iš karto).

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu valstybė narė pagal 40 straipsnio 1 
dalį atlieka vertinimą ir nustato, kad šią 
direktyvą atitinkantys radijo ryšio 
įrenginiai vis dėlto kelia riziką žmonių 
sveikatos ir saugos arba kitų su visuomenės 
interesų apsauga susijusių aspektų 
požiūriu, ji pareikalauja, kad susiję 
ekonominės veiklos vykdytojai imtųsi visų 
reikiamų priemonių siekdami užtikrinti, 
kad rinkai pateikti radijo ryšio įrenginiai 
nebekeltų rizikos, pašalintų tokius radijo 
ryšio įrenginius iš rinkos arba juos 

(Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba 
nekeičiamas.)
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susigrąžintų per pagrįstą laikotarpį, kurį ji 
gali nustatyti atsižvelgdama į rizikos 
pobūdį.

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė yra suderinta su naująja teisės aktų sistema (NTAS) – derinamųjų teisės aktų 
rinkiniu.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) gaminys paskelbtosios įstaigos 
identifikaciniu numeriu, jeigu taikoma V 
priede nustatyta atitikties vertinimo 
procedūra, pažymėtas pažeidžiant 
20 straipsnį arba nepažymėtas;

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė yra suderinta su naująja teisės aktų sistema (NTAS) – derinamųjų teisės aktų 
rinkiniu.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) gaminys neatitinka 10 straipsnio 5 ir 6 
dalyse ir 12 straipsnio 3 dalyje nustatytų 
reikalavimų;

f) 10 straipsnio 5 ir 6 dalyse ir 12 straipsnio 
3 dalyje nustatyta informacija nepateikta, 
neteisinga ar neišsami;

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimas padarytas siekiant užtikrinti teisinį tikrumą. 

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) kartu su radijo ryšio įrenginiu nėra 
pateikta informacija apie radijo ryšio 
įrenginio paskirtį, ES atitikties deklaracija 
ir naudojimo apribojimai, nustatyti 10 
straipsnio 7, 8 ir 9 dalyse;

g) kartu su radijo ryšio įrenginiu nėra 
pateikta informacija apie radijo ryšio 
įrenginio paskirtį, ES atitikties deklaracija 
arba naudojimo apribojimai, nustatyti 10 
straipsnio 7, 8 ir 9 dalyse;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant teisinio tikrumo, būtina nurodyti, kad jei nesilaikoma vieno iš reikalavimų, 
valstybėms narėms suteikiama teisė reikalauti, kad atitinkamas ūkinės veiklos vykdytojas 
liautųsi pažeidinėti atitikties reikalavimus.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) nesilaikoma 5 straipsnio. Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas padarytas atsižvelgiant į pasiūlytos direktyvos 5 straipsnio pakeitimą.
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Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 2 straipsnio 3 dalyje, 3 straipsnio 3 
dalyje, 4 straipsnio 2 dalyje ir 5 straipsnio 
2 dalyje minimi deleguotieji įgaliojimai 
suteikiamai neribotam laikotarpiui nuo 
[date of entry into force].

2. 3 straipsnio 3 dalyje ir 4 straipsnio 
2 dalyje minimi deleguotieji įgaliojimai 
suteikiamai neribotam laikotarpiui nuo 
[šios direktyvos įsigaliojimo data].

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas padarytas pagal pasiūlytos direktyvos 2 straipsnio 3 dalies ir 5 straipsnio 
pakeitimą.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 2 straipsnio 3 
dalyje, 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 2 
dalyje ir 5 straipsnio 2 dalyje nurodytus 
suteiktus deleguotuosius įgaliojimus. 
Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
deleguotieji įgaliojimai. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Kitų 
deleguotųjų aktų galiojimas dėl to 
nesikeičia. 

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 3 straipsnio 3 
dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytus 
suteiktus deleguotuosius įgaliojimus. 
Sprendimu dėl įgaliojimų panaikinimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
deleguotieji įgaliojimai. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Kitų 
deleguotųjų aktų galiojimas dėl to 
nesikeičia. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas padarytas pagal pasiūlytos direktyvos 2 straipsnio 3 dalies ir 5 straipsnio 
pakeitimą, taip pat siekiant užtikrinti teisinį aiškumą.
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Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 2 straipsnio 3 dalį, 3 straipsnio 3 
dalį, 4 straipsnio 2 dalį ir 5 straipsnio 2 
dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja 
tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir 
Taryba praneša Komisijai, kad 
prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiais.

5. Pagal 3 straipsnio 3 dalį ir 4 straipsnio 2 
dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja 
tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo 
pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie šį aktą dienos nei Europos 
Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 
prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 
šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir 
Taryba praneša Komisijai, kad 
prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiais.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas padarytas  pagal pasiūlytos direktyvos 2 straipsnio 3 dalies ir 5 straipsnio 
pakeitimą.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų 
pažeidus pagal šią direktyvą priimtas 
nacionalines nuostatas, taisykles ir imasi 
visų jų vykdymui užtikrinti būtinų 
priemonių. 

Valstybės narės nustato sankcijų, taikomų 
ūkinės veiklos vykdytojams pažeidus pagal 
šią direktyvą priimtas nacionalines 
nuostatas, taisykles ir imasi visų jų 
vykdymui užtikrinti būtinų priemonių. 
Tokiose taisyklėse gali būti numatytos 
baudžiamosios sankcijos už didelius 
pažeidimus.

Or. en
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Pagrindimas

Formuluotė yra suderinta su naująja teisės aktų sistema (NTAS) – derinamųjų teisės aktų 
rinkiniu.

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Įranga, kuri specialiai suprojektuota 
tik moksliniams tyrimams ir technologinei 
plėtrai ir kuri tiekiama tik tarp įmonių.

Or. en

Pagrindimas

Įranga, skirta moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai, sudaro labai svarbią gaminių 
grupę, nes šie įrenginiai užtikrina inovacijas ir konkurencingumą Europos Sąjungoje. Pagal 
neseniai pakeistas direktyvas dėl tam tikroms pavojingoms medžiagoms nustatyto apribojimo 
ir dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų minėti įrenginiai neįtraukti į šių direktyvų 
taikymo sritį. Siekiant išvengti didelio importuotojų ir platintojų netikrumo, susijusio su tuo, 
kokiems elektros įrenginiams kuri konkrečiam gaminiui skirta direktyva taikoma, reikėtų 
suderinti šių direktyvų taikymo sritis.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II PRIEDAS Išbraukta.
GAMINIAI, KURIUOS APRĖPIA 
RADIJO ĮRENGINIŲ APIBRĖŽTIS
1. Taikant šią direktyvą radijo ryšio 
įrenginiais laikomi šie gaminiai:
(a) aktyvuotos antenos,

(b) ryšio slopintuvai.

2. Taikant šią direktyvą radijo ryšio 
įrenginiais nelaikomi šie gaminiai:



PE510.528v01-00 50/53 PR\934196LT.doc

LT

(a) neaktyvuotos antenos,

(b) kochleariniai implantai,

(c) mikrobangų krosnelės.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi pasiūlytos direktyvos 2 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatomas pakeitimas, susijęs 
su radijo ryšio įrenginių apibrėžties apribojimu iki įrenginių, kuriais galima palaikyti ryšį, 
pasiūlytos direktyvos II priedas tampa neaktualus.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pagrindiniai faktai

Šiame pranešime pateikiami Europos Komisijos pasiūlymo persvarstyti 1999 m. kovo 9 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir 
telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo1 (Radijo ryšio 
įrenginių direktyva) daliniai pakeitimai. Pasiūlymas glaudžiai susijęs su naujosios teisės aktų 
sistemos (NTAS), kuri priimta 2008 m. kaip prekes reglamentuojančių teisės aktų rinkinys, 
įgyvendinimu. 

Radijo ryšio įrenginių direktyva nustatoma radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių 
įrenginių pateikimo į rinką, laisvo judėjimo ir eksploatacijos pradžios Europos Sąjungoje 
reguliavimo sistema. Direktyva įsigaliojo 1999 m. ir jai teko lemiamas vaidmuo sukuriant šios 
srities vidaus rinką. Direktyvoje nustatyti esminiai reikalavimai, susiję su sveikatos apsauga ir 
sauga, elektromagnetiniu suderinamumu ir žalingųjų trukdžių prevencija. Kaip ir kituose 
naujojo požiūrio teisės aktuose, iš šių reikalavimų suformuluojami techniniai reikalavimai,
priklausantys neprivalomiems darniesiems standartams. 

Mobiliųjų įtaisų ir belaidžių prietaisų skaičius pastaraisiais metais labai išaugo. Taigi kyla 
rizika dėl trikdžių, kuriuos vienas kitam sudarys įvairūs gaminiai. Todėl itin svarbus 
veiksmingas radijo spektro naudojimas. 

Pasiūlymo srityje galiojančios nuostatos

Direktyvoje dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių visiškai suderintas 
jos taikymo sričiai priskiriamų gaminių pateikimas ES rinkai. Rinkai gali būti teikiami tik 
direktyvos reikalavimus atitinkantys įrenginiai, o valstybės narės negali nustatyti papildomų 
apribojimų, kuriais nacionaliniu lygmeniu būtų nustatomi tie patys reikalavimai. Radijo ryšio 
įrenginių eksploatacijos pradžią ir naudojimą reglamentuoja nacionaliniai teisės aktai. 
Įgyvendindamos savo kompetenciją šioje srityje valstybės narės privalo laikytis taikytinos ES 
teisės, ypač:

 spektro politikos bendrųjų principų, nustatytų radijo spektro politikos programoje;

 bendrųjų kriterijų, nustatytų Direktyvoje 2002/21/EB (Pagrindų direktyva) pagal 
elektroninių ryšių reguliavimo sistemą;

 spektro naudojimo leidimo sąlygų, nustatytų Direktyvoje 2002/20/EB (Leidimų 
direktyva) pagal elektroninių ryšių reguliavimo sistemą;

 įgyvendinimo priemonių pagal Sprendimą 676/2002/EB (Sprendimas dėl radijo 
spektro), kuriomis Europos Sąjungoje suderinamos spektro juostų naudojimo 
techninės sąlygos ir kurių privalo laikytis visos valstybės narės; kai kurios ES lygiu 

                                               
1 OL L 91, 1999 4 7, p. 10.
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suderintų dažnių juostos – GSM, UMTS ir mažo nuotolio įtaisams skirtos juostos;

 taip pat užtikrinti derėjimą su kitomis Sąjungos politikos sritimis ir tikslais.

Pranešėjos pozicija

Pranešėja teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą. Vis dėlto ji siūlo įtraukti horizontaliuosius 
ir vertikaliuosius pakeitimus, kad būtų išvengta nereikalingos administracinės naštos, kuri 
ypač turėtų didelį poveikį MVĮ, ir kartu būtų užtikrinta labai aukšto lygio vartotojų apsauga, 
veiksmingiausias radijo spektro naudojimas, pagerinta rinkos priežiūra ir pasiekta didesnės 
darnos su naująja teisės aktų sistema bei pašalinti galimi teksto neatitikimai, kurie galėtų kelti 
teisinį netikrumą. 

Horizontalieji klausimai

Pranešėja nurodė kelis aspektus, kurie neatitinka prekes reglamentuojančių teisės aktų 
rinkinio, apie šiuos neatitikimus jau diskutuota Europos lygmeniu. Siekdama suderinti šiuos 
rezultatus, kad teisinė sistema būtų nuosekli, pranešėja siūlo patobulinti formuluotes.

Vertikalieji klausimai

Pranešėja pritaria bendrai pasiūlymo krypčiai. Vis dėlto yra keli tik su šia direktyva susiję 
konkretūs klausimai, dėl kurių reikia pakeitimų, kad būtų pasiekta tinkama pusiausvyra tarp 
veiksmingos rinkos priežiūros ir nereikalingos administracinės naštos vengimo, ypač MVĮ 
atvejais. 

a) Gaminiai, kuriems reikalingas labai ribotas elektromagnetinių bangų naudojimas 
kitais nei komunikacijos tikslais be jokių didesnių pastebimų problemų jau yra 
patekę į rinką ir juos pakankamai reglamentuoja Žemos įtampos direktyva (angl. 
LVD) ir Elektromagnetinio suderinamumo direktyva (angl. EMCD), todėl nedera 
išplėsti pasiūlyto reguliavimo taikymo srities siekiant įtraukti tokią įrangą.

b) Be to, kadangi radijo spektras yra baigtinis išteklius, svarbu užtikrinti veiksmingą jo 
panaudojimą, todėl įranga, galinti priimti radijo bangas, turėtų patekti į siūlomos 
direktyvos taikymo sritį.

Taigi pranešėja mano, kad svarbu atitinkamai pakeisti „radijo ryšio įrenginio“ 
apibrėžimą.

c) Įpareigojimas užregistruoti tam tikrus radijo ryšio įrenginius centinėje sistemoje 
sukeltų neproporcingas kliūtis teisėtiems ekonominės veiklos vykdytojams, ypač 
MVĮ, kadangi tokios registravimo sistemos nauda nebuvo pakankamai įrodyta. Tokia 
sistema taip pat gali paskatinti su konfidencialumu susijusius klausimus. Be to, tam 
tikros atsekamumo nuostatos, nustatytos pasiūlytoje direktyvoje, yra nepakankama 
priemonė siekiant veiksmingos ir efektyvios rinkos priežiūros.

d) Siekdamos pagerinti ekonominės veiklos vykdytojų, rinkos priežiūros institucijų ir 
vartotojų ryšius, valstybės narės turėtų skatinti ekonominės veiklos vykdytojus greta 
pašto adreso pateikti interneto svetainės adresą. 
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Pranešėja džiaugiasi, kad pasiūlyme atkreipiamas dėmesys į radijo ryšio įrenginių ir 
pagalbinių įtaisų, pavyzdžiui, kroviklių, sąveikumo naudą. Vis dėl to reikėtų atnaujinti 
pastangas kurti universalius kroviklius. Taip būtų paprasčiau naudotis radijo ryšio įrenginiais, 
pavyzdžiui, mobiliaisiais telefonais, sumažėtų atliekų ir sąnaudos, ir tai būtų labai naudinga 
vartotojams.


