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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je zmenený text 
označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje príslušným 
oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje oprava pri príprave 
konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v 
konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť 
schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho návrhu týkajúceho sa platného aktu, ktorý 
sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza platný akt a vo 
štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti prevzaté z ustanovenia 
platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť, ktoré sa však návrhom 
aktu nezmenili, sa označujú tučným písmom. Prípadné vypustenia týkajúce 
sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii zákonov členských 
štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu 
(COM(2012)0584 – C7-0333/2012 – 2012/0283(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0584),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0333/2012),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 13. februára 
20131

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7–0000/2013),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(6) Zariadenia, ktoré v záujme plnenia 
svojho účelu zámerne prenášajú rádiové 
vlny, systematicky využívajú rádiové 
frekvenčné spektrum. Napriek skutočnosti, 
že niektoré výrobky zámerne využívajú 
magnetické a elektrické polia na plnenie 
svojho účelu, neexistuje komunikácia 
s vysielačom a v dôsledku toho sa takéto 
polia nešíria ako rádiové vlny. Takéto 
zariadenia majú veľmi obmedzenú 

                                               
1 Zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku.
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alebo nie. schopnosť lokalizovanej interferencie 
a mali by byť preto vylúčené z rozsahu 
tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Z doterajších skúseností vyplýva, aké 
ťažké je stanoviť, či niektoré výrobky 
patria do rozsahu pôsobnosti smernice 
1999/5/ES. Najmä v súvislosti s 
výrobkami, ktoré sú výsledkom 
technického pokroku a je ťažké ich 
kategorizovať, je potrebné určiť kategórie 
výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, resp. 
nevzťahuje definícia rádiového 
zariadenia. S cieľom doplniť alebo 
zmeniť určité nepodstatné prvky tejto 
smernice, by mala byť na Komisiu 
delegovaná právomoc prijímať právne
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o 
zmeny prílohy II v záujme jej 
prispôsobenia technickému pokroku.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s PN k článku 2 ods. 3 navrhovanej smernice.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 9a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Táto smernica by sa mala uplatňovať 
na všetky formy dodávok vrátane predaja 
na diaľku.

Or. en

Odôvodnenie

Znenie je v súlade so zosúlaďovacím balíkom nového legislatívneho rámca.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) V niektorých prípadoch môže byť 
potrebná vzájomná spolupráca s inými 
rádiovými zariadeniami prostredníctvom 
sietí a pripojenie k rozhraniam vhodného 
typu po celej Únii. Interoperabilita medzi 

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

rádiovými zariadeniami a príslušenstvom 
ako nabíjačky zjednodušuje používanie 
rádiových zariadení a znižuje množstvo 
zbytočného odpadu a náklady. Preto je 
potrebné obnoviť úsilie vyvinúť jednotnú 
nabíjačku, čo by bolo následne užitočné 
najmä pre spotrebiteľov a iných 
koncových užívateľov.

Or. en

Odôvodnenie

Rozdielne nabíjačky pre mobilné telefóny sú hlavnou nevýhodou pre spotrebiteľov a iných 
koncových užívateľov, ako aj výrazným environmentálnym problémom. Univerzálna nabíjačka 
prinesie výrazné výhody – najmä pre spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Požiadavka registrovať rádiové 
zariadenia, ktoré sa majú uvádzať na trh, 
v centrálnej databáze, môže zvýšiť 
efektivitu a účinnosť dohľadu na trhom a 
prispieť tak k zabezpečeniu vysokého 
stupňa súladu so smernicou. Takáto 
požiadavka predstavuje dodatočnú záťaž 
na hospodárske subjekty a mala by sa 
preto zaviesť len pre tie kategórie 
rádiových zariadení, v prípade ktorých sa 
nedosiahol vysoký stupeň súladu. S 
cieľom doplniť alebo zmeniť určité 
nepodstatné prvky tejto smernice by mala 
byť na Komisiu delegovaná právomoc 
prijímať právne akty v súlade s článkom 
290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
pokiaľ ide o stanovenie príslušných 
kategórií rádiových zariadení, ktoré sa 
majú registrovať v centrálnej databáze na 
základe informácií o súlade 
poskytovaných členskými štátmi a o 
spresnenie informácií, ktoré sa majú 
registrovať, pravidlá týkajúce sa 

vypúšťa sa
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registrácie a umiestnenia registračného 
čísla. 

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s PN k článku 5 navrhovanej smernice.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 27a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

Na uľahčenie a zefektívnenie kontaktov medzi hospodárskymi subjektmi, spotrebiteľmi 
a orgánmi dohľadu nad trhom je dôležité poskytovať alternatívy k poštovej adrese. Znenie je 
aj v súlade so zosúlaďovacím balíkom nového legislatívneho rámca.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 35a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35a) Od hospodárskych subjektov by sa 
pri uchovávaní informácií požadovaných 
podľa tejto smernice na účely 
identifikácie hospodárskych subjektov 
nemalo požadovať, aby tieto informácie 
aktualizovali, pokiaľ ide o iné 
hospodárske subjekty, ktoré buď im 
dodali rádiové zariadenie, alebo ktorým 
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rádiové zariadenie dodali oni sami.

Or. en

Odôvodnenie

Znenie je v súlade so zosúlaďovacím balíkom nového legislatívneho rámca.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Táto smernica by sa mala obmedziť na 
stanovenie základných požiadaviek. S 
cieľom zjednodušiť posudzovanie zhody s 
uvedenými požiadavkami je na účely 
stanovenia podrobných technických 
špecifikácií týchto požiadaviek potrebné 
stanoviť predpoklad zhody pre rádiové 
zariadenia, ktoré sú v zhode s 
harmonizovanými normami prijatými v 
súlade s nariadením (EÚ) č. [../..]
[o európskej normalizácii] .

(37) Táto smernica by sa mala obmedziť na 
stanovenie základných požiadaviek. S 
cieľom zjednodušiť posudzovanie zhody s 
uvedenými požiadavkami je na účely 
stanovenia podrobných technických 
špecifikácií týchto požiadaviek potrebné 
stanoviť predpoklad zhody pre rádiové 
zariadenia, ktoré sú v zhode s 
harmonizovanými normami prijatými v 
súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 
25. októbra 2012 o európskej 
normalizácii1.
_____________
1 Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12

Or. en

Odôvodnenie

Keďže nariadenie o európskej normalizácii bolo uverejnené v úradnom vestníku, je potrebné 
zohľadniť túto zmenu.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Nariadením EÚ č. [../..] [o európskej (38) V nariadení (EÚ) č. 1025/2012 sa 
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normalizácii] sa stanovuje postup 
predkladania námietok k harmonizovaným 
normám, pokiaľ tieto normy nespĺňajú v 
plnej miere požiadavky tejto smernice. 

stanovuje postup týkajúci sa námietok 
proti harmonizovaným normám, keď tieto 
normy nespĺňajú v plnej miere požiadavky 
tejto smernice. 

Or. en

Odôvodnenie

Keďže nariadenie o európskej normalizácii bolo uverejnené v úradnom vestníku, je potrebné 
zohľadniť túto zmenu.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 40a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40a) Na zabezpečenie účinného prístupu 
k informáciám na účely dohľadu nad 
trhom by informácie potrebné na zistenie 
všetkých uplatniteľných zákonov Únie 
mali byť k dispozícii v jednotnom 
vyhlásení EÚ o zhode. V záujme zníženia 
administratívnej záťaže hospodárskych 
subjektov môže toto jednotné vyhlásenie 
EÚ o zhode tvoriť súbor príslušných 
jednotlivých vyhlásení o zhode.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s článkom 18 ods. 3 navrhovanej smernice. Okrem toho znenie je v súlade so 
zosúlaďovacím balíkom nového legislatívneho rámca.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(55) V smernici 1999/5/ES sa už stanovuje 
ochranný postup, ktorý sa využíva iba 
v prípade rozporu medzi členskými štátmi, 

(55) V smernici 1999/5/ES sa už stanovuje 
ochranný postup, ktorý sa využíva iba 
v prípade rozporu medzi členskými štátmi, 
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pokiaľ ide o opatrenia prijaté členským 
štátom. S cieľom zvýšiť transparentnosť 
a skrátiť lehotu spracovania je potrebné 
zlepšiť existujúci ochranný postup tak, aby 
bol efektívnejší, a tiež vychádzať 
z odborných skúseností, ktoré sú 
k dispozícii v členských štátoch.

pokiaľ ide o opatrenia prijaté členským 
štátom. (Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Odôvodnenie

Netýka sa slovenskej verzie.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 56

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(56) Existujúci systém by sa mal doplniť 
o postup umožňujúcim, aby boli 
zainteresované strany informované 
o plánovaných opatreniach v súvislosti 
s rádiovými zariadeniami, ktoré 
predstavujú riziko pre zdravie 
a bezpečnosť ľudí alebo inými otázkami 
verejného záujmu, na ktoré sa vzťahujú 
základné požiadavky tejto smernice. Tento 
postup by mal tiež orgánom dohľadu nad 
trhom v spolupráci s príslušnými 
hospodárskymi subjektmi umožniť, aby v 
súvislosti s týmito zariadeniami začali 
konať skôr.

(56) Existujúci systém by sa mal doplniť 
o postup umožňujúcim, aby boli 
zainteresované strany informované 
o plánovaných opatreniach v súvislosti 
s rádiovými zariadeniami, ktoré 
predstavujú riziko pre zdravie 
alebo bezpečnosť ľudí alebo inými 
otázkami verejného záujmu, na ktoré sa 
vzťahujú základné požiadavky tejto 
smernice. Tento postup by mal tiež 
orgánom dohľadu nad trhom v spolupráci s 
príslušnými hospodárskymi subjektmi 
umožniť, aby v súvislosti s týmito 
zariadeniami začali konať skôr.

Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie právnej istoty je potrebné uviesť, že relevantné ustanovenia sú uplatniteľné 
v prípade, keď rádiové zariadenie predstavuje riziko buď pre zdravie alebo pre bezpečnosť 
(nie je potrebné, aby predstavovalo riziko v obidvoch prípadoch súčasne).

Pozmeňujúci návrh 14
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Návrh smernice
Odôvodnenie 60

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(60) Členské štáty by mali stanoviť 
pravidlá týkajúce sa sankcií ukladaných 
v prípade porušenia vnútroštátnych 
ustanovení prijatých na základe tejto 
smernice a zabezpečiť ich vykonávanie. 
Tieto sankcie by mali byť účinné, 
primerané a odrádzajúce.

(60) Členské štáty by mali stanoviť 
pravidlá týkajúce sa sankcií ukladaných 
v prípade porušenia vnútroštátnych 
ustanovení prijatých na základe tejto 
smernice a zabezpečiť, aby sa tieto 
pravidlá presadzovali. Tieto sankcie by 
mali byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Or. en

Odôvodnenie

Použitý termín by mal byť v súlade s termínom použitým v článku 46 navrhovanej smernice. 
Znenie je aj v súlade so zosúlaďovacím balíkom nového legislatívneho rámca.

Pozmeňujúci návrh 15
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. S výnimkou prípadov uvedených v 
článku 3 ods. 1 písm. a) tejto smernice sa 
na rádiové zariadenia patriace do rozsahu 
pôsobnosti tejto smernice nevzťahuje 
smernica 2006/95/ES.

4. S výnimkou prípadov uvedených v 
článku 3 ods. 1 písm. a) a b) tejto smernice 
sa na rádiové zariadenia patriace do 
rozsahu pôsobnosti tejto smernice 
nevzťahuje smernica 2004/108/ES a 
smernica 2006/95/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže v odôvodnení 9 navrhovanej smernice sa uvádza, že na to, aby nedošlo k zbytočnému 
opakovaniu ustanovení, ktoré sa vzťahujú na iné ako základné požiadavky, by sa smernica 
2004/108/ES nemala uplatňovať na rádiové zariadenia. Malo by sa to teda odraziť
v príslušnom článku.

Pozmeňujúci návrh 16
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(1) „rádiové zariadenie“ je výrobok, ktorý 
zámerne vysiela alebo prijíma rádiové vlny 
na účely komunikácie, alebo výrobok, 
ktorý musí byť doplnený príslušenstvom, 
napríklad anténou, aby mohol vysielať 
alebo prijímať rádiové vlny na účely 
komunikácie;

Or. en

Odôvodnenie

Na trhu sa už nachádza množstvo výrobkov, ktoré v obmedzenej miere využívajú 
elektromagnetické vlny na iné účely ako komunikáciu a pri ktorých sa nevyskytli žiadne 
systematické problémy a sú dostatočne regulované, napr. v smernici o nízkom napätí a 
smernici o elektromagnetickej kompatibilite, a preto nie je primerané rozšíriť rozsah 
navrhovanej smernice začlenením takéhoto zariadenia. Navyše s ohľadom na skutočnosť, že 
rádiové frekvenčné spektrum je obmedzeným zdrojom, je dôležité zabezpečiť jeho efektívne 
využívanie, a preto zariadenie schopné prijímať rádiové vlny by malo spadať do rozsahu 
navrhovanej smernice.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) „škodlivé rušenie“ je škodlivé rušenie 
podľa definície v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/21/ES;

(5) „škodlivé rušenie“ je škodlivé rušenie 
podľa definície v článku 2 písm. r) 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2002/21/ES;

Or. en

Odôvodnenie

Výslovný odkaz bol pridaný s cieľom zabezpečiť právnu zrozumiteľnosť.

Pozmeňujúci návrh 18
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 1a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) „uvedenie do prevádzky“ je prvé 
použitie rádiového zariadenia koncovým 
užívateľom v Únii. Ak je výrobok uvedený 
do prevádzky na pracovisku, 
zamestnávateľ je považovaný za 
koncového užívateľa.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže termín „uvedenie do prevádzky“ sa používa v celom texte (napr. v článku 1 ods. 1, 
článku 7, článku 48 navrhovanej smernice), je vhodné uviesť jeho vymedzenie.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) „harmonizovaná norma“ je 
harmonizovaná norma podľa definície v 
článku 2 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 
[../..] [o európskej normalizácii];

(14) „harmonizovaná norma“ je 
harmonizovaná norma vymedzená v článku 
2 bode 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 
1025/2012;

Or. en

Odôvodnenie

Keďže nariadenie o európskej normalizácii bolo uverejnené v úradnom vestníku, je potrebné 
zohľadniť túto zmenu.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) „akreditácia“ je akreditácia podľa 
definície v nariadení (ES) č. 765/2008;

(15) „akreditácia“ je akreditácia 
vymedzená podľa definície v článku 2 
bode 10 nariadenia (ES) č. 765/2008;
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Or. en

Odôvodnenie

Výslovný odkaz bol pridaný s cieľom zabezpečiť právnu zrozumiteľnosť.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) „vnútroštátny akreditačný orgán“ je 
vnútroštátny akreditačný orgán podľa 
definície v nariadení (ES) č. 765/2008;

(16) „vnútroštátny akreditačný orgán“ je 
vnútroštátny akreditačný orgán vymedzený
v článku 2 bode 11 nariadenia (ES) 
č. 765/2008;

Or. en

Odôvodnenie

Výslovný odkaz bol pridaný s cieľom zabezpečiť právnu zrozumiteľnosť.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) „posudzovanie zhody“ je postup 
preukázania, či sú splnené základné 
požiadavky týkajúce sa rádiového 
zariadenia;

(17) „posudzovanie zhody“ je postup 
preukázania, či sú splnené základné 
požiadavky tejto smernice týkajúce sa 
rádiového zariadenia;

Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie právnej zrozumiteľnosti je potrebné presne vymedziť základné požiadavky. 
Znenie je aj v súlade so zosúlaďovacím balíkom nového legislatívneho rámca.

Pozmeňujúci návrh 23
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Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – bod 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) „spätné prevzatie“ je opatrenie, 
ktorého cieľom je dosiahnutie vrátenia 
rádiového zariadenia, ktoré sa už 
sprístupnilo používateľovi;

(19) „spätné prevzatie“ je opatrenie, 
ktorého cieľom je dosiahnutie vrátenia 
rádiového zariadenia, ktoré sa už 
sprístupnilo koncovému užívateľovi;

Or. en

Odôvodnenie

Termín je v súlade s termínom v rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 
9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia Rady 
93/465/EHS.

Pozmeňujúci návrh 24
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na účely bodu 1 odseku 1 tohto článku 
sa výrobky uvedené v bode 1 prílohy II 
považujú za rádiové zariadenia a výrobky 
uvedené v bode 2 prílohy II sa za rádiové 
zariadenia nepovažujú. 

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Keďže PN k článku 2 ods. 1 bodu 1 navrhovanej smernice obmedzuje vymedzenia rádiového 
zariadenia na zariadenie, ktoré je schopné komunikácie, príloha II k navrhovanej smernici je 
preto bezpredmetná. V dôsledku toho sa odsek 2 článku 2 tiež stáva bezpredmetným.

Pozmeňujúci návrh 25
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 45 na 

vypúšťa sa
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účely prispôsobenia prílohy II 
technickému pokroku.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže PN k článku 2 ods. 1 bodu 1 navrhovanej smernice obmedzuje vymedzenia rádiového 
zariadenia na zariadenie, ktoré je schopné komunikácie, príloha II k navrhovanej smernici je 
preto bezpredmetná. V dôsledku toho sa odsek 2 článku 3 tiež stáva bezpredmetným.

Pozmeňujúci návrh 26
Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Keďže PN k článku 2 ods. 1 bodu 2 navrhovanej smernice rozširuje vymedzenie rádiového 
zariadenia o zariadenie, ktoré je schopné prijímať rádiové vlny, článok 3 ods. 2 je preto 
potrebné primerane zmeniť.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 5 vypúšťa sa
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Registrácia rádiových zariadení v rámci 
niektorých kategórií

1. Od [dátum – štyri roky od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
musia výrobcovia registrovať typy 
rádiových zariadení v rámci kategórií 
zariadení, ktoré sa vyznačujú nízkym 
stupňom súladu so základnými 
požiadavkami stanovenými v článku 3 do 
centrálneho systému uvedeného v odseku 
3, a to predtým, ako sa rádiové zariadenia 
týchto kategórií uvedú na trh. Komisia 
každému registrovanému typu pridelí 
registračné číslo, ktoré výrobcovia 
umiestnia na rádiové zariadenie uvádzané 
na trh.
2. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované právne akty v súlade s 
článkom 45, pokiaľ ide o špecifikáciu 
kategórií rádiových zariadení, na ktoré sa 
vzťahuje požiadavka v odseku 1, pričom 
zohľadňuje informácie o súlade zariadení 
poskytované členskými štátmi v súlade s 
článkom 47 ods. 1, informácie, ktoré sa 
majú zaregistrovať, prevádzkové pravidlá 
pre registráciu a prevádzkové pravidlá pre 
umiestňovanie registračného čísla na 
rádiové zariadenia. 
3. Komisia sprístupní centrálny systém 
umožňujúci výrobcom registrovať 
požadované informácie. 

Or. en

Odôvodnenie

Povinnosť registrovať rádiové zariadenie by vyústila do nadmernej záťaže pre zákonné 
hospodárske subjekty, najmä MSP, pričom výhody takejto registrácie neboli dostatočne 
dokázané. Okrem toho takýto systém by mohol vyvolať problémy z hľadiska dôvernosti. 
Navyše príslušné ustanovenia o sledovateľnosti stanovené v navrhovanej smernici sa zdajú 
byť dostatočným nástrojom na účinný a efektívny dohľad nad trhom.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 6 – nadpis
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Uvádzanie na trh Sprístupňovanie na trhu

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je v plnej miere odrážať obsah článku 6 navrhovanej smernice.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty nesmú z dôvodov 
týkajúcich sa aspektov, na ktoré sa 
vzťahuje táto smernica, zakázať,
obmedziť alebo brániť uvedeniu rádiových 
zariadení, ktoré sú v súlade s touto 
smernicou, na trh na svojom území. 

1. Členské štáty nesmú zakázať ani
obmedziť sprístupnenie rádiových 
zariadení, ktoré sú v súlade s požiadavkami 
stanovenými v tejto smernici, na trhu na 
svojom území, ani mu brániť. 

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zabezpečenie právnej istoty.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na veľtrhoch, výstavách, pri
predvádzaní výrobkov a na podobných 
podujatiach nesmú členské štáty brániť 
vystavovaniu rádiových zariadení, ktoré 
nie sú v súlade s touto smernicou, pokiaľ 
sa na ich viditeľnom označení jasne udáva, 
že takéto rádiové zariadenia sa nesmú 
uvádzať na trh ani používať, pokiaľ 

2. Na veľtrhoch, výstavách, pri 
predvádzaní výrobkov a na podobných 
podujatiach nesmú členské štáty brániť 
vystavovaniu a predvádzaniu rádiových 
zariadení, ktoré nie sú v súlade 
s požiadavkami stanovenými v tejto 
smernici, pokiaľ sa na ich viditeľnom 
označení jasne udáva, že takéto rádiové 
zariadenia sa nesmú sprístupňovať na 
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nebudú v súlade s touto smernicou. trhu, uvádzať do prevádzky ani používať, 
pokiaľ nebudú v súlade s touto smernicou.
Takéto vystavovanie a predvádzanie sa 
môže vykonávať iba pod podmienkou, že 
existujú primerané opatrenia, aby 
nedochádzalo k elektromagnetickému 
zasahovaniu a ku škodlivému rušeniu 
rádiového frekvenčného spektra.

Or. en

Odôvodnenie

Znenie je v súlade so zosúlaďovacím balíkom nového legislatívneho rámca.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Výrobcovia zabezpečia zavedenie 
postupov na zachovanie zhody sériovej 
výroby. Zmeny konštrukcie alebo 
vlastností rádiového zariadenia a zmeny v 
harmonizovaných normách alebo 
technických špecifikáciách, na základe 
ktorých sa vyhlasuje zhoda prístroja, sa 
náležite zohľadňujú.

4. Výrobcovia zabezpečia zavedenie 
postupov na zachovanie zhody sériovej 
výroby s touto smernicou. Zmeny 
konštrukcie alebo vlastností rádiového 
zariadenia a zmeny v harmonizovaných 
normách alebo iných technických 
špecifikáciách, na základe ktorých sa 
vyhlasuje zhoda rádiového zariadenia, sa 
náležite zohľadňujú.

Or. en

Odôvodnenie

Znenie je v súlade so zosúlaďovacím balíkom nového legislatívneho rámca.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak je to potrebné vzhľadom na riziká, 
ktoré predstavuje rádiové zariadenie, 

Ak je to potrebné vzhľadom na riziko, 
ktoré predstavuje rádiové zariadenie, 
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výrobcovia vykonávajú skúšky vzorky 
rádiového zariadenia sprístupneného na 
trhu, uskutočňujú prešetrenie a v prípade 
potreby vedú register sťažností, rádiových 
zariadení, ktoré nie sú v zhode, a rádiových 
zariadení, ktoré boli spätne prevzaté, a o 
každom takomto monitorovaní informujú 
distribútorov.

výrobcovia vykonávajú v záujme ochrany 
zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov na 
základe odôvodnenej žiadosti príslušných 
orgánov skúšku vzorky rádiového 
zariadenia sprístupneného na trhu, 
prešetrujú a v prípade potreby vedú 
register sťažností, rádiových zariadení, 
ktoré nie sú v zhode, a rádiových zariadení, 
ktoré boli spätne prevzaté, a o každom 
takomto monitorovaní informujú 
distribútorov.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom vyhnúť sa nepotrebnej záťaži pre výrobcov, najmä MSP, by sa skúšky vzorky mali 
vykonávať iba na základe riadnej žiadosti príslušných orgánov. Znenie je aj v súlade so 
zosúlaďovacím balíkom nového legislatívneho rámca.

Pozmeňujúci návrh 33
Návrh smernice
Článok 10 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

6. Výrobcovia uvedú na rádiovom 
zariadení, alebo, ak to nie je možné, na 
jeho obale alebo v sprievodnej 
dokumentácii rádiového zariadenia svoje 
meno, registrované obchodné meno alebo 
registrovanú ochrannú známku a poštovú
adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. 
V adrese sa uvádza jedno miesto, na 
ktorom možno výrobcu kontaktovať. 
Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, 
ktorý je pre koncových užívateľov a 
orgány dohľadu nad trhom ľahko 
pochopiteľný.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom nahradenia špecifikácie rádiového zariadenia všeobecnejším určením je zabezpečiť, 
aby sa dali zohľadniť aj iné obmedzenia ako tie, ktoré sa vzťahujú na rozmer alebo povahu 
rádiového zariadenia. Jazykové požiadavky boli zavedené s cieľom zabezpečiť efektívne 
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využívanie poskytnutých informácií. Znenie je aj v súlade so zosúlaďovacím balíkom nového 
legislatívneho rámca.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 7 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Výrobcovia zabezpečia, aby bol k 
rádiovému zariadeniu priložený návod na 
použitie a bezpečnostné pokyny v jazyku, 
ktorý je ľahko zrozumiteľný spotrebiteľom 
a iným používateľom, stanovenom 
príslušným členským štátom. Návod musí 
obsahovať informácie potrebné na to, aby 
sa rádiové zariadenie mohlo používať v 
zhode s jeho zamýšľaným účelom. Takéto 
informácie musia prípadne zahŕňať opis 
príslušenstva a/alebo komponentov vrátane 
softvéru, ktoré umožňujú rádiovému 
zariadeniu fungovať v súlade so 
zamýšľaným účelom. 

7. Výrobcovia zabezpečia, aby bol k 
rádiovému zariadeniu priložený návod na 
použitie a bezpečnostné pokyny v jazyku
stanovenom príslušným členským štátom,
ktorý je ľahko zrozumiteľný spotrebiteľom 
a iným koncovým užívateľom. Návod musí 
obsahovať informácie potrebné na to, aby 
sa rádiové zariadenie mohlo používať v 
zhode s jeho zamýšľaným účelom. Takéto 
informácie musia prípadne zahŕňať opis 
príslušenstva a/alebo komponentov vrátane 
softvéru, ktoré umožňujú rádiovému 
zariadeniu fungovať v súlade so 
zamýšľaným účelom. 

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zabezpečiť súlad s termínmi používanými v celom texte.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 7 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návod na použitie a bezpečnostné 
informácie uvedené v prvom pododseku, 
ako i každé označenie musia byť jasné, 
pochopiteľné a zrozumiteľné. 

Or. en



PE510.528v01-00 24/52 PR\934196SK.doc

SK

Odôvodnenie

Znenie je v súlade so zosúlaďovacím balíkom nového legislatívneho rámca.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že rádiové 
zariadenie, ktoré uviedli na trh, nie je v 
zhode s touto smernicou, bezodkladne 
prijmú nevyhnutné nápravné opatrenia s 
cieľom dosiahnuť zhodu tohto rádiového 
zariadenia alebo ho v prípade potreby 
stiahnuť z trhu alebo prevziať späť. 
Okrem toho v prípade, že rádiové 
zariadenie predstavuje riziko, výrobcovia o 
tom bezodkladne informujú príslušné 
vnútroštátne orgány členských štátov, v 
ktorých bolo rádiové zariadenie 
sprístupnené na trhu, pričom uvedú 
podrobné údaje, najmä dôvody, na základe 
ktorých zariadenie nie je v súlade s 
predpismi, a prijaté nápravné opatrenia.

10. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že rádiové 
zariadenie, ktoré uviedli na trh, nie je v 
zhode s touto smernicou, bezodkladne 
prijmú nápravné opatrenia, ktoré sú 
potrebné na dosiahnutie zhody tohto 
rádiového zariadenia alebo v prípade 
potreby na jeho stiahnutie z trhu alebo 
prevzatie späť. Okrem toho v prípade, že 
rádiové zariadenie predstavuje riziko, 
výrobcovia o tom bezodkladne informujú 
príslušné vnútroštátne orgány členských 
štátov, v ktorých bolo rádiové zariadenie 
sprístupnené na trhu, pričom uvedú 
podrobné údaje, najmä dôvody, na základe 
ktorých zariadenie nie je v súlade s 
predpismi, a prijaté nápravné opatrenia.

Or. en

Odôvodnenie

Znenie je v súlade so zosúlaďovacím balíkom nového legislatívneho rámca.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11. Na základe odôvodnenej žiadosti 
príslušného vnútroštátneho orgánu mu 
výrobcovia bezodkladne poskytnú všetky 
informácie a dokumentáciu potrebnú na 
preukázanie zhody rádiového zariadenia v 

11. Na základe odôvodnenej žiadosti 
príslušného vnútroštátneho orgánu mu 
výrobcovia bezodkladne poskytnú všetky 
informácie a dokumentáciu v tlačenej 
alebo elektronickej podobe potrebnú na 
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jazyku ľahko zrozumiteľnom tomuto 
orgánu. Na žiadosť tohto orgánu s ním 
spolupracujú pri každom prijatom opatrení 
zameranom na odstránenie rizík, ktoré 
predstavuje rádiové zariadenie, ktoré 
uviedli na trh.

preukázanie zhody rádiového zariadenia s 
touto smernicou v jazyku ľahko 
zrozumiteľnom tomuto orgánu. Na žiadosť 
tohto orgánu s ním spolupracujú pri 
každom prijatom opatrení zameranom na 
odstránenie rizík, ktoré predstavuje rádiové 
zariadenie, ktoré uviedli na trh.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné zefektívniť proces predkladania dokumentácie. Znenie je aj v súlade so 
zosúlaďovacím balíkom nového legislatívneho rámca.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Dovozcovia uvedú na rádiovom 
zariadení alebo, ak to nie je možné, na jeho 
obale alebo v sprievodnej dokumentácii 
rádiového zariadenia svoje meno, 
registrované obchodné meno alebo 
registrovanú ochrannú známku a adresu, na 
ktorej sa s nimi možno skontaktovať. To 
zahŕňa prípady, v ktorých to rozmery 
rádiového zariadenia neumožňujú, alebo 
v ktorých by dovozcovia museli obal 
otvoriť, aby mohli na rádiovom zariadení 
uviesť svoje meno a adresu.

3. Dovozcovia uvedú na rádiovom 
zariadení, alebo, ak to nie je možné, na 
jeho obale alebo v sprievodnej 
dokumentácii rádiového zariadenia svoje 
meno, registrované obchodné meno alebo 
registrovanú ochrannú známku a poštovú
adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. 
Kontaktné údaje sa uvádzajú v jazyku, 
ktorý je pre koncových užívateľov a 
orgány dohľadu nad trhom ľahko 
pochopiteľný.

Or. en

Odôvodnenie

Špecifikácia prípadov je nadbytočná a pokrýva ju už všeobecnejšie určenie „ak to nie je 
možné“. Okrem toho jazykové požiadavky boli zavedené s cieľom zabezpečiť efektívne 
využívanie poskytnutých informácií. Znenie je aj v súlade so zosúlaďovacím balíkom nového 
legislatívneho rámca.

Pozmeňujúci návrh 39
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Návrh smernice
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Dovozcovia zabezpečia, aby bol k 
rádiovému zariadeniu priložený návod na 
použitie a bezpečnostné pokyny v jazyku, 
ktorý je ľahko zrozumiteľný spotrebiteľom 
a iným používateľom, stanovenom 
príslušným členským štátom.

4. Dovozcovia zabezpečia, aby bol k 
rádiovému zariadeniu priložený návod na 
použitie a bezpečnostné pokyny v jazyku, 
ktorý je ľahko zrozumiteľný spotrebiteľom 
a iným konečným užívateľom, podľa 
rozhodnutia príslušného členského štátu. 
Tento návod na použitie a bezpečnostné 
informácie, ako i každé označenie musia 
byť jasné, pochopiteľné a zrozumiteľné.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zabezpečiť súlad s termínmi používanými v celom texte, ako aj súlad 
s povinnosťami stanovenými v PN k prvému pododseku článku 10 ods. 7 navrhovanej 
smernice.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Ak sa to považuje za primerané vo 
vzťahu k rizikám, ktoré predstavuje 
rádiové zariadenie, dovozcovia v záujme 
ochrany zdravia a bezpečnosť spotrebiteľov 
vykonajú skúšky vzorky rádiového 
zariadenia sprístupneného na trhu, 
uskutočnia prešetrenie a v prípade potreby 
vedú register sťažností, rádiových 
zariadení, ktoré nie sú v zhode, a rádiových 
zariadení, ktoré boli spätne prevzaté, a o 
tomto monitorovaní informujú 
distribútorov.

6. Ak sa to považuje za primerané vo 
vzťahu k rizikám, ktoré predstavuje 
rádiové zariadenie, dovozcovia v záujme 
ochrany zdravia a bezpečnosti 
spotrebiteľov na základe odôvodnenej 
žiadosti príslušných orgánov vykonajú 
skúšku vzorky rádiového zariadenia 
sprístupneného na trhu, prešetrujú a v 
prípade potreby vedú register sťažností, 
rádiových zariadení, ktoré nie sú v zhode, a 
rádiových zariadení, ktoré boli spätne 
prevzaté, a o každom takomto
monitorovaní informujú distribútorov.

Or. en
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Odôvodnenie

S cieľom vyhnúť sa nepotrebnej záťaži pre výrobcov, najmä MSP, by sa skúšky vzorky mali 
vykonávať iba na základe riadnej žiadosti príslušných orgánov. Znenie je aj v súlade so 
zosúlaďovacím balíkom nového legislatívneho rámca.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že rádiové 
zariadenie, ktoré uviedli na trh, nie je v 
zhode s touto smernicou, bezodkladne 
prijmú nevyhnutné nápravné opatrenia s 
cieľom dosiahnuť zhodu tohto rádiového 
zariadenia alebo ho v prípade potreby 
stiahnuť z trhu, alebo prevziať späť. Okrem 
toho v prípade, že rádiové zariadenie 
predstavuje riziko, dovozcovia o tom 
bezodkladne informujú príslušné 
vnútroštátne orgány členských štátov, v 
ktorých bolo rádiové zariadenie 
sprístupnené na trhu, pričom uvedú 
podrobné údaje, najmä dôvody, na základe 
ktorých rádiové zariadenie nie je v súlade, 
a prijaté nápravné opatrenia.

7. Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že rádiové 
zariadenie, ktoré uviedli na trh, nie je v 
zhode s touto smernicou, bezodkladne 
prijmú nevyhnutné nápravné opatrenia s 
cieľom dosiahnuť zhodu tohto rádiového 
zariadenia alebo ho v prípade potreby 
stiahnuť z trhu, alebo prevziať späť. 
(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Odôvodnenie

Netýka sa slovenskej verzie.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Na základe odôvodnenej žiadosti 
príslušného vnútroštátneho orgánu mu 
dovozcovia bezodkladne poskytnú všetky 

9. Na základe odôvodnenej žiadosti 
príslušného vnútroštátneho orgánu mu 
dovozcovia bezodkladne poskytnú všetky 
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informácie a dokumentáciu potrebnú na 
preukázanie zhody rádiového zariadenia v 
jazyku ľahko zrozumiteľnom tomuto 
orgánu. Na žiadosť tohto orgánu s ním 
dovozcovia spolupracujú pri každom 
prijatom opatrení zameranom na 
odstránenie rizík, ktoré predstavuje rádiové 
zariadenie, ktoré uviedli na trh.

informácie a dokumentáciu v tlačenej 
alebo elektronickej podobe potrebnú na 
preukázanie zhody rádiového zariadenia s 
touto smernicou v jazyku ľahko 
zrozumiteľnom tomuto orgánu. Na žiadosť 
tohto orgánu s ním dovozcovia 
spolupracujú pri každom prijatom opatrení 
zameranom na odstránenie rizík, ktoré 
predstavuje rádiové zariadenie, ktoré 
uviedli na trh.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné zefektívniť proces predkladania dokumentácie. Znenie je aj v súlade so 
zosúlaďovacím balíkom nového legislatívneho rámca.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pred sprístupnením rádiového zariadenia 
na trhu distribútori overia, či je na 
rádiovom zariadení umiestnené 
požadované označenie CE, či sú spolu s 
rádiovým zariadením dodané požadované 
dokumenty, návod a bezpečnostné pokyny 
v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre 
spotrebiteľov a iných používateľov v 
členskom štáte, v ktorom sa rádiové 
zariadenie sprístupňuje na trhu, a či 
výrobca a dovozca splnili požiadavky 
stanovené v článku 10 ods. 5 až 9 a článku 
12 ods. 3.

Pred sprístupnením rádiového zariadenia 
na trhu distribútori overia, či je na 
rádiovom zariadení umiestnené 
požadované označenie CE, či sú spolu s 
rádiovým zariadením dodané požadované 
dokumenty, návod a bezpečnostné pokyny 
v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre 
spotrebiteľov a iných koncových
užívateľov v členskom štáte, v ktorom sa 
rádiové zariadenie sprístupňuje na trhu, a či 
výrobca a dovozca splnili požiadavky 
stanovené v článku 10 ods. 5 až 9 a článku 
12 ods. 3 a 4.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zabezpečiť súlad s termínmi používanými v celom texte.

Pozmeňujúci návrh 44
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Návrh smernice
Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že rádiové 
zariadenie, ktoré sprístupnili na trhu, nie je 
v zhode s touto smernicou, zabezpečia 
prijatie nevyhnutných nápravných opatrení 
s cieľom dosiahnuť zhodu uvedeného 
rádiového zariadenia alebo ho v prípade 
potreby stiahnuť z trhu, alebo prevziať 
späť. Okrem toho v prípade, že rádiové 
zariadenie predstavuje riziko, distribútori o 
tom bezodkladne informujú príslušné 
vnútroštátne orgány členských štátov, v 
ktorých bolo rádiové zariadenie 
sprístupnené na trhu, pričom uvedú 
podrobné údaje, najmä dôvody, na základe 
ktorých rádiové zariadenie nie je v súlade, 
a prijaté nápravné opatrenia.

4. Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo 
majú dôvod domnievať sa, že rádiové 
zariadenie, ktoré sprístupnili na trhu, nie je 
v zhode s touto smernicou, zabezpečia 
prijatie nevyhnutných nápravných opatrení 
s cieľom dosiahnuť zhodu uvedeného 
rádiového zariadenia alebo ho v prípade 
potreby stiahnuť z trhu, alebo prevziať 
späť. (Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Odôvodnenie

Netýka sa slovenskej verzie.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Na základe odôvodnenej žiadosti 
príslušného vnútroštátneho orgánu 
distribútori bezodkladne poskytnú tomuto 
orgánu všetky informácie a dokumentáciu 
potrebnú na preukázanie zhody rádiového 
zariadenia. Na žiadosť tohto orgánu s ním 
distribútori spolupracujú pri každom 
opatrení prijatom zameranom na 
odstránenie rizík, ktoré predstavuje rádiové 
zariadenie, ktoré sprístupnili na trhu.

5. Na základe odôvodnenej žiadosti 
príslušného vnútroštátneho orgánu 
distribútori bezodkladne poskytnú tomuto 
orgánu všetky informácie a dokumentáciu 
v tlačenej alebo elektronickej podobe
potrebnú na preukázanie zhody rádiového 
zariadenia s touto smernicou v jazyku 
ľahko zrozumiteľnom tomuto orgánu. Na 
žiadosť tohto orgánu s ním distribútori 
spolupracujú pri každom opatrení prijatom 
zameranom na odstránenie rizík, ktoré 
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predstavuje rádiové zariadenie, ktoré 
sprístupnili na trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné zefektívniť proces predkladania dokumentácie, ako aj stanoviť relevantné 
jazykové požiadavky. Znenie je aj v súlade so zosúlaďovacím balíkom nového legislatívneho 
rámca.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak harmonizovaná norma spĺňa 
požiadavky, na ktoré sa vzťahuje a ktoré 
sú stanovené v článku 3 alebo článku 27, 
Komisia uverejní odkazy na tieto normy v 
Úradnom vestníku Európskej únie.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Spadá pod nariadenie o normalizácii.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výrobcovia môžu preukázať súlad 
rádiového zariadenia so základnými 
požiadavkami stanovenými v článku 3 ods. 
1 písm. a) a b) pomocou ktoréhokoľvek z 
týchto postupov posudzovania zhody:

Výrobcovia preukážu súlad rádiového 
zariadenia so základnými požiadavkami 
stanovenými v článku 3 ods. 1 pomocou 
ktoréhokoľvek z týchto postupov 
posudzovania zhody:

Or. en
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Odôvodnenie

Výrobcovia by mali mať povinnosť preukázať súlad so všetkými relevantnými požiadavkami 
pomocou niektorého z postupov posudzovania zhody.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) typová skúška EÚ, po ktorej nasleduje 
postup zhody s typom stanovený v prílohe 
IV;

(b) typová skúška EÚ, po ktorej nasleduje 
postup zhody s typom založenej na 
postupe vnútornej kontroly výroby, ktorý 
je stanovený v prílohe IV;

Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie právnej zrozumiteľnosti je potrebné zosúladiť znenie článku 17 ods. 1 písm. 
b) navrhovanej smernice so znením prílohy IV k navrhovanej smernici.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak výrobca pri posudzovaní súladu 
rádiového zariadenia so základnými 
požiadavkami stanovenými v článku 3 ods. 
2 a 3 uplatnil harmonizované normy, 
ktorých referenčné čísla boli uverejnené v 
Úradnom vestníku Európskej únie, môže 
použiť ktorýkoľvek z týchto postupov:

Ak výrobca pri posudzovaní súladu 
rádiového zariadenia so základnými 
požiadavkami stanovenými v článku 3 ods. 
2 a 3 uplatnil harmonizované normy, 
ktorých referenčné čísla boli uverejnené v 
Úradnom vestníku Európskej únie, použije
ktorýkoľvek z týchto postupov:

Or. en

Odôvodnenie

Výrobcovia by mali mať povinnosť preukázať súlad so všetkými relevantnými požiadavkami 
pomocou niektorého z postupov posudzovania zhody.
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Pozmeňujúci návrh 50

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) typová skúška EÚ, po ktorej nasleduje 
postup zhody s typom stanovený v prílohe 
IV;

(b) typová skúška EÚ, po ktorej nasleduje 
postup zhody s typom založenej na 
postupe vnútornej kontroly výroby, ktorý 
je stanovený v prílohe IV;

Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie právnej zrozumiteľnosti je potrebné zosúladiť znenie článku 17 ods. 2 písm. 
b) navrhovanej smernice so znením prílohy IV k navrhovanej smernici.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh smernice
Článok 17 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) typová skúška EÚ, po ktorej nasleduje 
postup zhody s typom stanovený v prílohe 
IV;

(a) typová skúška EÚ, po ktorej nasleduje 
postup zhody s typom založenej na 
postupe vnútornej kontroly výroby, ktorý 
je stanovený v prílohe IV;

Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie právnej zrozumiteľnosti je potrebné zosúladiť znenie článku 17 ods. 3 písm. 
a) navrhovanej smernice so znením prílohy IV k navrhovanej smernici.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vyhlásenie o zhode EÚ svojou štruktúrou 
zodpovedá vzoru v prílohe VII, obsahuje 

Vyhlásenie o zhode EÚ svojou štruktúrou 
zodpovedá vzoru stanovenému
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prvky stanovené v prílohe VII a priebežne 
sa aktualizuje. Preloží sa do jazyka alebo 
jazykov požadovaných členským štátom, v 
ktorom sa rádiové zariadenie uvádza na trh 
alebo sa na ňom sprístupňuje. 

v prílohe VII, obsahuje prvky stanovené 
v prílohe VII a priebežne sa aktualizuje. 
Hospodársky subjekt poskytne na žiadosť 
orgánov dohľadu nad trhom kópiu 
vyhlásenia o zhode EÚ v papierovej alebo 
elektronickej forme a zabezpečí preklad
do jazyka alebo jazykov požadovaných 
členským štátom, v ktorom sa rádiové 
zariadenie uvádza na trh alebo sa na ňom 
sprístupňuje.

Or. en

Odôvodnenie

Akty Spoločenstva, napr. smernica o nízkom napätí a smernica o elektromagnetickej 
kompatibilite, vyžadujú, aby výrobca na základe žiadosti orgánu dohľadu nad trhom poskytol 
vyhlásenie o zhode. Všeobecná požiadavka na preklad, ako je to v tomto návrhu, by zaťažila 
najmä MSP bez toho, aby priniesla pridanú hodnotu.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh smernice
Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Vydaním vyhlásenia o zhode EÚ 
výrobca preberá zodpovednosť za súlad 
rádiového zariadenia.

4. Vydaním vyhlásenia o zhode EÚ 
výrobca preberá zodpovednosť za súlad 
rádiového zariadenia s požiadavkami 
stanovenými v tejto smernici.

Or. en

Odôvodnenie

Znenie je v súlade so zosúlaďovacím balíkom nového legislatívneho rámca.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh smernice
Článok 20 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pravidlá a podmienky umiestňovania Pravidlá a podmienky umiestňovania 
označenia CE a identifikačné číslo 
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označenia CE notifikovaného orgánu

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom rozšírenia názvu je v plnej miere odrážať obsah článku 20 navrhovanej smernice.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh smernice
Článok 20 – odsek 20a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Členské štáty vychádzajú 
z existujúcich mechanizmov s cieľom 
zabezpečiť správne uplatňovanie systému, 
ktorým sa riadi označenie CE, a v prípade 
neoprávneného používania tohto 
označenia prijímajú vhodné opatrenia.

Or. en

Odôvodnenie

Znenie je v súlade so zosúlaďovacím balíkom nového legislatívneho rámca.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh smernice
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Technická dokumentácia obsahuje 
všetky príslušné údaje alebo podrobnosti o 
prostriedkoch používaných výrobcom na 
zabezpečenie súladu rádiového zariadenia s 
požiadavkami stanovenými v článku 3. 
Obsahuje minimálne dokumenty uvedené v 
prílohe VI. 

1. Technická dokumentácia obsahuje 
všetky príslušné údaje alebo podrobnosti o 
prostriedkoch používaných výrobcom na 
zabezpečenie súladu rádiového zariadenia s 
požiadavkami stanovenými v článku 3. 
Obsahuje minimálne prvky uvedené v 
prílohe VI. 

Or. en
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Odôvodnenie

Na zabezpečenie právnej zrozumiteľnosti je potrebné zosúladiť znenie článku 21 ods. 1 
navrhovanej smernice so znením prílohy VI k navrhovanej smernici.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 7 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Pracovníci zodpovední za výkon 
činností posudzovania zhody majú:

7. Zamestnanci zodpovední za výkon úloh 
posudzovania zhody majú:

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zabezpečiť súlad s termínmi použitými v článku 26 navrhovanej smernice. Znenie je 
aj v súlade so zosúlaďovacím balíkom nového legislatívneho rámca.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 8 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Je potrebné zaručiť nestrannosť 
subjektov posudzovania zhody, ich 
vrcholového manažmentu a pracovníkov, 
ktorí vykonávajú posudzovanie.

8. Je potrebné zaručiť nestrannosť 
subjektov posudzovania zhody, ich 
vrcholového manažmentu a pracovníkov
zodpovedných za vykonávanie úloh 
posudzovania zhody.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zabezpečiť súlad s termínmi použitými v článku 26 navrhovanej smernice.
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Pozmeňujúci návrh 59

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 8 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odmeňovanie vrcholového manažmentu 
subjektu posudzovania zhody a jeho 
pracovníkov, ktorí vykonávajú 
posudzovanie , nesmie závisieť od počtu
vykonaných posúdení, ani od výsledkov 
týchto posúdení.

Odmeňovanie vrcholového manažmentu 
subjektu posudzovania zhody a jeho 
pracovníkov zodpovedných za 
vykonávanie úloh posudzovania zhody
nezávisí od počtu vykonaných posúdení ani 
od výsledkov týchto posúdení.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zabezpečiť súlad s termínmi použitými v článku 26 navrhovanej smernice.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh smernice
Článok 26 – odsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Subjekty posudzovania zhody sa 
zúčastňujú na príslušných normalizačných 
činnostiach, regulačných činnostiach v 
oblasti rádiových zariadení a plánovania 
frekvencií a na činnostiach koordinačnej 
skupiny notifikovaného subjektu zriadenej 
podľa príslušných harmonizačných 
právnych predpisov Únie alebo zabezpečia, 
aby ich pracovníci, ktorí vykonávajú 
posudzovanie, boli o nich informovaní, a 
ako všeobecné usmernenie uplatňujú 
správne rozhodnutia a dokumenty, ktoré sú 
výsledkom práce tejto skupiny.

Subjekty posudzovania zhody sa 
zúčastňujú na príslušných normalizačných 
činnostiach, regulačných činnostiach v 
oblasti rádiových zariadení a plánovania 
frekvencií a na činnostiach koordinačnej 
skupiny notifikovaného subjektu zriadenej 
podľa príslušných harmonizačných 
právnych predpisov Únie alebo zabezpečia, 
aby ich pracovníci zodpovední za 
vykonávanie úloh posudzovania zhody
boli o nich informovaní, a ako všeobecné 
usmernenie uplatňujú správne rozhodnutia 
a dokumenty, ktoré sú výsledkom práce 
tejto skupiny.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zabezpečiť súlad s termínmi použitými v článku 26 navrhovanej smernice.
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Pozmeňujúci návrh 61

Návrh smernice
Článok 29 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Súčasťou žiadosti je opis činností 
posudzovania zhody, modulu alebo 
modulov posudzovania zhody a kategórií 
rádiových zariadení, v súvislosti s ktorými 
subjekt udáva, že je spôsobilý, a 
osvedčenie o akreditácii, ak existuje, 
vydané vnútroštátnym akreditačným 
orgánom, ktoré potvrdzuje, že subjekt 
posudzovania zhody spĺňa požiadavky 
stanovené v článku 26.

2. Súčasťou žiadosti o notifikáciu je opis 
činností posudzovania zhody, modulu 
alebo modulov posudzovania zhody a 
kategórií rádiových zariadení, v súvislosti s 
ktorými subjekt udáva, že je spôsobilý, a 
osvedčenie o akreditácii, ak existuje, 
vydané vnútroštátnym akreditačným 
orgánom, ktoré potvrdzuje, že subjekt 
posudzovania zhody spĺňa požiadavky 
stanovené v článku 26.

Or. en

Odôvodnenie

Znenie je v súlade so zosúlaďovacím balíkom nového legislatívneho rámca.

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh smernice
Článok 31 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia zverejňuje zoznam subjektov 
notifikovaných podľa tejto smernice 
vrátane identifikačných čísiel, ktoré im boli 
pridelené, a činností, v súvislosti s ktorými 
boli notifikované.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Odôvodnenie

Netýka sa slovenskej verzie. 

Pozmeňujúci návrh 63
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Návrh smernice
Článok 31 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia zabezpečí aktualizáciu tohto
zoznamu.

Komisia zabezpečuje aktualizáciu 
zoznamu.

Or. en

Odôvodnenie

Znenie je v súlade so zosúlaďovacím balíkom nového legislatívneho rámca.

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh smernice
Článok 33 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Notifikujúci členský štát poskytne 
Komisii na jej žiadosť všetky informácie v 
súvislosti s podkladmi pre notifikáciu alebo 
so zachovaním spôsobilosti dotknutého 
subjektu.

2. Notifikujúci členský štát poskytuje 
Komisii na jej žiadosť všetky informácie v 
súvislosti s podkladmi pre notifikáciu alebo 
so zachovaním spôsobilosti dotknutého 
notifikovaného subjektu.

Or. en

Odôvodnenie

Znenie je v súlade so zosúlaďovacím balíkom nového legislatívneho rámca.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh smernice
Článok 39 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dohľad nad trhom Únie a kontrola 
výrobkov vstupujúcich na trh Únie

Dohľad nad trhom Únie a kontrola 
rádiových zariadení vstupujúcich na trh 
Únie

Or. en
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Odôvodnenie

Cieľom je zosúladiť nadpis článku s jeho obsahom.

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh smernice
Článok 39 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. Členské štáty prijmú všetky náležité 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby bolo 
možné umiestniť rádiové zariadenia na 
trh len vtedy, ak sa riadne skladujú 
a používajú sa na svoj určený účel a 
neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb.

Or. en

Odôvodnenie

Znenie je v súlade so zosúlaďovacím balíkom nového legislatívneho rámca.

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh smernice
Článok 40 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak orgány dohľadu nad trhom jedného 
členského štátu prijali opatrenie podľa 
článku 20 nariadenia (ES) č. 765/2008 
alebo ak majú dostatočný dôvod sa 
domnievať, že rádiové zariadenie, na ktoré 
sa vzťahuje táto smernica, predstavuje 
riziko pre zdravie alebo bezpečnosť ľudí, 
alebo pre iné aspekty ochrany verejného 
záujmu, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, 
vykonajú hodnotenie týkajúce sa 
príslušného rádiového zariadenia vo 
vzťahu k všetkým požiadavkám 
stanoveným v tejto smernici. Príslušné 
hospodárske subjekty podľa potreby 
spolupracujú s orgánmi dohľadu 

1. Ak orgány dohľadu nad trhom jedného 
členského štátu majú dostatočné dôvody sa 
domnievať, že rádiové zariadenie, na ktoré 
sa vzťahuje táto smernica, predstavuje 
riziko pre zdravie alebo bezpečnosť ľudí, 
alebo pre iné aspekty ochrany verejného 
záujmu, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, 
vykonajú hodnotenie týkajúce sa 
príslušného rádiového zariadenia vo 
vzťahu k všetkým relevantným
požiadavkám stanoveným v tejto smernici. 
Príslušné hospodárske subjekty na tento 
účel podľa potreby spolupracujú s orgánmi 
dohľadu nad trhom.
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nad trhom.

Or. en

Odôvodnenie

Znenie je v súlade so zosúlaďovacím balíkom nového legislatívneho rámca.

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh smernice
Článok 40 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak v rámci tohto hodnotenia orgány 
dohľadu nad trhom zistia, že rádiové 
zariadenie nespĺňa požiadavky stanovené v 
tejto smernici, bezodkladne požiadajú 
príslušný hospodársky subjekt, aby prijal 
všetky primerané nápravné opatrenia na 
zosúladenie tohto rádiového zariadenia s 
uvedenými požiadavkami alebo stiahol 
rádiové zariadenie z trhu, alebo ho prevzal 
späť v rámci primeranej lehoty úmernej 
charakteru rizika, akú uznajú za vhodnú.

Ak v rámci hodnotenia uvedeného v prvom 
pododseku orgány dohľadu nad trhom 
zistia, že rádiové zariadenie nespĺňa 
požiadavky ustanovené v tejto smernici, 
bezodkladne požiadajú príslušný 
hospodársky subjekt, aby prijal všetky 
primerané nápravné opatrenia na 
zosúladenie tohto rádiového zariadenia s 
uvedenými požiadavkami alebo stiahol 
rádiové zariadenie  z trhu, alebo ho prevzal 
späť v rámci primeranej lehoty úmernej 
charakteru rizika, akú uznajú za vhodnú.

Or. en

Odôvodnenie

Znenie je v súlade so zosúlaďovacím balíkom nového legislatívneho rámca.

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh smernice
Článok 40 – odsek 1 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na opatrenia uvedené v druhom pododseku 
sa uplatňuje článok 21 nariadenia (ES) 
č. 765/2008.

Na opatrenia uvedené v druhom pododseku 
tohto odseku sa uplatňuje článok 21 
nariadenia (ES) č. 765/2008.

Or. en
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Odôvodnenie

Znenie je v súlade so zosúlaďovacím balíkom nového legislatívneho rámca.

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh smernice
Článok 40 – odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Informácie uvedené v odseku 4 zahŕňajú 
všetky podrobné údaje, ktoré sú k 
dispozícii, najmä údaje potrebné na 
identifikáciu nevyhovujúceho rádiového 
zariadenia, údaje o pôvode rádiového 
zariadenia, charaktere údajného nesúladu a 
možného rizika, charaktere a trvaní 
prijatých vnútroštátnych opatrení a 
argumenty, ktoré predložil príslušný 
hospodársky subjekt. Orgány dohľadu nad 
trhom predovšetkým uvedú, či je nesúlad 
spôsobený jedným z týchto dôvodov:

Informácie uvedené v druhom poddseku
odseku 4 zahŕňajú všetky podrobné údaje, 
ktoré sú k dispozícii, najmä údaje potrebné 
na identifikáciu nevyhovujúceho rádiového 
zariadenia, údaje o pôvode rádiového 
zariadenia, charaktere údajného nesúladu a 
možného rizika, charaktere a trvaní
prijatých vnútroštátnych opatrení a 
argumenty, ktoré predložil príslušný 
hospodársky subjekt. Orgány dohľadu nad 
trhom predovšetkým uvedú, či je nesúlad 
spôsobený jedným z týchto dôvodov:

Or. en

Odôvodnenie

Znenie je v súlade so zosúlaďovacím balíkom nového legislatívneho rámca.

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh smernice
Článok 40 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Členské štáty, iné ako členské štáty, 
ktoré postup iniciovali, bezodkladne 
informujú Komisiu a ostatné členské štáty 
o všetkých prijatých opatreniach a o 
akýchkoľvek dodatočných informáciách 
týkajúcich sa nesúladu príslušného 
rádiového zariadenia, ktoré majú 
k dispozícii, a v prípade nesúhlasu s 
oznámeným vnútroštátnym opatrením o 

6. Členské štáty, iné ako členské štáty, 
ktoré postup začali podľa tohto článku, 
bezodkladne informujú Komisiu a ostatné 
členské štáty o všetkých prijatých 
opatreniach a o akýchkoľvek dodatočných 
informáciách týkajúcich sa nesúladu 
príslušného rádiového zariadenia, ktoré 
majú k dispozícii, a o svojich námietkach v 
prípade nesúhlasu s prijatým 
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svojich námietkach. vnútroštátnym opatrením.

Or. en

Odôvodnenie

Znenie je v súlade so zosúlaďovacím balíkom nového legislatívneho rámca.

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh smernice
Článok 40 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Ak žiadny členský štát ani Komisia v 
rámci 8 týždňov od prijatia informácií 
uvedených v odseku 4 nevznesie námietku, 
pokiaľ ide o predbežné opatrenie prijaté 
členským štátom, uvedené opatrenie sa 
považuje za opodstatnené.

7. Ak žiadny členský štát ani Komisia v 
rámci ôsmich týždňov od prijatia 
informácií uvedených v druhom 
pododseku odseku 4 nevznesie námietku, 
pokiaľ ide o predbežné opatrenie prijaté 
členským štátom, uvedené opatrenie sa 
považuje za opodstatnené.

Or. en

Odôvodnenie

Znenie je v súlade so zosúlaďovacím balíkom nového legislatívneho rámca.

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh smernice
Článok 40 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Členské štáty zabezpečia bezodkladné 
prijatie vhodných reštriktívnych opatrení
vo vzťahu k príslušnému prístroju.

8. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
bezodkladne prijali vhodné reštriktívne 
opatrenia, napr. stiahnutie rádiového 
zariadenia z trhu, vo vzťahu k príslušnému 
rádiovému zariadeniu.

Or. en
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Odôvodnenie

Znenie je v súlade so zosúlaďovacím balíkom nového legislatívneho rámca.

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh smernice
Článok 41 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za 
opodstatnené, všetky členské štáty prijmú 
nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie 
stiahnutia alebo spätného prevzatia 
nevyhovujúcich rádiových zariadení z ich 
trhov a následne o tom informujú Komisiu. 
Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za 
neopodstatnené, príslušný členský štát toto 
opatrenie zruší.

2. Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za 
opodstatnené, všetky členské štáty prijmú 
nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie 
stiahnutia alebo spätného prevzatia 
nevyhovujúcich rádiových zariadení z ich 
trhov a následne o tom informujú Komisiu. 
(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Odôvodnenie

Netýka sa slovenskej verzie.

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh smernice
Článok 41 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za 
opodstatnené a nesúlad rádiových zariadení 
sa pripisuje nedostatkom v rámci 
harmonizovaných noriem uvedených v 
článku 16 tejto smernice, Komisia 
uplatňuje postup stanovený v článku [8]
nariadenia EÚ č. [../..] [o európskej 
normalizácii].

3. Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za 
opodstatnené a nesúlad rádiových zariadení 
sa pripisuje nedostatkom v rámci 
harmonizovaných noriem uvedeným 
v článku 40 ods. 5 písm. b) tejto smernice, 
Komisia uplatňuje postup stanovený 
v článku 11 nariadenia EÚ č. 1025/2012.

Or. en
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Odôvodnenie

Keďže nariadenie o európskej normalizácii bolo uverejnené v úradnom vestníku, je potrebné 
zohľadniť túto zmenu.

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh smernice
Článok 42 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rádiové zariadenie, ktoré je v súlade, ale 
predstavuje riziko pre zdravie a
bezpečnosť

Rádiové zariadenie, ktoré je v súlade, ale 
predstavuje riziko pre zdravie alebo
bezpečnosť

Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie právnej istoty je potrebné uviesť, že relevantné ustanovenia sú uplatniteľné 
v prípade, keď rádiové zariadenie predstavuje riziko buď pre zdravie alebo pre bezpečnosť 
(nie je potrebné, aby predstavovalo riziko v obidvoch prípadoch súčasne).

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh smernice
Článok 42 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak po vykonaní hodnotenia podľa 
článku 40 ods. 1 členský štát zistí, že hoci 
je rádiové zariadenie v súlade s touto 
smernicou, predstavuje riziko pre zdravie 
alebo bezpečnosť ľudí, alebo pre iné 
aspekty ochrany verejného záujmu, na 
ktoré sa vzťahuje táto smernica, vyzve 
príslušný hospodársky subjekt, aby prijal 
všetky primerané opatrenia na 
zabezpečenie toho, aby príslušné rádiové 
zariadenie pri uvedení na trh už 
nepredstavovalo toto riziko alebo aby 
takéto rádiové zariadenie z trhu stiahol, 
prípadne ho prevzal späť v rámci 
primeranej lehoty, úmernej charakteru 

1. (Netýka sa slovenskej verzie.)



PR\934196SK.doc 45/52 PE510.528v01-00

SK

rizika, akú určí.

Or. en

Odôvodnenie

Netýka sa slovenskej verzie.

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh smernice
Článok 43 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) bol použitý postup posudzovania 
zhody stanovený v prílohe V a 
identifikačné číslo notifikovaného 
subjektu bolo umiestnené v rozpore s 
článkom 20 alebo nebolo umiestnené;

Or. en

Odôvodnenie

Znenie je v súlade so zosúlaďovacím balíkom nového legislatívneho rámca.

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh smernice
Článok 43 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) výrobok nie je v súlade s požiadavkami 
stanovenými v článku 10 ods. 5 a 6 a 
článku 12 ods.3;

(f) informácie uvedené v článku 10 ods. 5 
a 6 a článku 12 ods. 3 chýbajú, sú 
nesprávne alebo neúplné;

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je zabezpečiť právnu istotu. 

Pozmeňujúci návrh 80
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Návrh smernice
Článok 43 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) k rádiovému zariadeniu nie sú priložené 
informácie o zamýšľanom použití 
rádiového zariadenia, vyhlásenie o zhode 
EÚ a obmedzenia používania stanovené v 
článku 10 ods. 7, 8 a 9;

(g) k rádiovému zariadeniu nie sú priložené 
informácie o zamýšľanom použití 
rádiového zariadenia, vyhlásenie o zhode 
EÚ alebo obmedzenia používania 
stanovené v článku 10 ods. 7, 8 a 9;

Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie právnej istoty je potrebné spresniť, že nesplnenie jednej z požiadaviek 
umožní členskému štátu, aby relevantný hospodársky subjekt požiadali o odstránenie 
nesúladu. 

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh smernice
Článok 43 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) nesúlad s článkom 5. vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s PN k článku 5 navrhovanej smernice.

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh smernice
Článok 45 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 2 ods. 3, článku 3 ods. 3, článku 4 
ods. 2 a článku 5 ods. 2 sa udeľuje na 
neurčité obdobie [dátumu nadobudnutia 
účinnosti].

2. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 2 ods. 3, článku 3 ods. 3 a článku 
4 ods. 2 sa udeľuje na neurčité obdobie od
[dátumu nadobudnutia účinnosti].
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Or. en

Odôvodnenie

V súlade s PN k článku 2 ods. 3 a článku 5 navrhovanej smernice.

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh smernice
Článok 45 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 2 ods. 3, článku 3 ods. 3, článku 4 
ods. 2 a článku 5 ods. 2 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci v ňom uvedenej. 
Nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po 
uverejnení rozhodnutia v Úradnom 
vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť. 

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 3 ods. 3 a článku 4 ods. 2 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 
odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po 
jeho uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie alebo k neskoršiemu 
dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním 
dotknutá platnosť delegovaných aktov, 
ktoré už nadobudli účinnosť. 

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom je súlad s PN k článku 2 ods. 3 a článku 5 navrhovanej smernice, ako aj právna 
zrozumiteľnosť.

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh smernice
Článok 45 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 
ods. 3, článku 3 ods. 3, článku 4 ods. 2 a 
článku 5 ods. 2 nadobudne účinnosť, len 
ak Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevznesú námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 
ods. 3 a článku 4 ods. 2 nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament alebo 
Rada voči nemu nevzniesli námietku v 
lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia 
uvedeného aktu Európskemu parlamentu a 
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aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informujú 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži na dva mesiace.

Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej 
lehoty Európsky parlament a Rada 
informujú Komisiu o svojom rozhodnutí 
nevzniesť námietku. Na podnet 
Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto 
lehota predĺži na dva mesiace.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s PN k článku 2 ods. 3 a článku 5 navrhovanej smernice.

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh smernice
Článok 46 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa 
sankcií, ktoré sú uplatniteľné na porušenia 
vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa 
tejto smernice, a prijímajú všetky potrebné 
opatrenia na zabezpečenie ich 
presadzovania. 

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa 
sankcií, ktoré sú uplatniteľné na porušenia 
vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa 
tejto smernice, ktorých sa dopustili 
hospodárske subjekty, a prijímajú všetky 
potrebné opatrenia na zabezpečenie ich 
presadzovania Do týchto pravidiel sa v 
prípadne závažných porušení môžu 
zahrnúť trestné sankcie.

Or. en

Odôvodnenie

Znenie je v súlade so zosúlaďovacím balíkom nového legislatívneho rámca.

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh smernice
Príloha I – bod 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Zariadenia osobitne navrhnuté 
výlučne na účely výskumu a vývoja, 
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sprístupnené len medzi podnikmi. 

Or. en

Odôvodnenie

Zariadenia pre výskum a vývoj tvoria významnú skupinu výrobkov, pretože zabezpečujú 
inováciu a konkurencieschopnosť v rámci EÚ. Počas nedávnej reformy smernice o obmedzení 
používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach 
a smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení boli takéto zariadenia vylúčené 
z rozsahu ich pôsobnosti. S cieľom vyhnúť sa vysokej miere neistoty dovozcov a distribútorov, 
pokiaľ ide o to, ktoré elektrické výrobky spadajú pod smernicu o špecifických výrobkoch, je 
potrebné zosúladiť ich rozsah pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh smernice
Príloha II

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

PRÍLOHA II vypúšťa sa
VÝROBKY DEFINOVANÉ AKO 
RÁDIOVÉ ZARIADENIA
1. Na účely tejto smernice sa za rádiové 
zariadenia považujú tieto výrobky:
(a) aktívne antény;

(b) rušičky.

2. Na účely tejto smernice sa za rádiové 
zariadenia nepovažujú tieto výrobky:
(a) pasívne antény;

(b) kochleárne implantáty;

(c) mikrovlnné rúry a pece.

Or. en

Odôvodnenie

PN k článku 2 ods. 1 bodu (1) navrhovanej smernice prináša zmenu, pokiaľ ide o obmedzenie 
vymedzenia rádiového zariadenia na zariadenie, ktoré je schopné komunikovať, a preto 
príloha II k navrhovanej smernici sa stala bezpredmetná.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Súvislosti

Táto správa prináša zmeny návrhu Európskej komisie na revíziu smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 1999/5/ES z 9. marca 1999 o rádiovom zariadení a koncových 
telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody1 (ďalej len smernica 
RZ&KTZ). Návrh je úzko spojený s uplatňovaním nového legislatívneho rámca (NLR), ktorý 
bol prijatý v roku 2008 ako „balík o výrobkoch“. 

Smernica RZ&KTZ stanovuje rámec pre uvádzanie na trh, voľný obeh a uvádzanie do 
prevádzky v EÚ rádiových zariadení a koncových telekomunikačných zariadení. Smernica 
nadobudla účinnosť v roku 1999 a má zásadný vplyv na realizáciu jednotného trhu v tejto 
oblasti. Smernica obsahuje základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť, 
elektromagnetickú kompatibilitu a predchádzanie škodlivému rušeniu. Tieto požiadavky sa 
premietajú do technických požiadaviek v rámci nepovinných harmonizovaných noriem, ako je 
v prípade iných právnych predpisov podľa nového prístupu. 

V posledných rokoch výrazne vzrástol počet mobilných zariadení a bezdrôtových aplikácií. 
Prináša to riziko rušenia medzi jednotlivými výrobkami. Efektívne využívanie rádiového 
frekvenčného spektra je kľúčové. 

Platné ustanovenia v oblasti návrhu

Smernica RZ&KTZ plne harmonizuje uvádzanie výrobkov, ktoré patria do jej pôsobnosti, na 
trh EÚ. Na trh môžu byť uvedené len zariadenia zodpovedajúce požiadavkám uvedenej 
smernice, pričom členské štáty nesmú zavádzať ďalšie obmedzenia, ktoré na vnútroštátnej 
úrovni upravujú tie isté požiadavky. Na uvádzanie rádiových zariadení do prevádzky a ich 
používanie sa vzťahujú vnútroštátne právne predpisy. Pri výkone tejto právomoci musia 
členské štáty postupovať v súlade s platným právnymi predpismi EÚ, ktorými sú najmä:

 všeobecný rámec pre politiku frekvenčného spektra stanovený v programe politiky 
rádiového frekvenčného spektra,

 všeobecné kritériá stanovené v smernici 2002/221/ES (rámcová smernica) v rámci 
regulačného rámca pre elektronické komunikácie,

 podmienky udeľovania povolení na využívanie spektra stanovené v smernici 
2002/20/ES (smernica o povolení) v rámci regulačného rámca pre elektronické 
komunikácie,

 vykonávacie opatrenia podľa rozhodnutia 676/2002/ES (rozhodnutie o rádiovom 
frekvenčnom spektre), ktorými sa harmonizujú technické podmienky na využívanie 
určitých frekvenčných pásiem v EÚ a ktoré sú záväzné pre všetky členské štáty. 

                                               
1 Ú. v. ES L 91, 7.4.1999, s. 10.
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Medzi pásma harmonizované na úrovni EÚ patria pásma pre GSM, UMTS a pre 
zariadenia pracujúce v pásmach krátkych vĺn,

 súlad s ostatnými politikami a cieľmi Únie.

Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa víta návrh Európskej komisie. Navrhuje však zaviesť niektoré horizontálne 
a vertikálne zmeny, a to s cieľom vyhnúť sa nepotrebnej administratívnej záťaži, ktorá by 
osobitne zasiahla MSP, zabezpečiť zároveň vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, zlepšiť 
dohľad nad trhom, dosiahnuť vysoký stupeň súladu s NLR a odstrániť možné nezrovnalosti 
v texte, ktoré by mohli spôsobiť právnu neistotu. 

Horizontálne otázky

Spravodajkyňa identifikovala niektoré nezrovnalosti s balíkom o výrobkoch, o ktorom sa už 
diskutovalo na európskej úrovni. Spravodajkyňa navrhuje upraviť znenie s cieľom odstrániť 
zistené nezrovnalosti a vytvoriť jednotný legislatívny rámec.

Vertikálne otázky

Spravodajkyňa súhlasí so všeobecným smerovaním návrhu. Existujú však niektoré otázky 
špecifické pre smernicu, v rámci ktorých sú potrebné zmeny, aby sa dosiahla správna 
rovnováha medzi účinným dohľadom nad trhom a vyhýbaním sa nepotrebnej administratívnej 
záťaži, najmä v prípade MSP. 

a) Na trhu sa už nachádza množstvo výrobkov, ktoré v obmedzenej miere využívajú 
elektromagnetické vlny na iné účely ako komunikáciu a pri ktorých sa nevyskytli 
žiadne systematické problémy a sú dostatočne regulované, napr. v smernici o nízkom 
napätí a smernici o elektromagnetickej kompatibilite, a preto nie je primerané 
rozšíriť rozsah navrhovanej smernice na takéto zariadenia.

b) Navyše s ohľadom na skutočnosť, že rádiové frekvenčné spektrum je obmedzeným 
zdrojom, je dôležité zabezpečiť jeho efektívne využívanie, a preto zariadenie 
schopné prijímať rádiové vlny by malo spadať do rozsahu navrhovanej smernice.

Spravodajkyňa sa preto domnieva, že je potrebné primerane zmeniť vymedzenie 
rádiového zariadenia.

c) Povinnosť registrovať rádiové zariadenie by vyústila do nadmernej záťaže pre 
zákonné hospodárske subjekty, najmä MSP, pričom výhody takejto registrácie neboli 
dostatočne dokázané. Okrem toho takýto systém by mohol vyvolať problémy z 
hľadiska dôvernosti. Navyše príslušné ustanovenia o sledovateľnosti stanovené 
v navrhovanej smernici sú dostatočným nástrojom na účinný a efektívny dohľad nad 
trhom.

d) Na uľahčenie komunikácie medzi hospodárskymi subjektmi, orgánmi dohľadu nad 
trhom a spotrebiteľmi by členské štáty mali tiež povzbudzovať hospodárske subjekty 
k tomu, aby okrem poštovej adresy uvádzali aj svoju internetovú adresu. 
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Spravodajca víta skutočnosť, že v návrhu sa zdôrazňujú výhody interoperability medzi 
rádiovým zariadením a príslušenstvom, ako napr. nabíjačky. Treba však opätovne vyvinúť 
úsilie na zavedenie jednotnej nabíjačky. Zjednodušilo by to používanie rádiového zariadenia, 
napr. mobilov, znížilo odpad a náklady a prinieslo by to veľkú výhodu pre spotrebiteľov.


