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  RÁDIOVÁ ZAŘÍZENÍ   

  2013   

PS G7 27. 3. 2013 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council 

on the harmonisation of the laws of the Member 

States relating to the making available on the 

market of radio equipment  

(doc. 15339/12 MI 654 ECO 125 ENT 261 IND 

169 TELECOM 191+ ADD1, +ADD2) 

- Presentation of the proposal by the 

Commission 

Discussion of the Impact Assessment 

Examination of Articles 1-13 (poss.) 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

EK prezentovala předložený návrh včetně posouzení dopadů a proběhla obecná diskuse 

k prvním devíti článkům návrhu, ze které vyplynulo, že řada členských států má 

problém s vynětím čistých přijímačů (pure receivers) z oblasti působnosti směrnice. 

PS G7 25. 4. 2013 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council 

on the harmonisation of the laws of the Member 

States relating to the making available on the 

market of radio equipment  

(doc. 8150/13 MI 258 ECO 58 ENT 96 IND 92 

TELECOM 65 CODEC 729) 

- Presidency update on articles already discussed 

- Continuation of the examination of the 

proposal, in particular Articles 10-21. 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

IE PŘES pokračovalo v prvním kole projednávání návrhu dle avizovaného programu, 

EK předložila prezentaci k otázce oblasti působnosti směrnice, pokud jde o „čisté 

přijímače“. IE PRES neuvedlo, zda se bude svolávat ještě nějaké jednání PS G7 k této 

agendě. Nastupující litevské avizovalo záměr projednávání uzavřít, v červenci 

předpokládá dvě celodenní jednání.  

PS G7 24. 6. 2013 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the 

harmonisation of the laws of the Member States 

relating to the making available on the market of 

radio equipment 

(doc. 9283/13 MI 363 ECO 77 ENT 119 IND 

134 TELECOM 99 CODEC 1005) 

- Presidency update on articles already discussed 

- Continuation of the examination of the 

proposal, Articles 22-52, Annexes, Recitals 

(poss.) 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

IE PŘES pokračovalo v projednávání článků 22 – 52 dle avizovaného programu. Žádný 

z přítomných ČS nepodpořil vynětí „čistých přijímačů“ z oblasti působnosti směrnice. 

LT PRES chce na další skupině tj. 01. 07. 2013 diskutovat na expertní úrovni hlavně v 

oblasti registrace čistých přijímačů a delegovaných/implementačních aktů, IMCO 

návrhu zprávy a poté vypracovat první revidovaný kompromisní text. 
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PS G7 1. 7. 2013 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the 

harmonisation of the laws of the Member States 

relating to the making available on the market of 

radio equipment 

(doc. 11589/13 MI 585 ECO 125 ENT 207 IND 

194 TELECOM 182 CODEC 1609) 

- Information about EP/IMCO work done 

concerning the Proposal 

- Continuation of the examination of the 

proposal (Verification of delegations' positions 

in footnotes) 

- Discussion on inclusion of radio 

receivers in the scope of the Directive (poss.). 

- Discussion on delegated/implementing 

acts in the proposal (poss.) 

- Discussion on registration of radio 

equipment (poss.) 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

LT PŘES pokračovalo v druhém kole projednávání návrhu a vedlo diskuze ke 

vzneseným připomínkám pod čarou. U vybraných problematických otázek (registrace 

radiových zařízení nevyhovujících požadavkům směrnice, povinnost výrobce uvádět 

adresu na výrobku, povinnost přikládat informace o shodě ke každému výrobku, atd.) 

požádalo o stanoviska ČS, pokud jí ČS neměly, musí poslat písemné vyjádření, 

nejpozději do 14 dnů od konání PS. LT PRES také požádalo o 5 celodenních skupin k 

tomuto předpisu, zatím mu byly potvrzeny 3 (včetně této). Další PS G7 bude 26. 07. 

2013. Pro jednání 26. 07. 2013 plánuje LT PRES připravit kompromisní revidovaný 

text. LT PRES také zamýšlí text směrnice přizpůsobit do maximální možné míry 

balíčku NLF. 

PS G7 26. 7. 2013 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the 

harmonisation of the laws of the Member States 

relating to the making available on the market of 

radio equipment 

– Continuation of the examination of the 

proposal (Verification of delegations' positions 

in footnotes) 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

LT PŘES pokračovalo v druhém kole projednávání návrhu dle avizovaného programu. 

LT PŘES požádalo o zaslání písemných připomínek do 4. 9. 2013 ohledně: postupů 

posuzování shody, technické dokumentace, koordinace oznámených subjektů a ke čl. 

40. Další jednání bylo avizováno na 18. 9. 2013. 

PS G7 18. 9. 2013 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the 

harmonisation of the laws of the Member States 

relating to the making available on the market of 

radio equipment 

– Continuation of the examination of the 

proposal (Verification of delegations' positions 

in footnotes) 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

LT PŘES pokračovalo v projednávání návrhu dle avizovaného programu. CZ vystoupila 

k některým bodům dle instrukce (čl. 2 definice, čl. 6 dodávání na trh, čl. 10/8, příloha I 

a II). Další jednání avizováno na 7. 10. 2013. 

PS G7 7. 10. 2013 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

LT PŘES pokračovalo v projednávání návrhu dle avizovaného programu. Požádalo o 

řešení pouze těch nejproblematičtějších okruhů. CZ vystoupila k některým bodům dle 
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harmonisation of the laws of the Member States 

relating to the making available on the market of 

radio equipment 

– Continuation of the examination of the 

proposal (Verification of delegations' positions 

in footnotes) 

– Examination of IMCO amendments 

(poss.) 

instrukce. LT PŘES požádalo ČS o pozice k některým bodům na další jednání. Další 

jednání avizováno na 23. 10. 2013 a 29. 11. 2013. 

PS G7 23. 10. 2013 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the 

3armonization of the laws of the Member States 

relating to the making available on the market of 

radio equipment 

– Examination of IMCO amendments 

– Continuation of the examination of the 

proposal (Verification of delegations’ positions 

in footnotes) 

– Examination of recitals (poss.) 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

LT PŘES pokračovalo v projednávání návrhu dle avizovaného programu. Další a 

poslední PS G7 k rádiovým zařízením za LT PRES se bude konat 29. 11. 2013. 

CRP 29. 11. 2013 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the 

harmonisation of the laws of the Member States 

relating to the making available on the market of 

radio equipment (First reading) (Legislative 

deliberation) 

- Preparation for the informal trilogue  

 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

PRES uvedlo, že na příští Coreper, kde se bude schvalovat mandát na další trialog, chce 

přijít s kompromisním řešením ohledně definice rádiových zařízení. PRES uvedlo, že 

další trialogy jsou plánovány na 5. 12. a 19. 12. Mandáty na tyto trialogy budou 

schváleny na Coreperu.  

 

PS G7 29. 11. 2013 

Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the 

harmonisation of the laws of the Member States 

relating to the making available on the market of 

radio equipment 

(doc. 16153/1/13 REV 1 MI 1023 ECO 203 ENT 

311 IND 328 TELECOM 306 CODEC 2560) 

– - Verification of delegations' positions in 

footnotes 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

Předsedající PS G7 uvedl, že se nepodařilo nad definicí rádiového zařízení a nad dalšími 

body najít společnou pozici Rady, proto zváží, zda místo nadcházejícího trialogu nebude 

jen technické jednání.  

PRES nakonec uvedlo, že se opravdu poslední jednání bude konat 16. 12. 2013.  
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– - Information on contacts with the European 

Parliament 

– - Discussion on the main issues identified 

within WP and during informal contacts 

with the European Parliament (Art. 3.2 

second sentence, Art. 5, Declaration of 

conformity, Scope, implementing/delegated 

acts…) 

– - Examination of recitals (poss.) 

 
PS G7 

(Attachés) 

05. 12. 2013 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the 

harmonisation of the laws of the Member States 

relating to the making available on the market of 

radio equipment 

-Continuation of the examination of the text and 

-Presidency compromise suggestions 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

PRES uvedlo, že poslední jednání pracovní skupiny G7 bude 16. 12. 2013 (půldenní). 

Pokud se skupina na bodech shodne, bude CRP 18. 12. 2013 a trialog 19. 12. 2013. 

PS G7 16. 12. 2013 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the 

harmonisation of the laws of the Member States 

relating to the making available on the market of 

radio equipment 

doc. 16153/3/13 REV3 

MI 1023 ECO 203 ENT 311 IND 328 

TELECOM 306 CODEC 2560 

- Continuation of the examination of the 

text and Presidency compromise 

suggestions focusing on Definition of 

radio equipment and Art. 5. 
 

Lucie Hertlová 

(SZB) 
PRES uvedlo, že pro čl. 3 zůstanou v textu na CRP delegované akty, pro čl. 4, 

5 budou vedle delegovaných aktů doplněny akty implementační. PŘES se 

pokusí zamyslet nad úpravou Přílohy I – finální rozhodnutí PRES bude 

v zítřejším dokumentu na CRP. 

PRES dále uvedlo, že další PS G7 jsou plánovány na 9. 1. a 17. 1. 2014. 
 

CRP I 18. 12. 2013 Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the 

harmonisation of the laws of the Member States 

relating to the making available on the market of 

Lucie Hertlová 

(SZB) 
PRES uvedlo, že vloží do Přílohy I opět bod 5a, dále ponechá čl. 5 ve znění 

uvedeném v dokumentu pro dnešní CRP – bude o čl. 5 vést diskusi s EP, ČS, 

zmíní se i o návrhu UK. V pátek bude na CRP debriefing z trialogu 19. 

12.2013. 
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radio equipment (First reading) (Legislative 

deliberation) 

- Preparation for the informal trilogue 

- Presidency debriefing on the outcome 

of the informal trilogue 

- (poss.) Analysis of the final 

compromise text with a view to 

agreement 
  2014 

  

PS G7 09. 01. 2014 

Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the 

harmonisation of the laws of the Member States 

relating to the making available on the market of 

radio equipment 

- Debriefing from the informal trilogue 

- Continuation of the examination of the 

text and Presidency compromise 

suggestions 

Lucie Hertlová 

(SZB) 
PRES připraví revidovaný text, který dá na CRP 17. 1. 2014. Ani k jedné 

připomínce, kterou ČS na pracovní skupině uplatnily, se PRES nevyjádřilo 

(tedy neuvedlo, zda jí zapracuje nebo ne). Tudíž až podle revidovaného textu, 

který půjde na CRP, se pozná, jaké připomínky akceptovalo a jaké ne. 

CRP I 17. 01. 2014 

Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the 

harmonisation of the laws of the Member States 

relating to the making available on the market of 

radio equipment (First reading) (Legislative 

deliberation) 
- Analysis of the final compromise text 

with a view to agreement 

15339/12 MI 654 ECO 125 ENT 261 

IND 169 TELECOM 191   

5116/14 MI 12 ECO 3 ENT 5 IND 5 

TELECOM 3 CODEC 28 

 

Lucie Hertlová 

(SZB) 
Na tomto jednání bylo, i přes určité výhrady některých delegací, dosaženo 

dohody. Končí tedy projednávání na Radě (mimo jednání právníků/lingvistů).  

CRP I 26. 03. 2014 
Proposal for a Directive of the European 

Parliament and of the Council on the 
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harmonisation of the laws of the Member States 

relating to the making available on the market of 

radio equipment (First reading) (Legislative 

deliberation + Statement) 
- Adoption of the legislative act 

PE-CONS 17/14 MI 57 ECO 9 ENT 15 

IND 20 TELECOM 15 CODEC 141 

7928/14 CODEC 832 MI 289 ECO 42 

ENT 90 IND 110 TELECOM 85 

+ ADD 1 

Aktualizováno: 10.2.2015 

 

 

 

 Dne 13. 03. 2014 přijal EP dohodnuté změny textu v rámci 1. čtení.        

výsledky hlasování v EP          

 Dne 22. 05. 2014 byla v OJ EU zveřejněna Směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014 o 

harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (Text s 

významem pro EHP).                                                                                                                                                            

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bPV%2b20140313%2bRES-VOT%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fCS&language=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.153.01.0062.01.CES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.153.01.0062.01.CES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.153.01.0062.01.CES

