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ODDÍL D 

Často kladené otázky týkající se směrnice 1999/5/ES o rádiových 
zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních 

V této části dokumentu jsou uvedeny nejčastěj�í otázky shromá�děné orgány Komise 
a zástupci členských států a dal�ích evropských institucí, které směrnici 1999/5/ES provádějí.  

Otázky týkající se důsledků této směrnice na činnost Evropského výboru pro 
radiokomunikace (ERC) a Evropského úřadu pro radiokomunikace (ERO) lze vyhledat na 
webové stránce ERO www.ero.dk. 

1. Obecné informace o směrnici 1999/5/ES 

2. Oblast působnosti směrnice 1999/5/ES 

3. Uvádění zařízení na trh 

4. Oznámení o zařízení podávaná národním orgánům pověřeným správou kmitočtového 
spektra 

5. Informování u�ivatelů o stanoveném způsobu pou�ití zařízení 

6. Postup posuzování shody 

7. Značení 

8. Otázky týkající se volného pohybu 

9. Základní po�adavky 

10. Uvádění rádiových zařízení do provozu 

11. Zveřejňování specifikací rozhraní 
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1. Obecné informace o směrnici 1999/5/ES 

1.1 Od kdy se pou�ívají ustanovení směrnice 1999/5/ES? 
Od 8. dubna 2000 směrnice 1999/5/ES upravuje uvádění na trh, volný oběh a uvádění do 
provozu rádiových zařízení a telekomunikačních koncových zařízení. Do 7. dubna 2000 měly 
v�echny členské státy EU převzít ustanovení této směrnice do vnitrostátních právních 
předpisů. 
 
Vedle členských států EU pou�ívá směrnici 1999/5/ES vět�ina zemí Evropského 
hospodářského prostoru, Evropského sdru�ení volného obchodu a kandidátských zemí EU. 
 
 

2. Oblast působnosti směrnice 1999/5/ES 

2.1 Jaká je oblast působnosti směrnice 1999/5/ES? 
Směrnice 1999/5/ES zavádí předpisový rámec pro uvádění na trh, volný pohyb a uvádění do 
provozu rádiových zařízení a telekomunikačních koncových zařízení ve Společenství. 
Z oblasti působnosti směrnice je vyňato několik typů zařízení: zařízení pou�ívaná výlučně pro 
jiné ne� civilní účely a zařízení, na která se vztahují jiné nástroje Společenství. 
 

2.2 Jak lze získat schválení pro uvedení na trh výrobků, které nespadají do oblasti 
působnosti směrnice 1999/5/ES? 

Jestli�e se na taková zařízení vztahují jiné směrnice Společenství, platí pravidla těchto 
směrnic. Některé třídy zařízení (zejména zařízení pou�ívaná pro jiné ne� civilní účely) nadále 
spadají do oblasti působnosti národních předpisů. 
 

2.3 Vztahuje se směrnice 1999/5/ES na námořní rádiová zařízení? 
Do oblasti působnosti směrnice 1999/5/ES spadají pouze rádiová zařízení, na která se 
nevztahují předpisy IMO (úmluva SOLAS), tj. zařízení pou�ívaná na plavidlech vnitrozemské 
vodní dopravy a na celé řadě námořních plavidel. 
 
Společenství zva�uje mo�nost, �e pro tento druh rádiových zařízení stanoví dal�í základní 
po�adavky. Existuje názor, �e by bylo vhodněj�í zajistit pro tyto typy zařízení právní úpravu 
roz�ířením směrnice 96/98/ES o námořním zařízení. 
 

2.4 Jaký je vztah mezi směrnicí 1999/5/ES a různými dal�ími směrnicemi, jako 
jsou směrnice týkající se elektromagnetické kompatibility, námořních 
zařízení, motorových vozidel a zdravotnických prostředků? 

Směrnice 1999/5/ES přímo souvisí se směrnicemi, které se týkají elektromagnetické 
kompatibility (89/336/EHS) a nízkého napětí (73/23/EHS), neboť obsahuje základní 
po�adavky uvedené v těchto směrnicích a povoluje výrobci, aby nadále pou�íval některé 
z jejich postupů posuzování shody. Mimo to harmonizované normy související s těmito 
směrnicemi mají statut normy vztahující se ke směrnici 1999/5/ES. 
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U ostatních směrnic je situace odli�ná. V příloze I směrnice 1999/5/ES jsou například 
z oblasti její působnosti vyňata zařízení, která spadají pod směrnici o námořním zařízení. 
Naproti tomu zařízení, na která se vztahují směrnice týkající se motorových vozidel 
a zdravotnických zařízení, jsou do oblasti působnosti směrnice 1999/5/ES výslovně zařazena 
(podle čl. 1 odst. 2 a 3). To znamená, �e se na ně zároveň vztahuje několik směrnic. To se 
mů�e zdát problematické, av�ak ve skutečnosti tomu tak není. Uvedené směrnice obsahují 
zejména po�adavky na elektromagnetickou kompatibilitu a bezpečnost, které jsou přísněj�í 
ne� po�adavky uvedené ve směrnicích 1999/5/ES, 89/336/EHS a 73/23/EHS. Zařízení, která 
jsou s nimi ve shodě, jsou u dotyčných aspektů automaticky ve shodě i se směrnicí 
1999/5/ES. Aby byla plně ve shodě se směrnicí 1999/5/ES, měla by tato zařízení je�tě 
splňovat základní po�adavky podle čl. 3 odst. 2 (popřípadě i odst. 3) této směrnice. 
 
Například na vůz záchranné slu�by vezoucí monitor srdeční činnosti a vybavený koncovým 
zařízením sítě TETRA pro přímou komunikaci s ostatními vozy záchranné slu�by se vztahují 
tyto předpisy: 

• směrnice obsahující po�adavky na elektromagnetickou kompatibilitu u automobilů; 
jejím cílem je zabránit interferenci s elektronikou vozu, 

• směrnice týkající se zdravotnických prostředků; jejím cílem je zabránit poranění 
pacienta, 

• směrnice 1999/5/ES vztahující se na �část TETRA� (přičem� zařízení musí být 
opatřeno výstra�ným identifikačním znakem, proto�e síť TETRA není harmonizována). 

 
 

3. Uvádění zařízení na trh 

3.1 Mů�e být ve Společenství uvedeno na trh rádiové zařízení, které nelze vůbec 
pou�ívat, proto�e pracuje v kmitočtových pásmech, která nejsou ve 
Společenství přidělena? 

Mů�e, za předpokladu �e výrobek splňuje po�adavky směrnice 1999/5/ES a �e výrobce na 
obalu a v u�ivatelské příručce jasně uvede, �e zařízení nemů�e být ve Společenství pou�ito. 
 

3.2 Kdo je odpovědný za výrobek, jestli�e k němu výrobce nepřipojil označení 
CE? 

Odpovědný je subjekt, který takový výrobek uvedl na trh. 
 
 
 

4. Oznámení o zařízení podávaná národním orgánům pověřeným 
správou kmitočtového spektra 

4.1 Která zařízení mají být oznámena orgánu pověřenému správou kmitočtového 
spektra? 

Oznámeno má být pouze zařízení, které pracuje �v neharmonizovaných kmitočtových 
pásmech�. Proto�e tento termín nebyl definován, dohodla se na jeho definici Komise se 
členskými státy. 
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4.2 Jaká je definice termínu �kmitočtová pásma, jejich� pou�ití není v rámci 
Společenství harmonizováno� (čl. 6 odst. 4)? 

V čl. 6 odst. 4 směrnice 1999/5/ES je uvedeno: �V případě rádiových zařízení pou�ívajících 
kmitočtová pásma, jejich� pou�ití není v rámci Společenství harmonizováno...�. 
 
Oznámení podle čl. 6 odst. 4 směrnice 1999/5/ES se po�aduje u zařízení, která odpovídají 
definici �rádiové zařízení, které pou�ívá kmitočtová pásma, jejich� pou�ití není v rámci 
Společenství harmonizováno�. Za taková zařízení se pova�ují v�echna rádiová zařízení 
s výjimkou: 

• zařízení, která mohou vysílat pouze pod kontrolou sítě; nebo 

• zařízení pou�ívajících kmitočtové pásmo, které je v ka�dém členském státě přiděleno 
pro stejné rádiové rozhraní tak, �e: 

a) existuje společné přidělování kmitočtů; a 

b) při tomto přidělování se příděl rádiových kmitočtů nebo kanálů rádiového kmitočtu 
řídí společným plánem nebo re�imem; a 

c) zařízení odpovídá jednotným parametrům (jako je např. kmitočet, výkon, pracovní 
cyklus, �ířka pásma apod.). 

• zařízení, která nevysílají. 

 

4.3 Jaký je důvod pro oznamovací povinnost podle čl. 6 odst. 4 směrnice 
1999/5/ES? 

Důvodem k oznámení je informování správních orgánů, které jim umo�ní určit zaměření 
dozoru a rozhodovat o potřebných ochranných opatřeních podle čl. 9 odst. 1 směrnice 
1999/5/ES. 
 

4.4 Jaká opatření se po�adují od správních orgánů, kdy� obdr�í oznámení podle 
čl. 6 odst. 4? 

Směrnice nezavádí �ádná konkrétní opatření. 
 

4.5 Je třeba oznamovat zařízení určená jen pro příjem? 
Není třeba je oznamovat, tato zařízení nevysílají. 
 

4.6 Kterým orgánům pověřeným správou kmitočtového spektra je třeba podat 
oznámení? 

Oznámení se podává orgánům odpovídajícím za kmitočtové spektrum v členském státě, kde 
je výrobek uváděn na trh. Vět�ina členských států nepo�aduje oznámení u zařízení, která 
pracují v pou�ívaných národních kmitočtech. Některé členské státy vy�adují oznámení v�ech 
zařízení, která pracují v neharmonizovaných kmitočtových pásmech. 
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4.7 Kdo odpovídá za oznámení rádiového zařízení pou�ívajícího 
neharmonizovaná kmitočtová pásma podle čl. 6 odst. 4 směrnice 1999/5/ES? 

O záměru uvést takové zařízení na národní trh v určitém členském státě je povinen informovat 
národní orgán, který odpovídá v dotyčném státě za správu spektra, výrobce nebo jeho 
zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství nebo osoba odpovědná za uvedení na trh. 
Vět�ina členských států vy�aduje oznámení pouze tehdy, jestli�e zařízení neodpovídá 
pou�ívaným národním kmitočtům. Některé členské státy vy�adují oznámení i v ostatních 
případech. 
 

4.8 Kdy má výrobce podat oznámení o neharmonizovaném rádiovém zařízení? 
Oznámení musí být podáno nejméně čtyři týdny před začátkem uvádění na trh a musí 
obsahovat informace o rádiových charakteristikách dotyčného rádiového zařízení. 
 

4.9 Jakými prováděcími předpisy se postup oznámení řídí? 
Národní orgány odpovědné za správu kmitočtového spektra v současné době stanovují 
vnitrostátní postupy pro toto oznámení. Pokračuje v�ak příprava harmonizovaného postupu 
v rámci EU, který by se uskutečňoval přes jediné místo. 
Podrobněj�í informace lze získat přímo u národních orgánů příslu�ného členského státu. 
Jejich adresy jsou uvedeny na stránce http://europa.eu.int/comm/enterprise/rtte/spectr.htm 
nebo na webové stránce ERO (www.ero.dk). 
 
 
 

5. Informování u�ivatelů o stanoveném způsobu pou�ití zařízení 

5.1 Jaké povinnosti týkající se informování u�ivatelů má výrobce při uvádění 
zařízení na trh? 

Výrobce odpovědný za uvedení na trh má u�ivateli poskytnout ve�keré důle�ité informace 
o stanoveném způsobu pou�ití spolu s prohlá�ením o shodě se základními po�adavky. Přitom 

• u rádiových zařízení musí být na obalu a v návodu k pou�ití uvedeny dostatečné údaje 
o tom, ve které části EU je přístroj určen k pou�ívání (tj. v jednom nebo několika 
členských státech nebo zeměpisných oblastech určitého členského státu); 

• u telekomunikačních koncových zařízení musí tyto informace zahrnovat dostatečné 
údaje pro identifikaci rozhraní veřejných telekomunikačních sítí, k nim� má být 
zařízení připojeno.  

 

5.2 Jaké informace má výrobce u�ivateli poskytnout? 

• K výrobku musí být přilo�eno prohlá�ení o shodě; doporučuje se, aby bylo provedeno 
podle normy EN 45014. 

• Výrobek, jeho obal a dokumentace musí být opatřeny příslu�ným označením CE 
a v případě určitých rádiových zařízení musí být připojen výstra�ný identifikační znak. 
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• Stanovený způsob pou�ití musí být uveden takovým způsobem, aby u�ivatel byl schopen 
zařízení stanoveným způsobem pou�ívat. V případě potřeby musí být té� uvedeny údaje 
o instalaci zařízení. 

U telekomunikačních koncových zařízení výrobce nebo osoba odpovědná za uvádění 
přístroje na trh podá u�ivateli informace o stanoveném způsobu pou�ití. Tyto informace 
musí být dostatečné k identifikaci oznámených rozhraní veřejných telekomunikačních 
sítí, k nim� má být zařízení připojeno. Forma, v jaké jsou tyto informace podány, je věcí 
výrobce, musí v�ak být uvedeny výrazným způsobem. 

U přístrojů, které pracují v kmitočtových pásmech, jejich� pou�ití není v rámci 
Společenství harmonizováno, musí být informace výrazně uvedeny na obalu a v návodu 
k pou�ití a musí udávat členské státy nebo zeměpisné oblasti určitého členského státu, ve 
kterých je zařízení určeno k pou�ití. Forma, v jaké jsou tyto informace podány, je věcí 
výrobce. 

• Na zařízení musí být uvedeno označení typu, číslo výrobní série a/nebo výrobní číslo 
a jméno výrobce. 

• V případě koncových zařízení musí být informace o způsobu pou�ití uvedené na obalu 
a v návodu k pou�ití dostatečné k tomu, aby byl u�ivatel schopen zjistit, ke kterým 
rozhraním veřejné telekomunikační sítě je zařízení určeno k připojení. 

• V případě rádiových zařízení musí být informace o způsobu pou�ití uvedené na obalu 
a v návodu k pou�ití dostatečné k tomu, aby byl u�ivatel schopen zjistit, ve které části EU 
mů�e být zařízení pou�ito. Zároveň musí být uvedena případná omezení v jeho pou�ívání 
(např. po�adavek na udělení oprávnění). 

 

5.3 Má být k informacím pro u�ivatele přilo�ena kopie podepsaného prohlá�ení 
o shodě? 

Ve výboru TCAM bylo dohodnuto, �e stačí připojit toto prohlá�ení jako součást informace 
pro u�ivatele: 
 

česky [Jméno výrobce] tímto prohla�uje, �e tento [typ zařízení] je ve shodě se 
základními po�adavky a dal�ími příslu�nými ustanoveními směrnice 
1999/5/ES. 

anglicky Hereby, [Name of manufacturer], declares that this [type of equipment] is in 
compliance with the essential requirements and other relevant provisions of 
Directive 1999/5/EC. 

finsky [Valmistaja] vakuuttaa täten että [laitteen tyyppimerkintä] tyyppinen laite on 
direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin 
muiden ehtojen mukainen. 
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Hierbij verklaart [Naam van de fabrikant] dat het toestel [type van toestel] in 
overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen 
van richtlijn 1999/5/EG. 

holandsky 

Bij deze verklaart [Naam van de fabrikant] dat deze [naam /type van het 
apparaat] voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante 
bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. 

Par la présente [Nom du fabricant] déclare que l'appareil [type d'appareil] est 
conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la 
directive 1999/5/CE. 

francouzsky 

Par la présente, [nom du constructeur] déclare que ce [type d'équipement] est 
conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 
1999/5/CE qui lui sont applicables. 

�védsky Härmed intygar [företag] att denna [utrustningstyp] står I överensstämmelse 
med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som 
framgår av direktiv 1999/5/EG. 

dánsky Undertegnede [fabrikantens navn] erklærer herved, at følgende udstyr 
[udstyrets typebetegnelse] overholder de væsentlige krav og øvrige relevante 
krav i direktiv 1999/5/EF. 

Hiermit erklärt [Name des Herstellers], dass sich dieser/diese/dieses 
[Gerätetyp] in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und 
den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". 
(BMWi) 

německy 

Hiermit erklärt [Name des Herstellers] die Übereinstimmung des Gerätes [Type 
des Gerätes] mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen 
relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien) 

řecky ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ [Name of manufacturer] ∆ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ [type of 
equipment] ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. 

italsky Con la presente [nome del costruttore] dichiara che questo [tipo di 
apparecchio] è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni 
pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. 

�panělsky Por medio de la presente [nombre del fabricante] declara que el [clase de 
equipo] cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones 
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. 

portugalsky [Nome do fabricante] declara que este [tipo de equipamento] está conforme 
com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. 
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5.4 Kdo je odpovědný za dozor nad trhem podle směrnice 1999/5/ES? 
Za dozor nad trhem a provádění právních předpisů jsou odpovědné národní orgány dozoru 
nad trhem členských států. 
Správní útvar TCAM bude podporovat spolupráci mezi orgány dozoru nad trhem. Adresy 
těchto orgánů jsou uvedeny na webové stránce http://europa.eu.int/comm/enterprise/rtte/marksur.htm 
nebo www.ero.dk. 
 

5.5 Vztahuje se směrnice 1999/5/ES také na (rádiové) zařízení, které bylo ji� dříve 
uvedeno na trh ve Společenství? 

Směrnice 1999/5/ES se vztahuje pouze na zařízení, které bylo uvedeno na trh počínaje dnem 
8. dubna 2000. 
Pokud se týká tohoto data, výrazem �uvedení na trh� se rozumí okam�ik, kdy výrobek 
(rozumí se ka�dý jednotlivý výrobek) přechází ze stádia výroby do stádia prodeje, tj. kdy se 
dostane k velkoobchodníkovi, dovozci, maloobchodníkovi apod. (podrobněj�í vysvětlení je 
uvedeno v �Návodu pro zavádění směrnic zalo�ených na novém přístupu a globálním 
přístupu� na webové stránce Komise věnované rádiovým zařízením a telekomunikačním 
koncovým zařízením. 
 

5.6 Jak dlouho mů�e zůstat na trhu zařízení, které bylo poprvé uvedeno na trh 
podle staré právní úpravy? 

Jestli�e k prvnímu uvedení na trh do�lo před 8. dubnem 2000, potom mů�e být výrobek 
teoreticky prodáván bez jakéhokoli časového omezení.  
V praxi maloobchodníků/velkoobchodníků/dovozců to znamená, �e nové výrobky mohou být 
prodávány do doby vyčerpání skladových zásob. Jiným způsobem, jak mohou výrobky zůstat 
na trhu, je trh pou�itého zbo�í. 
 

5.7 Jak dlouho mů�e být uváděno na trh zařízení, jeho� typ byl schválen podle 
staré právní úpravy? 

Zařízení, jeho� typ byl schválen podle staré právní úpravy, mohlo být uváděno na trh EU do 
8. dubna 2001. Stará právní úprava se mohla pou�ívat do 8. dubna 2000, tak�e výrobce musel 
mít schválen typ zařízení před 8. dubnem 2000. 
V době od 8. dubna 2000 do 7. dubna 2001 se výrobce mohl zbavit svých skladových zásob. 
Od 7. dubna 2001 mů�e uvádět na trh pouze zařízení, které odpovídá směrnici 1999/5/ES. 

 

6. Postup posuzování shody 

6.1 Jaká je situace, pokud se týká posuzování shody, v období před vydáním 
harmonizovaných norem? Která příloha směrnice 1999/5/ES se pou�ije, 
jestli�e existuje norma EN nebo ETS? 

Situace je jasná, pokud existuje společný technický předpis přijatý podle předcházející 
směrnice 98/13/ES, která byla směrnicí 1999/5/ES zru�ena. Článek 18 směrnice 1999/5/ES 
předpokládá, �e normy, na nich� jsou společné technické předpisy zalo�eny, jsou 
harmonizovanými normami, je� se vztahují ke směrnici 1999/5/ES. 
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Pokud se týká pou�itelnosti dal�ích norem ETSI (norem EN, ETS a některých norem TBR, 
které nebyly převedeny na CTR), je situace popsána v oddílech 4.2 a 4.3 �Návodu pro 
zavádění směrnic zalo�ených na novém přístupu a globálním přístupu�. Norma EN nebo ETS 
získává statut harmonizované normy, je-li formálně předána Komisi a zveřejněna ETSI. 
Av�ak (!) teprve uveřejnění odkazu v Úředním věstníku Evropských společenství poskytuje 
předpoklad shody se základními po�adavky určité směrnice (podle poznámky pod čarou 74 
a oddílu 4.3 zmíněného návodu). 
 
Z čl. 5 odst. 1 a článku 10 směrnice 1999/5/ES vyplývá, �e pokud byl odkaz zveřejněn, 
pou�ijí se v případě koncových zařízení nebo přijímačů postupy podle příloh II, IV nebo V 
a v případě rádiových zařízení (vysílačů) postupy podle příloh IV nebo V. 
 
 

7. Značení 

7.1 Mají být rádiová zařízení a telekomunikační koncová zařízení opatřena 
označením CE? 

Rádiová zařízení a telekomunikační koncová zařízení, která splňují příslu�né základní 
po�adavky směrnice 1999/5/ES, musí být opatřena označením CE, které udává shodu s těmito 
po�adavky: 

 

 
Je-li tímto označením opatřeno rádiové zařízení, které pou�ívá kmitočtová pásma, jejich� 
pou�ití není v rámci Společenství harmonizováno a/nebo podléhá v jednom nebo několika 
členských státech omezením týkajícím se jeho stanoveného způsobu pou�ití, mů�e být ve 
Společenství pouze uvedeno na trh. Aby mohlo být uvedeno i do provozu, musí být 
k označení CE připojen výstra�ný identifikační znak. 
 
V závislosti na postupu posuzování shody, který výrobce pou�il, má být k označení CE 
připojena identifikační čísla příslu�ných notifikovaných subjektů. 
Poznámka: Označení CE dosvědčuje shodu i s dal�ími příslu�nými směrnicemi, jejich� 
po�adavky musí zařízení splňovat. 
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7.2 Jak se pozná rádiové zařízení, které pou�ívá kmitočtová pásma, jejich� pou�ití 
není ve Společenství harmonizováno? 

Rádiové zařízení, které pou�ívá kmitočtová pásma, jejich� pou�ití není v rámci Společenství 
harmonizováno, musí být vedle označení CE opatřeno je�tě výstra�ným identifikačním 
znakem. 
 

7.3 Jak se pozná rádiové zařízení, jeho� uvádění na trh podléhá omezením? 
Rádiové zařízení, jeho� uvádění na trh podléhá omezením zavedeným jedním nebo několika 
členskými státy podle čl. 9 odst. 5 směrnice 1999/5/ES, musí být vedle označení CE opatřeno 
je�tě výstra�ným identifikačním znakem. 
 

7.4 Jaké dal�í označení má být k rádiovému zařízení připojeno? 
Má-li být zařízení uvedeno na trh v EU a v členských státech Evropské konference pro po�tu 
a telekomunikace (CEPT), které nejsou členy EU, připadá v úvahu některý z těchto případů: 

• je-li pou�ívané kmitočtové pásmo harmonizováno v rámci Společenství, má být 
zařízení opatřeno označením CE, k němu� se v příslu�ných případech připojí 
identifikační čísla notifikovaných subjektů; 

• je-li pou�ívané kmitočtové pásmo harmonizováno v rámci Společenství i v rámci 
CEPT, má být zařízení opatřeno označením CE (k němu� se v příslu�ných případech 
připojí identifikační čísla notifikovaných subjektů) spolu s označením CEPT, přičem� 
�ádné označení nesmí být připojeno způsobem, který by mohl vést k jejich záměně; 

• je-li pou�ívané kmitočtové pásmo harmonizováno ve vět�ině členských zemí CEPT, 
av�ak nikoli v celém Společenství, má být zařízení opatřeno označením CE 
a výstra�ným identifikačním znakem (a v příslu�ných případech identifikačními čísly 
notifikovaných subjektů) spolu s označením CEPT, přičem� �ádné označení nesmí být 
připojeno způsobem, který by mohl vést k jejich záměně. 

 
Poznámka: viz té� otázku týkající se informování u�ivatele. 
 

7.5 Jak vypadá výstra�ný identifikační znak (�alert mark�)? 
Ní�e znázorněný výstra�ný identifikační znak udává, �e kmitočtové pásmo pou�ívané 
zařízením, které je tímto znakem opatřeno, není v rámci EU harmonizováno a �e jeho 
pou�ívání mů�e v jednom nebo více členských státech podléhat omezením. 
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Poznámka:  V rozhodnutí 2000/299/ES se v originálu obrázek vykřičníku  nazývá �equipment 
class identifier� - �identifikátor třídy zařízení� a jeho význam vyplývá z připojeného textu.  
 

7.6 Kde je mo�no získat informace o kmitočtových pásmech, jejich� pou�ívání 
není harmonizováno? 

Podle právních předpisů EU (např. podle 95/6/ES nebo podle čl. 4 odst. 1 směrnice 
1999/5/ES) jsou členské státy povinny informovat Komisi o svých národních kmitočtových 
plánech a zveřejnit je. Komise má stanovit ekvivalenci mezi notifikovanými subjekty. 
 

7.7 Označuje výstra�ný identifikační znak, �e existují omezení týkající se pou�ití 
nebo schvalování zařízení nebo �e se na zařízení vztahuje zákaz podle čl. 7 
odst. 2 nebo čl. 9 odst. 5 směrnice 1999/5/ES? 

Ano, označuje. 
 

7.8 Účastní-li se procesu více notifikovaných subjektů, jaké číslo (čísla) má být 
k označení připojeno? 

Mají být připojena čísla v�ech zúčastněných notifikovaných subjektů. 
 
 

8. Otázky týkající se volného pohybu 

8.1 Kdy je mo�ný volný pohyb a volný oběh rádiových zařízení ve Společenství? 
Volný oběh je povolen rádiovému zařízení, které je opatřeno značením CE podle přílohy VII 
směrnice 1999/5/ES a které splňuje základní po�adavky a v�echna ustanovení této směrnice, 
a v zásadě mohou být tato zařízení ve Společenství bez omezení pou�ívána (uváděna do 
provozu). Pouze z důvodů týkajících se pou�ívaného kmitočtu a rizika interference mů�e být 
pou�ívání (uvádění do provozu) podmíněno udělením oprávnění nebo jiným vhodným 
způsobem omezeno. Toto omezení musí být uvedeno v u�ivatelské příručce a k označení CE 
musí být připojen výstra�ný identifikační znak. 
 
 

9. Základní po�adavky 

9.1 Které základní po�adavky se vztahují na rádiová zařízení a telekomunikační 
koncová zařízení? 

Na v�echny přístroje se vztahují tyto základní po�adavky: 

• po�adavky na ochranu zdraví a bezpečnost u�ivatele a v�ech dal�ích osob, včetně 
po�adavků směrnice týkající se nízkého napětí (73/23/EHS), av�ak bez pou�ití mezní 
hodnoty napětí; 

• po�adavky na ochranu týkající se elektromagnetické kompatibility, obsa�ené ve 
směrnici 89/336/EHS. 
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Mimo to musí být rádiová zařízení konstruována tak, aby efektivně vyu�ívala kmitočtového 
spektra přiděleného pro zemskou/kosmickou radiokomunikaci a zdrojů umístěných na obě�né 
dráze a aby se zabránilo �kodlivým interferencím. 
Podle čl. 3 odst. 3 směrnice 1999/5/ES mů�e Komise rozhodnout, aby přístroje v určitých 
třídách zařízení nebo přístroje určitých typů splňovaly té� některé doplňkové základní 
po�adavky. 
 

9.2 Má Komise v úmyslu přijímat rozhodnutí podle čl. 3 odst. 3 směrnice 
1999/5/ES? 

Komise má v úmyslu pou�ívat ustanovení čl. 3 odst. 3 velmi omezeně. V současné době se 
s pou�itím tohoto ustanovení počítá pouze u zařízení zprostředkujících přístup 
k bezpečnostním slu�bám (námořní slu�ba, slu�ba na vnitrozemských vodních cestách 
a lavinové tísňové majáky). 
 

9.3 Jsou je�tě pou�itelné normy ETSI přijaté před 8. dubnem 2000? Jsou je�tě 
pou�itelné společné technické předpisy přijaté podle předcházející směrnice 
98/13/ES? 

Směrnice 1999/5/ES nemění statut norem ETSI. Normy nepřijímá regulační orgán, nýbr� 
ETSI jako uznávaná evropská normalizační organizace. 
 
Podle směrnice 98/13/ES byly některé normy ETSI stanoveny jako závazné na základě tzv. 
společných technických předpisů. Podle nové směrnice ji� tyto normy závazné nebudou. 
Pokud v�ak obsahují po�adavky, které se podle nové směrnice pova�ují za základní, budou 
nadále plnit regulační úlohu. U výrobků, které jsou s těmito normami ve shodě, se 
předpokládá shoda i s novou směrnicí a splnění základních po�adavků. Velký počet těchto 
norem se v�ak stává zbytečným. 
 

9.4 Které jiné normy ne� harmonizované mohou být pou�ity? 
Výrobce má právo zvolit jakoukoli jinou specifikaci, o ní� se domnívá, �e jejím pou�itím se 
dosáhne splnění příslu�ných základních po�adavků. Av�ak při pou�ití této jiné normy (norem) 
je výrobce povinen na �ádost příslu�ných orgánů prokázat, �e pou�il příslu�ný postup 
(postupy) posuzování shody (včetně postupů podle přílohy IV a přílohy V směrnice 
1999/5/ES). 
 
 

10. Uvádění rádiových zařízení do provozu 

10.1 Vztahuje se směrnice 1999/5/ES na udělování oprávnění? 
V článku 1 (oblast působnosti) se uvádí, �e směrnice vytváří předpisový rámec pro volný 
pohyb a uvádění rádiových zařízení a telekomunikačních koncových zařízení na trh a do 
provozu ve Společenství. Udělování oprávnění proto musí být v souladu s tímto předpisovým 
rámcem. 
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10.2 Kdy mů�e být zařízení uvedeno do provozu? 
Členské státy EU povolí uvedení rádiového zařízení do provozu ke stanovenému účelu, 
jestli�e toto zařízení splňuje v�echna příslu�ná ustanovení směrnice 1999/5/ES. 
Za splnění těchto ustanovení odpovídá výrobce. Jde v podstatě o ustanovení po�adující: 

• výrobek musí splňovat příslu�né základní po�adavky podle článku 3 směrnice 
1999/5/ES podrobit se některému ze schválených postupů posuzování shody; 

• výrobek musí být opatřen příslu�ným označením (označením CE popřípadě dal�ím 
označením) a musí být k němu přilo�eno prohlá�ení o shodě; 

• k výrobku musí být přilo�ena informace o stanoveném způsobu pou�ití; 

• ke koncovému zařízení musí být přilo�ena informace o rozhraní, k němu� je zařízení 
určeno; 

• k rádiovému zařízení musí být přilo�ena informace o tom, ve které části EU mů�e být 
pou�ito, včetně případných omezení jeho pou�ití; 

• rádiové zařízení pou�ívající kmitočtová pásma, jejich� pou�ití není v rámci EU 
harmonizováno, musí být v předstihu čtyř týdnů oznámeno členskému státu, v něm� 
bude zařízení uvedeno na trh, av�ak není v něm povoleno jeho pou�ití. 

 
Členský stát mů�e omezit uvedení do provozu pouze z důvodů týkajících se efektivního 
a vhodného vyu�ívání kmitočtového spektra, zabránění �kodlivým interferencím nebo 
zále�itostí týkajících se veřejného zdraví. 
 

10.3 Co se rozumí �kmitočtovými pásmy, jejich� pou�ívání je ve Společenství 
harmonizováno� (čl. 6 odst. 4 směrnice 1999/5/ES)? 

Za harmonizované v rámci Společenství lze pova�ovat ka�dé kmitočtové pásmo, které splňuje 
tyto podmínky: 

• je určeno pro rádiová zařízení, která mohou vysílat pouze pod kontrolou sítě; nebo 

• je v ka�dém členském státě přiděleno pro stejné rádiové rozhraní, a to tak, �e: 

a) existuje společné přidělování kmitočtů; a 

b) při tomto přidělování se příděl a/nebo přiřazení rádiových kmitočtů nebo kanálů 
rádiového kmitočtu řídí společným plánem nebo re�imem; a 

c) zařízení odpovídá jednotným parametrům (jako je např. kmitočet, výkon, pracovní 
cyklus, �ířka pásma apod.). 

 
(Poznámka: Vý�e uvedená definice je komplementární vůči definici pou�ívání 

neharmonizovaných kmitočtů.) 
 

10.4 Jak se pozná, �e kmitočet je harmonizovaný? 
Informaci lze získat z národních kmitočtových plánů. Směrnice 1999/5/ES ukládá členským 
státům EU, aby zveřejnily své národní kmitočtové plány. Komise identifikuje harmonizovaná 
pásma a zařazuje je do skupiny rozhraní pro zařízení třídy 1. Jejich seznam aktualizovaný po 
konzultaci s členskými státy je zveřejněn na webové stránce  
http://europa.eu.int/comm/enterprise/rtte/equip.htm. 
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10.5 Mů�e být zařízení, které není ve shodě se směrnicí 1999/5/ES, předváděno 
např. na veletrzích, výstavách apod.? 

Zařízení, které (je�tě) nemů�e být uvedeno na trh Společenství z důvodu neshody se směrnicí 
1999/5/ES, mů�e být vystaveno na veletrzích a výstavách, jestli�e bude jejich viditelné 
označení zřetelně udávat, �e dotyčné zařízení nemů�e být v EU uvedeno na trh nebo do 
provozu. Pou�ívání tohoto zařízení není podle směrnice 1999/5/ES dovoleno, av�ak některé 
národní orgány mohou velmi omezené pou�ití povolit (s vymezením času, místa a doby 
trvání). Proto pokud výrobce chce předvádět pou�ití určitého zařízení, měl by se obrátit na 
příslu�né orgány členského státu. 
 

10.6 Jaká je souvislost mezi postupy posuzování shody podle směrnic 1999/5/ES 
a 89/336/EHS (týkající se elektromagnetické kompatibility)? 

Podle čl. 10 odst. 2 mohou být postupy posuzování shody podle směrnice 89/336/EHS 
o elektromagnetické kompatibilitě pou�ity k prokázání shody pouze se základními po�adavky 
podle čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice 1999/5/ES. 
 
 

11. Zveřejňování specifikací rozhraní 

11.1 V jaké formě mají být specifikace rozhraní zveřejněny? 
Směrnice 1999/5/ES nepředepisuje, v jaké formě by měly být specifikace rozhraní 
zveřejněny. ETSI v�ak připravuje vzory, které by měly zveřejnění usnadnit. 
 

11.2 Od kdy jsou provozovatelé sítí podle směrnice povinni zveřejňovat specifikace 
rozhraní? 

Povinnost zveřejnění specifikací rozhraní vstoupila v platnost v den, kdy měly členské státy 
zahájit pou�ívání směrnice 1999/5/ES, tj. 8. dubna 2000. 
 

11.3 Kdy mají provozovatelé sítí zveřejnit specifikace rozhraní, kdy� zahajují novou 
slu�bu? 

Směrnice 1999/5/ES nestanoví termín zveřejnění jinak ne� konstatováním, �e zveřejnění se 
musí uskutečnit dříve, ne� bude slu�ba nabídnuta. Některé členské státy v�ak mohou 
po�adovat, aby se zveřejnění uskutečnilo v určité lhůtě před nabídnutím slu�by. Neoficielně 
v�ak členské státy předpokládají, �e tato lhůta by neměla být del�í ne� 12 měsíců, přičem� 
některé členské státy �ádnou lhůtu stanovit nechtějí. 
 

11.4 Mají zveřejnit specifikaci svých rozhraní poskytovatelé slu�eb, které ji� 
fungují? 

Ano, měli by tato rozhraní zveřejnit. 
 
 


