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DIRECTIVA 2014/53/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A 
CONSILIULUI 

din 16 aprilie 2014 

privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la 
punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de 

abrogare a Directivei 1999/5/CE 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

CAPITOLUL I 

DISPOZIȚII GENERALE 

Articolul 1 

Obiectul și domeniul de aplicare 

(1) Prezenta directivă stabilește un cadru de reglementare pentru 
punerea la dispoziție pe piață și punerea în funcțiune a echipamentelor 
radio în Uniune. 

(2) Prezenta directivă nu se aplică echipamentelor enumerate în 
anexa I. 

(3) Prezenta directivă nu se aplică echipamentelor radio utilizate 
exclusiv în activitățile legate de siguranța publică, apărare, siguranța 
statului (inclusiv prosperitatea economică a statului în cazul în care 
activitățile au tangență cu siguranța statului) sau în activitățile statului 
în domeniul dreptului penal. 

(4) Echipamentele radio care intră în domeniul de aplicare al 
prezentei directive nu fac obiectul Directivei 2014/35/UE, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (a) din prezenta 
directivă. 

Articolul 2 

Definiții 

(1) În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții: 

1. „echipament radio” înseamnă un produs electric sau electronic care 
emite și/sau recepționează intenționat unde radio pentru comunicații 
radio și/sau pentru radiodeterminare sau un produs electric sau 
electronic care trebuie să fie completat cu un accesoriu, cum ar fi 
o antenă, astfel încât să emită și/sau să recepționeze intenționat 
unde radio pentru comunicații radio și/sau pentru radiodeterminare; 

2. „comunicații radio” înseamnă comunicații prin intermediul undelor 
radio; 

3. „radiodeterminare” înseamnă determinarea poziției, vitezei și/sau a 
altor caracteristici ale unui obiect sau obținerea de informații refe
ritoare la parametrii respectivi, cu ajutorul proprietăților de 
propagare ale undelor radio; 

4. „unde radio” înseamnă unde electromagnetice ale căror frecvențe 
sunt mai joase de 3 000 GHz și care se propagă în spațiu fără 
ghidaj artificial; 

5. „interfață radio” înseamnă specificațiile cu privire la utilizarea 
reglementată a spectrului de frecvențe radio; 
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6. „clasă de echipamente” înseamnă un grup care cuprinde anumite 
categorii de echipamente radio considerate asemănătoare în temeiul 
prezentei directive și interfețele radio cărora le sunt destinate acele 
echipamente radio; 

7. „interferență dăunătoare” înseamnă interferență dăunătoare, astfel 
cum este definită la articolul 2 litera (r) din Directiva 2002/21/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului ( 1 ); 

8. „perturbație electromagnetică” înseamnă perturbația electromag
netică astfel cum este definită la articolul 3 alineatul (1) punctul 
5 din Directiva 2014/30/UE; 

9. „punere la dispoziție pe piață” înseamnă furnizarea unui echipament 
radio pentru distribuție, consum sau uz pe piața Uniunii în cursul 
unei activități comerciale, contra cost sau gratuit; 

10. „introducere pe piață” înseamnă punerea la dispoziție pentru prima 
dată a unui echipament radio pe piața Uniunii; 

11. „punere în funcțiune” înseamnă prima utilizare a echipamentului 
radio pe teritoriul Uniunii de către utilizatorul final; 

12. „producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică ce fabrică 
un echipament radio sau pentru care se proiectează sau se fabrică 
un astfel de echipament radio și care comercializează echipamentul 
în cauză sub numele sau marca sa; 

13. „reprezentant autorizat” înseamnă orice persoană fizică sau juridică 
stabilită în Uniune care a primit un mandat scris din partea unui 
producător de a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini 
specifice; 

14. „importator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în 
Uniune, care introduce pe piața Uniunii un echipament radio dintr-o 
țară terță; 

15. „distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanțul 
de furnizare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la 
dispoziție pe piață un echipament radio; 

16. „operatori economici” înseamnă producătorul, reprezentantul auto
rizat, importatorul și distribuitorul; 

17. „specificație tehnică” înseamnă un document care stabilește 
cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească echipamentul 
radio; 

18. „standard armonizat” înseamnă standard armonizat astfel cum este 
definit la articolul 2 punctul 1 litera (c) din Regulamentul (UE) 
nr. 1025/2012; 

19. „acreditare” înseamnă acreditare astfel cum este definită la 
articolul 2 punctul 10 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008; 

20. „organism național de acreditare” înseamnă organism național de 
acreditare astfel cum a fost definit la articolul 2 punctul 11 din 
Regulamentul (CE) nr. 765/2008; 

21. „evaluare a conformității” înseamnă procesul prin care se verifică 
dacă au fost îndeplinite cerințele esențiale din prezenta directivă cu 
privire la echipamentele radio; 

22. „organism de evaluare a conformității” înseamnă un organism care 
efectuează activități de evaluare a conformității; 

▼B 

( 1 ) Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 
2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de 
comunicații electronice (directivă-cadru) (JO L 108, 24.4.2002, p. 33).
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23. „rechemare” înseamnă orice măsură luată cu scopul de a returna un 
echipament radio care a fost pus deja la dispoziția utilizatorului 
final; 

24. „retragere” înseamnă orice măsură cu scopul de a împiedica 
punerea la dispoziție pe piață a unui echipament radio din lanțul 
de furnizare; 

25. „legislația de armonizare a Uniunii” înseamnă orice act din legi
slația Uniunii care armonizează condițiile de comercializare a 
produselor; 

26. „marcaj CE” înseamnă un marcaj prin care producătorul indică 
faptul că echipamentul radio este în conformitate cu cerințele apli
cabile stabilite în legislația de armonizare a Uniunii care prevede 
aplicarea respectivului marcaj pe produs. 

(2) Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a stabili 
dacă anumite categorii de produse electrice sau electronice respectă 
definiția prevăzută la alineatul (1) punctul 1 din prezentul articol. Respec
tivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura 
de examinare menționată la articolul 45 alineatul (3). 

Articolul 3 

Cerințe esențiale 

(1) Echipamentele radio sunt construite astfel încât să asigure: 

(a) protejarea sănătății și a siguranței persoanelor și a animalelor 
domestice, precum și protejarea bunurilor, inclusiv obiectivele refe
ritoare la cerințele de siguranță prevăzute în Directiva 2014/35/UE, 
dar fără limite de tensiune; 

(b) un nivel adecvat al compatibilității electromagnetice în conformitate 
cu Directiva 2014/30/UE. 

(2) Echipamentele radio sunt construite astfel încât să utilizeze în 
mod eficace spectrul de frecvențe radio și să sprijine totodată utilizarea 
eficientă a acestuia pentru evitarea interferențelor dăunătoare. 

(3) Echipamentele radio care aparțin anumitor categorii sau clase sunt 
construite astfel încât să fie în conformitate cu următoarele cerințe 
esențiale: 

(a) echipamentele radio funcționează cu accesoriile, în special cu încăr
cătoarele comune; 

(b) echipamentele radio funcționează cu alte echipamente radio prin 
intermediul rețelelor; 

(c) echipamentele radio pot fi conectate la interfețe de tip corespunzător 
în întreaga Uniune; 

(d) echipamentele radio nu prejudiciază rețeaua sau funcționarea 
acesteia și nici nu utilizează în mod necorespunzător resursele 
acesteia, provocând astfel o deteriorare inacceptabilă a serviciului; 

(e) echipamentele radio incorporează sisteme pentru asigurarea 
protecției datelor cu caracter personal și a vieții private a utiliza
torilor și a abonaților; 

(f) echipamentele radio sunt compatibile cu anumite funcții care să 
asigure protecția împotriva fraudelor; 

(g) echipamentele radio sunt compatibile cu anumite caracteristici care 
asigură accesul la serviciile de urgență; 
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(h) echipamentele radio au anumite caracteristici care facilitează 
utilizarea lor de către persoanele cu handicap; 

(i) echipamentele radio sunt compatibile cu anumite funcții pentru a se 
asigura că software-ul poate fi încărcat în echipamentele radio doar 
în cazul în care conformitatea combinației echipamentelor radio cu 
software-ul a fost demonstrată. 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 44 pentru a specifica ce categorii sau clase de echipamente 
radio sunt vizate de fiecare dintre cerințele prevăzute la prezentul 
alineat primul paragraf literele (a)-(i). 

Articolul 4 

Furnizarea de informații privind conformitatea combinațiilor de 
echipamente radio și software 

(1) Producătorii de echipamente radio și de software care permite 
echipamentelor radio să fie utilizate conform destinației prevăzute 
furnizează statelor membre și Comisiei informații privind conformitatea 
combinațiilor prevăzute de echipamente radio și software cu cerințele 
esențiale stabilite la articolul 3. Informațiile în cauză se obțin în urma 
unei evaluări a conformității realizate în temeiul articolului 17 și sunt 
prezentate sub forma unei declarații de conformitate care cuprinde 
elementele prezentate în anexa VI. În funcție de combinațiile specifice 
de echipamente radio și software, informațiile identifică cu precizie 
echipamentele radio și software-ul evaluate; informațiile sunt actualizate 
permanent. 

(2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate 
cu articolul 44 pentru a specifica ce categorii sau clase de echipamente 
radio sunt vizate de cerința prevăzută la alineatul (1) al prezentului 
articol. 

(3) Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru stabilirea 
normelor operaționale pentru punerea la dispoziție a informațiilor 
privind conformitatea pentru categoriile și clasele specificate în actele 
delegate adoptate în temeiul alineatului (2) al prezentului articol. 
Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la articolul 45 alineatul (3). 

Articolul 5 

Înregistrarea tipurilor de echipamente radio în anumite categorii 

(1) De la 12 iunie 2018, producătorii înregistrează tipurile de echi
pamente radio în categorii de echipamente radio cu un nivel scăzut de 
conformitate cu cerințele esențiale prevăzute la articolul 3 într-un sistem 
central menționat la alineatul (4) din prezentul articol înainte de intro
ducerea pe piață a echipamentelor radio din aceste categorii. La înregis
trarea acestor tipuri de echipamente radio, producătorii furnizează o 
parte din elementele sau, dacă se justifică, toate elementele documen
tației tehnice menționate la literele (a), (d), (e), (f), (g), (h) și (i) din 
anexa V. Comisia alocă fiecărui tip de echipament radio înregistrat un 
număr de înregistrare, pe care producătorii îl aplică pe echipamentele 
radio introduse pe piață. 
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(2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate 
cu articolul 44 pentru a specifica ce categorii de echipamente radio sunt 
vizate de cerința stabilită la alineatul (1) al prezentului articol, precum și 
ce elemente din documentația tehnică trebuie furnizate, luând în 
considerare informațiile privind conformitatea echipamentelor radio 
furnizate de statele membre în conformitate cu articolul 47 alineatul 
(1), după ce a fost efectuată o evaluare în ceea ce privește riscul 
nepunerii în aplicare a cerințelor esențiale. 

(3) Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru stabilirea 
normelor operaționale pentru înregistrare și la normele operaționale 
pentru aplicarea numărului de înregistrare pe echipamentele radio în 
cazul categoriilor specificate în actele delegate adoptate în temeiul 
alineatului (2) al prezentului articol. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 45 alineatul (3). 

(4) Comisia pune la dispoziție un sistem central permițând producă
torilor să înregistreze informațiile necesare. Sistemul respectiv 
garantează controlul adecvat al accesului la informații confidențiale. 

(5) După data aplicării unui act delegat adoptat în temeiul alineatului 
(2) al prezentului articol, se evaluează impactul său în rapoartele 
elaborate în temeiul articolului 47 alineatele (1) și (2). 

Articolul 6 

Punerea la dispoziție pe piață 

Statele membre iau toate măsurile care se impun pentru a se asigura că 
echipamentele radio sunt puse la dispoziție pe piață numai în cazul în 
care respectă dispozițiile prezentei directive. 

Articolul 7 

Punerea în funcțiune și utilizarea 

Statele membre autorizează punerea în funcțiune și utilizarea echipa
mentelor radio în cazul în care acestea respectă cerințele prezentei direc
tivei, fiind instalate în mod corespunzător, întreținute și utilizate 
conform destinației prevăzute. Fără a aduce atingere obligațiilor lor în 
temeiul Deciziei nr. 676/2002/CE, precum și condițiilor legate de auto
rizațiile de utilizare a frecvențelor, în conformitate cu legislația Uniunii, 
în special în conformitate cu articolul 9 alineatele (3) și (4) din Directiva 
2002/21/CE, statele membre pot introduce cerințe suplimentare pentru 
punerea în funcțiune și/sau utilizarea echipamentelor radio numai pentru 
motive legate de utilizarea eficace și eficientă a spectrului de frecvențe 
radio, de evitarea interferențelor dăunătoare, de evitarea a perturbațiilor 
electromagnetice sau de sănătatea publică. 

Articolul 8 

Notificarea specificațiilor de interfață radio și alocarea claselor de 
echipamente radio 

(1) Statele membre notifică, în conformitate cu procedura stabilită în 
Directiva 98/34/CE, interfețele radio pe care intenționează să le regle
menteze, cu excepția: 

(a) interfețelor radio care respectă pe deplin și fără nicio excepție 
dispozițiile deciziilor Comisiei privind utilizarea armonizată a spec
trului de frecvențe radio adoptate în temeiul Deciziei nr. 676/ 
2002/CE; și a 
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(b) interfețelor radio care, în conformitate cu actele de punere în 
aplicare adoptate în temeiul alineatului (2) din prezentul articol, 
corespund unor echipamente radio care pot fi puse în funcțiune și 
folosite fără restricții pe teritoriul Uniunii. 

(2) Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili echi
valența între interfețele radio notificate și pentru a aloca o clasă de 
echipamente radio, ale cărei detalii sunt publicate în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 45 
alineatul (3). 

Articolul 9 

Libera circulație a echipamentelor radio 

(1) Statele membre nu împiedică, din motive legate de aspectele care 
intră sub incidența prezentei directive, punerea la dispoziție pe piață pe 
teritoriul lor a echipamentelor radio care sunt conforme cu prezenta 
directivă. 

(2) Cu ocazia târgurilor comerciale, a expozițiilor și a altor 
evenimente similare, statele membre nu creează obstacole în calea 
expunerii a echipamentelor care nu sunt în conformitate cu prezenta 
directivă, cu condiția ca un semn vizibil să indice clar că aceste echi
pamente nu pot fi puse la dispoziție pe piață sau puse în funcțiune 
înainte de a se conforma prezentei directive. Demonstrațiile de 
utilizare a echipamentelor radio nu pot fi realizate decât dacă au fost 
luate măsuri adecvate, în condițiile stabilite de statele membre, pentru a 
evita interferențele dăunătoare, perturbațiile electromagnetice, precum și 
riscurile la adresa sănătății sau siguranței persoanelor, a animalelor 
domestice sau a bunurilor. 

CAPITOLUL II 

OBLIGAȚIILE OPERATORILOR ECONOMICI 

Articolul 10 

Obligațiile producătorilor 

(1) Atunci când introduc echipamentele lor radio pe piață, produ
cătorii se asigură că acestea au fost proiectate și fabricate în confor
mitate cu cerințele esențiale stabilite la articolul 3. 

(2) Producătorii se asigură că echipamentele radio sunt construite 
astfel încât să poată funcționa în cel puțin un stat membru, fără să 
încalce cerințele aplicabile privind utilizarea spectrului de frecvențe 
radio. 

(3) Producătorii întocmesc documentația tehnică menționată la 
articolul 21 și efectuează procedura de evaluare a conformității rele
vantă, menționată la articolul 17, sau dispun efectuarea acestei 
proceduri. 

În cazul în care s-a demonstrat conformitatea echipamentelor radio cu 
cerințele aplicabile prin procedura de evaluare a conformității 
menționată, producătorii întocmesc o declarație UE de conformitate și 
aplică marcajul CE. 

(4) Producătorii păstrează documentația tehnică și declarația UE de 
conformitate timp de 10 ani după introducerea pe piață a echipamentelor 
radio. 

(5) Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze confor
mitatea continuă a producției în serie cu prezenta directivă. Modificările 
referitoare la proiectarea sau caracteristicile echipamentelor radio, precum 
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și modificările din standardele armonizate sau din alte specificații tehnice, 
în raport cu care se declară conformitatea echipamentelor radio, se iau în 
considerare în mod corespunzător. 

Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de 
echipamentele radio, pentru protecția sănătății și siguranței utilizatorilor 
finali, producătorii realizează încercări prin sondaj asupra echipa
mentelor radio puse la dispoziție pe piață, examinează și, după caz, 
păstrează un registru de reclamații privind echipamentele radio 
neconforme și rechemări ale unor echipamente radio și informează 
distribuitorii privind orice astfel de activități de monitorizare. 

(6) Producătorii se asigură că echipamentele radio pe care le-au 
introdus pe piață poartă tipul, lotul sau numărul de serie sau alt 
element care permite identificarea lor sau, dacă dimensiunea sau 
natura echipamentelor radio nu permite acest lucru, producătorii se 
asigură că informația solicitată este prevăzută pe ambalaj sau într-un 
document care însoțește echipamentele radio. 

(7) Producătorii indică pe echipamentele radio propria denumire, 
denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa 
poștală la care pot fi contactați sau, în cazul în care dimensiunea sau 
natura echipamentelor radio nu permite acest lucru, producătorii indică 
aceste informații pe ambalaj sau într-un document care însoțește echi
pamentele radio. Adresa indică un singur punct de contact pentru produ
cător. Datele de contact sunt comunicate într-o limbă ușor de înțeles de 
utilizatorii finali și de autoritățile de supraveghere a pieței. 

(8) Producătorii se asigură că echipamentele radio sunt însoțite de 
instrucțiuni și informații de siguranță, într-o limbă ușor de înțeles pentru 
consumatori și alți utilizatori finali, după cum se stabilește de către 
statul membru în cauză. Instrucțiunile includ informațiile necesare 
pentru utilizarea echipamentelor radio în conformitate cu destinația 
prevăzută. Aceste informații includ, după caz, o descriere a accesoriilor 
și a componentelor, inclusiv a produselor software, care permit echipa
mentelor radio să funcționeze conform destinației prevăzute. 
Instrucțiunile și informațiile privind siguranța, precum și orice text 
imprimat pe etichete, sunt clare, ușor de înțeles și inteligibile. 

De asemenea, în cazul echipamentelor care emit intenționat unde radio, 
sunt incluse următoarele informații: 

(a) banda (benzile) de frecvențe în care funcționează echipamentul 
radio; 

(b) puterea maximă de radiofrecvență transmisă în banda (benzile) de 
frecvențe în care funcționează echipamentul radio. 

(9) Producătorii iau măsurile necesare pentru ca fiecare echipament 
radio să fie însoțit de o copie a declarației UE de conformitate sau de o 
declarație UE de conformitate simplificată. În cazul în care se furnizează 
o declarație UE de conformitate simplificată, aceasta conține adresa de 
internet exactă de unde poate fi obținut textul integral al declarației UE 
de conformitate. 

(10) În cazul unor restricții privind punerea în funcțiune sau în cazul 
cerințelor de autorizare a utilizării, informațiile disponibile pe ambalaj 
permit identificarea statelor membre sau a zonei geografice dintr-un stat 
membru unde există restricții privind punerea în funcțiune sau cerințe 
privind autorizarea utilizării. Astfel de informații sunt completate în 
instrucțiunile care însoțesc echipamentele radio. Comisia poate adopta 
acte de punere în aplicare prin care se precizează modul de prezentare a 
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acestor informații. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 45 
alineatul (2). 

(11) Producătorii care consideră sau au motive să creadă că echipa
mentele radio pe care le-au introdus pe piață nu sunt conforme cu 
prezenta directivă iau de îndată măsurile corective necesare pentru a 
aduce în conformitate respectivele echipament radio, pentru a-l retrage 
sau pentru a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în care echipamentele 
radio prezintă un risc, producătorii informează imediat în acest sens 
autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la 
dispoziție pe piață echipamentul radio, indicând detaliile, în special cu 
privire la nonconformitate, la orice măsuri corective luate și la rezul
tatele lor. 

(12) Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea unei auto
rități naționale competente, îi furnizează acesteia, în format electronic 
sau pe suport de hârtie, toate informațiile și documentația necesare 
pentru a demonstra conformitatea echipamentelor radio cu prezenta 
directivă, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către autoritatea 
în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea 
acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea 
riscurilor prezentate de echipamentele radio pe care aceștia le-au 
introdus pe piață. 

Articolul 11 

Reprezentanții autorizați 

(1) Un producător poate numi printr-un mandat scris un reprezentant 
autorizat. 

Obligațiile stabilite la articolul 10 alineatul (1) și obligația de întocmire 
a documentației tehnice menționată la articolul 10 alineatul (3) nu fac 
parte din mandatul reprezentantului autorizat. 

(2) Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile prevăzute în 
mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului 
autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele sarcini: 

(a) să mențină declarația UE de conformitate și documentația tehnică la 
dispoziția autorităților naționale de supraveghere a pieței timp de 10 
ani după ce echipamentele radio au fost introduse pe piață; 

(b) în urma unei cereri motivate din partea autorității naționale compe
tente, să furnizeze acestei autorități toate informațiile și docu
mentația necesare pentru a demonstra conformitatea echipamentelor 
radio; 

(c) să coopereze cu autoritățile naționale competente, la cererea 
acestora, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea 
riscurilor reprezentate de echipamentele radio acoperite de 
mandatul reprezentantului autorizat. 

Articolul 12 

Obligațiile importatorilor 

(1) Importatorii introduc pe piață numai echipamente radio conforme. 

(2) Înainte de introducerea echipamentelor radio pe piață, importatorii 
garantează că procedura corespunzătoare de evaluare a conformității 
menționată la articolul 17 a fost îndeplinită de către producător și că 
echipamentele radio sunt construite astfel încât să poată funcționa în 
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cel puțin un stat membru, fără să încalce cerințele aplicabile privind 
utilizarea spectrului de frecvențe radio. Aceștia se asigură că producătorul 
a întocmit documentația tehnică, că echipamentele radio poartă marcajul 
CE, că acestea sunt însoțite de informațiile și de documentele menționate 
la articolul 10 alineatele (8), (9) și (10) și că producătorul a respectat 
cerințele prevăzute la articolul 10 alineatele (6) și (7). 

Dacă importatorul consideră sau are motive să creadă că echipamentele 
radio nu sunt conforme cu cerințele esențiale prevăzute la articolul 3, 
acesta nu introduce echipamentele radio pe piață înainte ca acestea să fie 
aduse în conformitate. În plus, atunci când echipamentele radio prezintă 
un risc, importatorul informează producătorul și autoritățile de supra
veghere a pieței în acest sens. 

(3) Importatorii indică pe echipamentele radio propria denumire, 
denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa 
poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, 
pe ambalaj sau într-un document care însoțește echipamentele radio. 
Printre acestea se numără cazurile în care dimensiunea echipamentelor 
radio nu permite acest lucru sau în cazul în care importatorii ar trebui să 
deschidă ambalajul pentru a-și înscrie numele și adresa pe echipa
mentele radio. Datele de contact sunt comunicate într-o limbă ușor de 
înțeles de utilizatorii finali și de autoritățile de supraveghere a pieței. 

(4) Importatorii se asigură că echipamentele radio sunt însoțite de 
instrucțiuni și informații de siguranță, într-o limbă ușor de înțeles de 
către consumator și de alți utilizatori finali, după cum se stabilește de 
către statul membru în cauză. 

(5) Importatorii se asigură că, atât timp cât echipamentele radio 
constituie responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport 
ale echipamentelor radio nu periclitează conformitatea cu cerințele 
esențiale stabilite la articolul 3. 

(6) Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de 
echipamentele radio, pentru protecția sănătății și siguranței utilizatorilor 
finali, importatorii realizează încercări prin sondaj asupra echipa
mentelor radio puse la dispoziție pe piață, examinează și, după caz, 
păstrează un registru de reclamații privind echipamentele radio 
neconforme și rechemări ale unor echipamente radio și informează 
distribuitorii privind orice astfel de activități de monitorizare. 

(7) Importatorii care consideră sau au motive să creadă că echipa
mentele radio pe care le-au introdus pe piață nu sunt conforme cu 
prezenta directivă iau de îndată măsurile corective necesare pentru a 
aduce respectivele echipamente radio în conformitate, pentru a le 
retrage sau pentru a le rechema, după caz. În plus, în cazul în care 
echipamentele radio prezintă un risc, importatorii informează imediat 
în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în 
care au pus la dispoziție pe piață echipamentele radio, indicând detaliile, 
în special cu privire la nonconformitate și la orice măsuri corective 
luate. 

(8) Importatorii păstrează o copie a declarației UE de conformitate la 
dispoziția autorităților de supraveghere a pieței pentru o perioadă de 10 
ani după introducerea pe piață a echipamentelor radio și se asigură că 
documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția acestor autorități, la 
cerere. 

(9) Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea unei auto
rități naționale competente, îi furnizează acesteia, pe suport de hârtie sau 
în format electronic, toate informațiile și documentația necesară pentru a 
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demonstra conformitatea echipamentelor radio, într-o limbă care poate fi 
ușor înțeleasă de autoritatea în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea 
respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă 
pentru eliminarea riscurilor prezentate de echipamentele radio pe care 
aceștia le-au introdus pe piață. 

Articolul 13 

Obligațiile distribuitorilor 

(1) În cazul în care pun la dispoziție echipamente radio pe piață, 
distribuitorii acționează cu grija cuvenită privind cerințele prezentei 
directive. 

(2) Înainte de a pune la dispoziție echipamente radio pe piață, distri
buitorii verifică dacă echipamentele radio poartă marcajul CE, dacă 
acestea sunt însoțite de documentele necesare în temeiul prezentei 
directive, precum și de instrucțiunile și informațiile de siguranță, într- 
o limbă ușor de înțeles de către consumatori și de alți utilizatori finali 
din statul membru în care echipamentele radio urmează să fie puse la 
dispoziție pe piață, precum și dacă producătorul și importatorul au 
respectat cerințele prevăzute la articolul 10 alineatul (2), articolul 10 
alineatele (6)-(10) și, respectiv, la articolul 12 alineatul (3). 

În cazul în care un distribuitor consideră sau are motive să creadă că 
echipamentele radio nu sunt conforme cu cerințele prevăzute la 
articolul 3, acesta nu pune la dispoziție echipamentele radio pe piață 
înainte ca acestea să fie aduse în conformitate. Mai mult, atunci când 
echipamentele radio prezintă un risc, distribuitorul informează produ
cătorul sau importatorul în acest sens, precum și autoritățile de supra
veghere a pieței. 

(3) Distribuitorii se asigură că, atât timp cât echipamentele radio 
constituie responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport a 
acestora nu periclitează conformitatea cu cerințele stabilite la articolul 3. 

(4) Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că echipa
mentele radio pe care le-au pus la dispoziție pe piață nu sunt conforme 
cu prezenta directivă se asigură că sunt luate măsurile corective necesare 
pentru a aduce respectivele echipamente radio în conformitate, pentru a 
le retrage sau pentru a le rechema, după caz. În plus, în cazul în care 
echipamentele radio prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în 
acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care 
au pus la dispoziție pe piață echipamentele radio, indicând detaliile, în 
special cu privire la nonconformitate și la orice măsuri corective luate. 

(5) Distribuitorii, la cererea motivată a unei autorități naționale 
competente, furnizează acesteia toate informațiile și documentația 
necesară, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a 
demonstra conformitatea echipamentelor radio. Aceștia cooperează cu 
autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune 
de eliminare a riscurilor prezentate de echipamentele radio pe care le- 
au pus la dispoziție pe piață. 

Articolul 14 

Situațiile în care obligațiile producătorilor se aplică importatorilor 
și distribuitorilor 

Un importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul 
prezentei directive și este supus obligațiilor ce revin producătorului în 
temeiul articolului 10 atunci când introduce pe piață echipamente radio 
sub numele sau marca sa sau modifică echipamente radio deja introduse 
pe piață într-o manieră care poate afecta conformitatea cu prezenta 
directivă. 
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Articolul 15 

Identificarea operatorilor economici 

Operatorii economici transmit, la cerere, către autoritățile de supra
veghere a pieței datele de identificare ale: 

(a) oricărui operator economic care le-a furnizat echipamente radio; 

(b) oricărui operator economic căruia i-au furnizat echipamente radio. 

Operatorii economici trebuie să poată prezenta informațiile prevăzute la 
primul paragraf timp de 10 ani după ce le-au fost furnizate echipa
mentele radio și timp de 10 ani după ce au furnizat echipamentele radio. 

CAPITOLUL III 

CONFORMITATEA ECHIPAMENTELOR RADIO 

Articolul 16 

Prezumția de conformitate a echipamentelor radio 

Echipamentele radio care sunt în conformitate cu standardele armonizate 
sau cu părți ale acestora ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sunt considerate a fi în conformitate cu 
cerințele esențiale prevăzute la articolul 3 vizate de standardele 
respective sau de părțile lor. 

Articolul 17 

Procedurile de evaluare a conformității 

(1) Producătorul realizează o evaluare a conformității echipamentelor 
radio pentru a asigura respectarea cerințelor esențiale prevăzute la 
articolul 3. Evaluarea conformității ține seama de toate condițiile de 
funcționare prevăzute și pentru cerința esențială stabilită la articolul 3 
alienatul (1) litera (a) evaluarea ține seama, de asemenea, de condițiile 
previzibile în mod rezonabil. În cazul în care echipamentele radio pot 
avea configurații diferite, evaluarea conformității determină dacă echi
pamentele radio corespund cerințelor esențiale stabilite la articolul 3 în 
cazul tuturor configurațiilor posibile. 

(2) Producătorii demonstrează conformitatea echipamentelor radio cu 
cerințele esențiale stabilite la articolul 3 alineatul (1) prin oricare dintre 
următoarele proceduri de evaluare a conformității: 

(a) controlul intern al producției prevăzut în anexa II; 

(b) examinarea UE de tip care este urmată de conformitatea de tip 
bazată pe controlul intern al producției prevăzută în anexa III; 

(c) conformitatea bazată pe asigurarea calității totale stabilită în 
anexa IV. 

(3) În cazul în care, în procesul de evaluare a conformității echipa
mentelor radio cu cerințele esențiale menționate la articolul 3 alineatele 
(2) și (3), producătorul a aplicat standardele armonizate, ale căror 
referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, el 
utilizează oricare dintre următoarele proceduri: 
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(a) controlul intern al producției prevăzut în anexa II; 

(b) examinarea UE de tip care este urmată de conformitatea de tip 
bazată pe controlul intern al producției prevăzută în anexa III; 

(c) conformitatea bazată pe asigurarea calității totale stabilită în 
anexa IV. 

(4) În cazul în care, în procesul de evaluare a conformității echipa
mentelor radio cu cerințele esențiale prevăzute la articolul 3 alineatele 
(2) și (3), producătorul nu a aplicat sau a aplicat doar parțial standardele 
armonizate ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene sau în cazul în care astfel de standarde armonizate nu 
există, echipamentelor radio li se aplică pentru evaluare în raport cu 
acele cerințe esențiale una dintre următoarele proceduri: 

(a) examinarea UE de tip care este urmată de conformitatea de tip 
bazată pe controlul intern al producției prevăzută în anexa III; 

(b) conformitatea bazată pe asigurarea calității totale stabilită în 
anexa IV. 

Articolul 18 

Declarația UE de conformitate 

(1) Declarația UE de conformitate precizează că îndeplinirea 
cerințelor esențiale menționate la articolul 3 a fost demonstrată. 

(2) Declarația UE de conformitate are structura modelului stabilit în 
anexa VI, conține elementele prevăzute în anexa respectivă și se actua
lizează în permanență. Aceasta se traduce în limba (limbile) impusă 
(impuse) de statul membru pe piața căruia este introdus sau pus la 
dispoziție echipamentul radio. 

Declarația UE de conformitate simplificată menționată la articolul 10 
alineatul (9) conține elementele prevăzute în anexa VII și se actualizează 
în permanență. Aceasta este tradusă în limba (limbile) impusă (impuse) 
de statul membru pe piața căruia este introdus sau pus la dispoziție 
echipamentul radio. Textul complet al declarației de conformitate UE 
este accesibil la adresa de internet menționată în declarația de confor
mitate UE simplificată, în limba (limbile) solicitată (solicitate) de statul 
membru pe piața căruia echipamentul radio este introdus sau pus la 
dispoziție. 

(3) În cazul în care echipamentul radio face obiectul mai multor acte 
ale Uniunii prin care se solicită o declarație UE de conformitate, se 
redactează o singură declarație UE de conformitate pentru toate aceste 
acte ale Uniunii. Declarația respectivă conține identificarea actelor în 
cauză ale Uniunii, inclusiv referințele de publicare ale acestora. 

(4) Prin redactarea declarației UE de conformitate, producătorul își 
asumă responsabilitatea pentru conformitatea echipamentului radio cu 
cerințele stabilite în prezenta directivă. 

Articolul 19 

Principii generale ale marcajului CE 

(1) Marcajul CE face obiectul principiilor generale prevăzute la 
articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008. 
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(2) În funcție de natura echipamentului radio, înălțimea marcajului 
CE aplicat pe echipamentele radio poate fi mai mică de 5 mm, cu 
condiția ca acesta să rămână vizibil și lizibil. 

Articolul 20 

Norme și condiții pentru aplicarea marcajului CE și a numărului de 
identificare al organismului notificat 

(1) Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil și imposibil de șters 
pe echipamentele radio sau pe plăcuțele cu datele tehnice ale acestora, 
cu excepția cazului în care acest lucru nu este posibil sau justificat din 
considerente ținând de natura echipamentului radio. Marcajul CE trebuie 
să fie, de asemenea, aplicat în mod vizibil și lizibil pe ambalaj. 

(2) Marcajul CE se aplică înainte ca echipamentul radio să fie 
introdus pe piață. 

(3) Marcajul CE este urmat de numărul de identificare al orga
nismului notificat, în cazul în care se aplică procedura de evaluare a 
conformității stabilită în anexa IV. 

Numărul de identificare al organismului notificat are aceeași înălțime ca 
marcajul CE. 

Numărul de identificare al organismului notificat se aplică de către 
organismul notificat însuși sau, conform instrucțiunilor acestuia, de 
către producător sau reprezentantul său autorizat. 

(4) Statele membre se bazează pe mecanismele existente pentru a 
asigura aplicarea corectă a regimului aplicabil marcajului CE și iau 
măsurile corespunzătoare în cazul utilizării inadecvate a respectivului 
marcaj. 

Articolul 21 

Documentația tehnică 

(1) Documentația tehnică conține toate datele și detaliile relevante 
referitoare la mijloacele utilizate de producător pentru a garanta că 
echipamentul radio este în conformitate cu cerințele esențiale 
prevăzute la articolul 3. Aceasta conține cel puțin elementele 
prevăzute în anexa V. 

(2) Documentația tehnică este redactată înainte de introducerea pe 
piață a echipamentului radio și se actualizează în permanență. 

(3) Documentația tehnică și corespondența referitoare la orice 
procedură de examinare UE de tip sunt întocmite într-una din limbile 
oficiale ale statului membru unde este stabilit organismul notificat sau 
într-o limbă acceptată de acesta. 

(4) În cazul în care documentația tehnică nu este în conformitate cu 
alineatele (1), (2) sau (3) din prezentul articol, și în acest sens nu 
reușește să prezinte suficiente date sau mijloace relevante utilizate 
pentru a asigura conformitatea echipamentelor radio cu cerințele 
esențiale stabilite la articolul 3, autoritatea de supraveghere a pieței 
poate solicita producătorului sau importatorului să apeleze la un 
organism acceptabil de către autoritatea de supraveghere a pieței în 
vederea efectuării unui test, pe cheltuiala producătorului sau a importa
torului, într-o anumită perioadă de timp, pentru a verifica conformitatea 
cu cerințele esențiale prevăzute la articolul 3. 
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CAPITOLUL IV 

NOTIFICAREA ORGANISMELOR DE EVALUARE A CONFOR
MITĂȚII 

Articolul 22 

Notificarea 

Statele membre notifică Comisiei și celorlalte state membre organismele 
autorizate să îndeplinească sarcini de evaluare a conformității ca părți 
terțe în temeiul prezentei Directive. 

Articolul 23 

Autoritățile de notificare 

(1) Statele membre desemnează o autoritate de notificare care este 
responsabilă de stabilirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru 
evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității și de 
monitorizarea organismelor notificate, incluzând conformitatea cu 
articolul 28. 

(2) Statele membre pot decide ca evaluarea și monitorizarea 
menționate la alineatul (1) să fie efectuate de către un organism 
național de acreditare în sensul Regulamentului (CE) nr. 765/2008 și 
în conformitate cu acesta. 

(3) În cazul în care autoritatea de notificare deleagă sau încredințează în 
alt mod evaluarea, notificarea sau monitorizarea menționate la alineatul (1) 
unui organism care nu reprezintă o entitate guvernamentală, respectivul 
organism este o persoană juridică și îndeplinește, mutatis mutandis, 
cerințele prevăzute la articolul 24. În plus, un astfel de organism prevede 
modalități de acoperire a responsabilităților decurgând din activitățile 
desfășurate. 

(4) Autoritatea de notificare își asumă întreaga răspundere pentru 
sarcinile îndeplinite de organismul menționat la alineatul (3). 

Articolul 24 

Cerințe privind autoritățile de notificare 

(1) Autoritatea de notificare este instituită în așa fel încât să nu existe 
conflicte de interese cu organismele de evaluare a conformității. 

(2) Autoritatea de notificare este organizată și funcționează în așa fel 
încât să garanteze obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale. 

(3) Autoritatea de notificare este organizată în așa fel încât fiecare 
decizie cu privire la notificarea organismului de evaluare a conformității 
să fie luată de persoane competente, altele decât cele care au efectuat 
evaluarea. 

(4) Autoritatea de notificare nu oferă și nu prestează activități pe care 
le prestează organismele de evaluare a conformității și nici servicii de 
consultanță în condiții comerciale sau concurențiale. 
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(5) Autoritatea de notificare garantează confidențialitatea infor
mațiilor obținute. 

(6) Autoritatea de notificare are la dispoziție personal competent 
suficient în vederea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor sale. 

Articolul 25 

Obligația de informare a autorităților de notificare 

Statele membre informează Comisia în legătură cu procedurile lor de 
evaluare și notificare a organismelor de evaluare a conformității și de 
monitorizare a organismelor notificate, precum și în legătură cu orice 
modificări ale acestora. 

Comisia pune la dispoziția publicului informațiile respective. 

Articolul 26 

Cerințele cu privire la organismele notificate 

(1) Pentru a fi notificat, un organism de evaluare a conformității 
îndeplinește cerințele prevăzute la alineatele (2)-(11). 

(2) Organismul de evaluare a conformității este înființat în temeiul 
legislației naționale a unui stat membru și are personalitate juridică. 

(3) Un organism de evaluare a conformității reprezintă un organism 
terț, independent de organizația sau de echipamentele radio pe care le 
evaluează. 

Un organism care aparține unei asociații de afaceri sau unei federații 
profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, 
fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreținerea echipa
mentelor radio pe care le evaluează poate fi considerat a fi un astfel 
de organism, cu condiția să se demonstreze că este independent și că nu 
există conflicte de interese. 

(4) Organismul de evaluare a conformității, personalul de conducere 
și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a confor
mității nu trebuie să acționeze ca proiectant, producător, furnizor, insta
lator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreținere a 
echipamentelor radio pe care le evaluează și nici ca reprezentant al 
vreuneia dintre acele părți. Acest lucru nu exclude utilizarea echipa
mentelor radio evaluate care sunt necesare pentru operațiunile orga
nismului de evaluare a conformității sau utilizarea unor astfel de echi
pamente radio în scopuri personale. 

Organismul de evaluare a conformității, personalul său de conducere și 
personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a confor
mității nu sunt direct implicați în proiectarea, fabricarea sau construcția, 
comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea echipamentelor 
radio în cauză și nu reprezintă părțile angajate în activitățile respective. 
Ei nu se implică în activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau 
integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității 
pentru care sunt notificați. Aceste dispoziții se aplică în special servi
ciilor de consultanță. 

Organismele de evaluare a conformității se asigură că activitățile 
filialelor sau ale subcontractanților lor nu afectează confidențialitatea, 
obiectivitatea sau imparțialitatea activităților lor de evaluare a conformi
tății. 
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(5) Organismele de evaluare a conformității și personalul acestora 
îndeplinesc activitățile de evaluare a conformității la cel mai înalt 
grad de integritate profesională și de competență tehnică necesară în 
domeniul respectiv și sunt liberi de orice presiuni și stimulente, 
îndeosebi financiare, care le-ar putea influența aprecierea sau rezultatele 
activităților lor de evaluare a conformității, în special în ceea ce privește 
persoanele sau grupurile de persoane interesate de rezultatele activi
tăților în cauză. 

(6) Organismul de evaluare a conformității are capacitatea să înde
plinească toate atribuțiile de evaluare a conformității care îi sunt 
atribuite prin anexele III și IV și pentru care a fost notificat, indiferent 
dacă acele atribuții sunt îndeplinite chiar de către organismul de 
evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia. 

De fiecare dată și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și 
pentru fiecare tip sau categorie de echipamente radio pentru care a fost 
notificat, organismul de evaluare a conformității are la dispoziție: 

(a) personalul necesar având cunoștințe tehnice și experiență suficiente 
și corespunzătoare pentru a îndeplini sarcinile de evaluare a confor
mității; 

(b) descrierile procedurilor în conformitate cu care se realizează 
evaluarea conformității, asigurându-se transparența și posibilitatea 
de a reproduce procedurile în cauză. El dispune de politici și 
proceduri adecvate care fac o distincție între sarcinile îndeplinite 
ca organism notificat și alte activități; 

(c) procedurile necesare pentru a-și desfășura activitatea ținând seama 
în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, domeniul 
de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehno
logiei utilizate pentru echipamentele radio, precum și de caracterul 
de serie sau de masă al procesului de producție. 

Organismul de evaluare a conformității dispune de mijloacele necesare 
pentru îndeplinirea sarcinilor tehnice și administrative legate de efec
tuarea în mod corespunzător a activităților de evaluare a conformității. 

(7) Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a 
conformității trebuie să posede următoarele: 

(a) o bună pregătire tehnică și profesională care acoperă toate activi
tățile de evaluare a conformității pentru care organismul de evaluare 
a conformității a fost notificat; 

(b) cunoștințe satisfăcătoare ale cerințelor evaluărilor pe care le 
realizează și autoritate suficientă pentru realizarea respectivelor 
evaluări; 

(c) cunoștințe și înțelegerea corespunzătoare a cerințelor esențiale 
stabilite la articolul 3, a standardelor armonizate aplicabile și a 
dispozițiilor relevante din legislația de armonizare a Uniunii și din 
legislația națională; 

(d) abilitatea necesară pentru a elabora certificate de examinare UE de 
tip sau aprobări ale sistemului calității, evidențe și rapoarte pentru a 
demonstra că evaluările au fost îndeplinite. 

(8) Trebuie să fie garantată imparțialitatea organismelor de evaluare a 
conformității, a personalului de conducere și a personalului responsabil 
de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității. 
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Remunerația personalului cu funcții superioare de conducere și a perso
nalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității 
din cadrul organismului de evaluare a conformității nu depinde de 
numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări. 

(9) Organismele de evaluare a conformității încheie o asigurare de 
răspundere în cazul în care răspunderea nu este asumată de stat în 
conformitate cu legislația națională sau statul membru nu este direct 
responsabil pentru evaluarea conformității. 

(10) Personalul organismului de evaluare a conformității păstrează 
secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în îndeplinirea 
sarcinilor sale în temeiul anexelor III și IV sau al oricărei dispoziții din 
legislația națională de punere în aplicare a acestora, excepție făcând 
relația cu autoritățile competente ale statului membru în care își 
desfășoară activitățile. Drepturile de autor sunt protejate. 

(11) Organismele de evaluare a conformității participă la sesiuni de 
informare sau se asigură că personalul lor responsabil cu îndeplinirea 
sarcinilor de evaluare a conformității este informat în legătură cu acti
vitățile de standardizare relevante, cu activitățile de reglementare în 
domeniul echipamentelor radio și al planificării frecvențelor, precum 
și cu activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate 
înființat în temeiul legislației de armonizare relevante a Uniunii și pun 
în aplicare ca orientare generală deciziile și documentele administrative 
rezultate în urma activității grupului sus-menționat. 

Articolul 27 

Prezumția de conformitate a organismelor notificate 

În cazul în care un organism de evaluare a conformității își demons
trează conformitatea cu criteriile prevăzute în standardele armonizate 
relevante sau în părți din acestea, ale căror referințe au fost publicate 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră că acesta este în 
conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 26 în măsura în care 
standardele armonizate aplicabile vizează aceste cerințe. 

Articolul 28 

Filialele organismelor notificate și subcontractarea de către 
organismele notificate 

(1) În cazul în care subcontractează anumite sarcini referitoare la 
evaluarea conformității sau recurge la o filială, un organism notificat 
se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplinește cerințele stabilite 
la articolul 26 și informează autoritatea de notificare în acest sens. 

(2) Organismele notificate își asumă întreaga responsabilitate pentru 
sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau filiale, oriunde ar fi acestea 
stabilite. 

(3) Activitățile pot fi subcontractate sau realizate de o filială numai 
cu acordul clientului. 

(4) Organismele notificate pun la dispoziția autorității de notificare 
documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului 
sau ale filialei și a activităților executate de către aceștia în temeiul 
anexelor III și IV. 
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Articolul 29 

Cererea de notificare 

(1) Un organism de evaluare a conformității depune o cerere de 
notificare către autoritatea de notificare a statului membru în care este 
înființat. 

(2) Cererea de notificare este însoțită de o descriere a activităților de 
evaluare a conformității, a modulului sau modulelor de evaluare a 
conformității și a echipamentelor radio pentru care organismul se 
consideră a fi competent, precum și de un certificat de acreditare, în 
cazul în care există, eliberat de un organism național de acreditare care 
să ateste că organismul de evaluare a conformității satisface cerințele 
prevăzute la articolul 26. 

(3) În cazul în care organismul respectiv de evaluare a conformității 
nu poate prezenta un certificat de acreditare, acesta prezintă autorității 
de notificare toate documentele justificative necesare pentru verificarea, 
recunoașterea și monitorizarea periodică a conformității acestuia cu 
cerințele prevăzute la articolul 26. 

Articolul 30 

Procedura de notificare 

(1) Autoritățile de notificare pot notifica numai organismele de 
evaluare a conformității care au satisfăcut cerințele prevăzute la 
articolul 26. 

(2) Acestea notifică Comisia și celelalte state membre folosind instru
mentul de notificare electronică elaborat și gestionat de Comisie. 

(3) Notificarea include detalii complete ale activităților de evaluare a 
conformității, ale modulului sau modulelor de evaluare a conformității și 
ale echipamentelor radio în cauză și atestarea relevantă a competenței. 

(4) În cazul în care o notificare nu se bazează pe un certificat de 
acreditare menționat la articolul 29 alineatul (2), autoritatea de notificare 
prezintă Comisiei și celorlalte state membre documentele justificative 
care atestă competența organismului de evaluare a conformității și 
măsurile adoptate pentru a se asigura că organismul este monitorizat 
periodic și că va îndeplini în continuare cerințele prevăzute la 
articolul 26. 

(5) Organismul în cauză poate îndeplini activitățile unui organism 
notificat numai dacă Comisia și celelalte state membre nu au ridicat 
obiecții, în termen de două săptămâni de la notificare în cazul în care 
se utilizează un certificat de acreditare și de două luni de la notificare în 
cazul în care nu se utilizează acreditarea. 

Numai un astfel de organism este considerat organism notificat în sensul 
prezentei directive. 

(6) Autoritatea de notificare notifică Comisia și celelalte state 
membre în legătură cu orice modificări ulterioare relevante aduse noti
ficării. 

Articolul 31 

Numerele de identificare și listele cu organisme notificate 

(1) Comisia atribuie un număr de identificare organismului notificat. 
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Comisia atribuie un singur astfel de număr, chiar dacă organismul este 
notificat în temeiul mai multor acte ale Uniunii. 

(2) Comisia pune la dispoziția publicului lista organismelor notificate 
în temeiul prezentei directive, inclusiv numerele de identificare care le- 
au fost alocate, precum și activitățile pentru care acestea au fost noti
ficate. 

Comisia asigură actualizarea listei. 

Articolul 32 

Modificări ale notificărilor 

(1) În cazul în care o autoritate de notificare a constatat sau a fost 
informată că un organism notificat nu mai satisface cerințele prevăzute 
la articolul 26 sau că acesta nu își îndeplinește obligațiile, autoritatea de 
notificare restricționează, suspendă sau retrage notificarea, după caz, în 
funcție de gravitatea încălcării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor. 
Ea trebuie să informeze imediat Comisia și celelalte state membre în 
consecință. 

(2) În caz de restricționare, suspendare sau retragere a notificării sau 
în cazul în care organismul notificat și-a încetat activitatea, statul 
membru notificator ia măsurile adecvate pentru a se asigura că 
dosarele organismului respectiv sunt fie prelucrate de un alt organism 
notificat, fie puse la dispoziția autorităților competente de notificare și 
de supraveghere a pieței, la cererea acestora. 

Articolul 33 

Contestarea competenței organismelor notificate 

(1) Comisia investighează toate cazurile în care se îndoiește sau i se 
atrage atenția asupra unei îndoieli privind competența unui organism 
notificat sau continuarea îndeplinirii de către un organism notificat a 
cerințelor și a responsabilităților care îi revin. 

(2) Statul membru notificator prezintă Comisiei, la cerere, toate infor
mațiile referitoare la temeiul notificării sau la menținerea competenței 
organismului notificat în cauză. 

(3) Comisia se asigură că toate informațiile sensibile obținute pe 
parcursul investigațiilor sale sunt tratate confidențial. 

(4) În cazul în care Comisia constată că un organism notificat nu 
respectă sau nu mai respectă cerințele pentru a fi notificat, Comisia 
adoptă un act de punere în aplicare prin care solicită statului membru 
notificator să ia măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notifi
cării, dacă este necesar. 

Acest act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura 
de consultare menționată la articolul 45 alineatul (2). 

Articolul 34 

Obligații operaționale ale organismelor notificate 

(1) Organismele notificate efectuează evaluări ale conformității în 
conformitate cu procedurile de evaluare a conformității prevăzute în 
anexele III și IV. 

(2) Evaluările conformității sunt realizate în mod proporțional, evitând 
sarcinile inutile pentru operatorii economici. Organismele de evaluare a 
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conformității își desfășoară activitatea ținând seama în mod cores
punzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate 
și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei echipa
mentelor radio, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului 
de producție. 

În același timp, organismele de evaluare a conformității trebuie să 
respecte gradul de precizie și nivelul de protecție necesare pentru 
conformitatea echipamentelor radio cu prezenta directivă. 

(3) În cazul în care un organism notificat constată că cerințele 
esențiale prevăzute la articolul 3 sau în standardele armonizate sau în 
alte specificații tehnice nu sunt îndeplinite de către un producător, acesta 
solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și nu 
emite un certificat de examinare UE de tip sau o aprobare a sistemului 
calității. 

(4) În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității, ulterior 
eliberării certificatului de examinare UE de tip sau a aprobării sistemului 
calității, un organism notificat constată că echipamentele radio nu mai 
sunt conforme, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective 
corespunzătoare și suspendă sau retrage certificatul de examinare UE 
de tip sau aprobarea sistemului calității dacă este necesar. 

(5) În cazul în care nu sunt adoptate măsuri corective sau acestea nu 
au efectul cerut, organismul notificat restricționează, suspendă sau 
retrage certificatele de examinare UE de tip sau aprobările sistemului 
calității, după caz. 

Articolul 35 

Căi de atac împotriva deciziilor organismelor notificate 

Statele membre se asigură că este disponibilă o procedură de recurs 
împotriva deciziilor organismelor notificate. 

Articolul 36 

Obligații de informare în sarcina organismelor notificate 

(1) Organismele notificate informează autoritatea de notificare în 
legătură cu: 

(a) orice refuz, restricție, suspendare sau retragere a unui certificat de 
examinare UE de tip sau a unei aprobări a sistemului calității în 
conformitate cu cerințele din anexele III și IV; 

(b) orice circumstanțe care afectează domeniul de aplicare sau condițiile 
notificării; 

(c) orice cerere de informații cu privire la activități de evaluare a 
conformității, primită de la autoritățile de supraveghere a pieței; 

(d) la cerere, activitățile de evaluare a conformității realizate în limita 
domeniului de aplicare a notificării și în legătură cu orice altă 
activitate realizată, inclusiv activități transfrontaliere și de subcon
tractare. 

(2) Organismele notificate oferă, în conformitate cu cerințele din 
anexele III și IV, celorlalte organisme notificate în conformitate cu 
prezenta directivă, care îndeplinesc activități similare de evaluare a 
conformității, vizând aceleași categorii de echipamente radio, informații 
relevante privind aspecte legate de rezultatele negative ale evaluărilor 
conformității și, la cerere, rezultatele pozitive ale evaluărilor conformi
tății. 
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(3) Organismele notificate își îndeplinesc obligațiile de informare în 
conformitate cu anexele III și IV. 

Articolul 37 

Schimbul de experiență 

Comisia asigură organizarea unui schimb de experiență între autoritățile 
naționale ale statelor membre responsabile de politica privind notifi
carea. 

Articolul 38 

Coordonarea organismelor notificate 

Comisia se asigură că este pusă în aplicare și utilizată corect o coor
donare și cooperare corespunzătoare între organismele notificate în 
temeiul prezentei directive, sub forma unui grup sectorial al orga
nismelor notificate. 

Statele membre se asigură că organismele notificate de acestea participă 
la activitatea grupului respectiv, în mod direct sau prin intermediul unor 
reprezentanți desemnați. 

CAPITOLUL V 

SUPRAVEGHEREA PIEȚEI UNIUNII, CONTROLUL ECHIPAMEN- 
TELOR RADIO CARE INTRĂ PE PIAȚA UNIUNII ȘI PROCE- 

DURA DE SALVGARDARE LA NIVELUL UNIUNII 

Articolul 39 

Supravegherea pieței Uniunii și controlul echipamentelor radio care 
intră pe piața Uniunii 

Articolul 15 alineatul (3) și articolele 16-29 din Regulamentul (CE) 
nr. 765/2008 se aplică echipamentelor radio. 

Articolul 40 

Procedura aplicabilă echipamentelor radio care prezintă un risc la 
nivel național 

(1) În cazul în care au motive suficiente să creadă că echipamentele 
radio care intră sub incidența prezentei directive prezintă un risc pentru 
sănătatea sau siguranța persoanelor sau pentru alte aspecte referitoare la 
protecția interesului public care intră sub incidența prezentei directive, 
autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru fac o evaluare 
cu privire la echipamentele radio în cauză, acoperind toate cerințele 
relevante stabilite în prezenta directivă. Operatorii economici relevanți 
cooperează cu autoritățile de supraveghere a pieței în acest scop, dacă 
este necesar. 

În cazul în care, pe parcursul evaluării menționate la primul paragraf, 
autoritățile de supraveghere a pieței constată că echipamentele radio nu 
respectă cerințele stabilite în prezenta directivă, ele solicită de îndată 
operatorului economic relevant să întreprindă toate acțiunile corective 
adecvate pentru a aduce echipamentele radio în conformitate cu respec
tivele cerințe, să retragă echipamentele radio de pe piață sau să le 
recheme în decursul unei perioade rezonabile, proporțională cu natura 
riscului, pe care o stabilesc acestea. 
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Autoritățile de supraveghere a pieței informează organismul notificat 
relevant în consecință. 

Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor 
menționate la al doilea paragraf de la prezentul alineat. 

(2) În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței consideră că 
nonconformitatea nu se limitează la teritoriul lor național, ele 
informează Comisia și celelalte state membre cu privire la rezultatele 
evaluării și la acțiunile pe care le-au impus operatorului economic. 

(3) Operatorul economic se asigură că sunt întreprinse toate acțiunile 
corective adecvate pentru toate echipamentele radio vizate pe care acesta 
le-a pus la dispoziție pe piață în Uniune. 

(4) În cazul în care operatorul economic relevant nu întreprinde 
acțiunile corective adecvate în termenul menționat la alineatul (1) para
graful al doilea, autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile 
provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrânge punerea la 
dispoziție a echipamentelor radio pe piața națională, pentru a retrage 
echipamentele radio de pe piață sau a le rechema. 

Autoritățile de supraveghere a pieței informează Comisia și celelalte 
state membre fără întârziere cu privire la astfel de măsuri. 

(5) Informațiile menționate la alineatul (4) al doilea paragraf includ 
toate detaliile disponibile, în special cu privire la datele necesare pentru 
a identifica echipamentele radio neconforme, originea echipamentelor 
radio, natura nonconformității invocate și riscul implicat, natura și 
durata măsurilor naționale luate, precum și argumentele prezentate de 
operatorul economic relevant. Autoritățile de supraveghere a pieței 
indică, în special, dacă nonconformitatea se datorează uneia dintre urmă
toarele situații: 

(a) echipamentele radio nu îndeplinesc cerințele esențiale relevante 
menționate la articolul 3; sau 

(b) există deficiențe ale standardelor armonizate menționate la 
articolul 16 care conferă prezumția de conformitate. 

(6) Statele membre, altele decât statul membru care a inițiat 
procedura în temeiul prezentului articol, informează de îndată Comisia 
și celelalte state membre cu privire la măsurile adoptate și informațiile 
suplimentare referitoare la nonconformitatea echipamentelor radio în 
cauză, aflate la dispoziția lor, și cu privire la obiecțiile lor, în caz de 
dezacord cu măsura națională adoptată. 

(7) În cazul în care, în termen de trei luni de la primirea informațiilor 
menționate la alineatul (4) al doilea paragraf, niciun stat membru sau 
Comisia nu a ridicat obiecții cu privire la o măsură provizorie luată de 
un stat membru, măsura este considerată justificată. 

(8) Statele membre se asigură că se iau fără întârziere măsurile 
restrictive adecvate, cum ar fi retragerea echipamentelor radio de pe 
piață, în legătură cu echipamentele radio în cauză. 

Articolul 41 

Procedura de salvgardare la nivelul Uniunii 

(1) În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la articolul 40 
alineatele (3) și (4), se ridică obiecții la adresa unei măsuri luate de un 
stat membru sau în cazul în care Comisia consideră că măsura națională 
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este contrară legislației Uniunii, Comisia inițiază fără întârziere consultări 
cu statele membre și operatorul (operatorii) economic(i) relevant (rele
vanți) și evaluează măsura națională. Pe baza rezultatelor evaluării 
respective, Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care 
stabilește dacă măsura națională este justificată sau nu. 

Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică 
imediat acestora și operatorului (operatorilor) economic(i) relevant (rele
vanți). 

(2) În cazul în care măsura națională este considerată justificată, toate 
statele membre iau măsurile necesare pentru a garanta că echipamentele 
radio neconforme sunt retrase sau rechemate de pe piețele lor și 
informează Comisia în consecință. În cazul în care măsura națională 
este considerată nejustificată, statul membru în cauză retrage măsura 
respectivă. 

(3) În cazul în care măsura națională este considerată justificată, iar 
nonconformitatea echipamentelor radio este atribuită unor deficiențe ale 
standardelor armonizate menționate la articolul 40 alineatul (5) litera (b) 
din prezenta directivă, Comisia aplică procedura prevăzută la articolul 11 
din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012. 

Articolul 42 

Echipamente radio conforme care prezintă un risc 

(1) În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în conformitate 
cu articolul 40 alineatul (1), un stat membru constată că, deși este în 
conformitate cu prezenta directivă, un echipament radio prezintă un risc 
pentru sănătatea sau siguranța persoanelor sau pentru alte aspecte 
privind protecția interesului public specificate în prezenta directivă, 
acesta solicită operatorului economic relevant să ia toate măsurile cores
punzătoare pentru a se asigura că echipamentul radio în cauză, în 
momentul introducerii pe piață, nu mai prezintă respectivul risc sau 
pentru a retrage echipamentul radio de pe piață sau a-l rechema într- 
un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului, indicat de statul 
membru în cauză. 

(2) Operatorul economic garantează că sunt întreprinse acțiuni 
corective pentru toate echipamentele radio vizate pe care le-a pus la 
dispoziție pe piață în cadrul Uniunii. 

(3) Statul membru informează imediat Comisia și celelalte state 
membre. Informațiile includ toate detaliile disponibile, în special 
datele necesare pentru a identifica echipamentele radio respective, 
originea și lanțul de furnizare al echipamentelor radio, natura riscului 
implicat, precum și natura și durata măsurilor naționale adoptate. 

(4) Comisia inițiază fără întârziere consultări cu statele membre și cu 
operatorul (operatorii) economic(i) relevant (relevanți) și evaluează 
măsurile naționale luate. Pe baza rezultatelor evaluării respective, 
Comisia decide, prin intermediul actelor de punere în aplicare, dacă 
măsura națională este sau nu justificată, și, după caz, propune măsuri 
adecvate. 

Actele de punere în aplicare menționate la primul paragraf din prezentul 
alineat se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată 
la articolul 45 alineatul (3). 

Din motive imperioase de urgență justificate în mod corespunzător 
referitoare la protecția sănătății și siguranței persoanelor, Comisia 
adoptă acte de punere în aplicare imediat aplicabile, în conformitate 
cu procedura menționată la articolul 45 alineatul (4). 
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(5) Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o 
comunică imediat acestora și operatorului (operatorilor) economic(i) 
relevant (relevanți). 

Articolul 43 

Nonconformitatea formală 

(1) Fără a aduce atingere articolului 40, un stat membru solicită 
operatorului economic relevant să pună capăt nonconformității 
respective în cazul în care constată una dintre situațiile următoare: 

(a) marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea articolului 30 din Regu
lamentul (CE) nr. 765/2008 sau a articolului 20 din prezenta 
directivă; 

(b) marcajul CE nu a fost aplicat; 

(c) numărul de identificare al organismului notificat, în cazul în care 
se utilizează procedura de evaluare a conformității menționată în 
anexa IV, a fost aplicat prin încălcarea articolului 20 sau nu a 
fost aplicat; 

(d) declarația UE de conformitate nu a fost întocmită; 

(e) declarația UE de conformitate nu a fost întocmită corect; 

(f) documentația tehnică nu este disponibilă sau este incompletă; 

(g) informațiile menționate la articolul 10 alineatul (6) sau alineatul (7) 
sau la articolul 12 alineatul (3) lipsesc, sunt false sau sunt incom
plete; 

(h) informațiile privind utilizarea prevăzută a echipamentelor radio, 
declarația UE de conformitate sau restricțiile de utilizare prevăzute 
la articolul 10 alineatele (8), (9) și (10) nu însoțesc echipamentele 
radio; 

(i) cerințele privind identificarea operatorilor economici prevăzute la 
articolul 15 nu sunt îndeplinite; 

(j) nonconformitatea cu articolul 5. 

(2) În cazul în care nonconformitatea menționată la alineatul (1) se 
menține, statul membru în cauză ia toate măsurile corespunzătoare 
pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a 
echipamentelor radio corespunzătoare sau pentru a se asigura că 
acestea sunt rechemate sau retrase de pe piață. 

CAPITOLUL VI 

ACTE DELEGATE, ACTE DE PUNERE ÎN APLICARE ȘI COMITETUL 

Articolul 44 

Exercitarea delegării de competențe 

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în 
condițiile prevăzute la prezentul articol. 

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 
alineatul (3) al doilea paragraf, la articolul 4 alineatul (2) și la articolul 5 
alineatul (2) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 
11 iunie 2014. Comisia prezintă un raport privind delegarea de 
competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de 
cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de 
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timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau 
Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte 
de încheierea fiecărei perioade. 

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (3) al 
doilea paragraf, la articolul 4 alineatul (2) și la articolul 5 alineatul (2) 
poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O 
decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei 
publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o 
dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabi
lității actelor delegate aflate deja în vigoare. 

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului. 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (3) al 
doilea paragraf, al articolului 4 alineatul (2) și al articolului 5 
alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul 
European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două 
luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu 
sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul 
European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. 
Perioada respectivă se prelungește cu două luni la inițiativa Parla
mentului European sau a Consiliului. 

Articolul 45 

Procedura comitetului 

(1) Comisia este asistată de către Comitetul pentru evaluarea confor
mității și supravegherea pieței telecomunicațiilor. Comitetul respectiv 
este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. 

(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică 
articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 

(3) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică 
articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 

(4) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică 
articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 5 
din respectivul regulament. 

(5) Comitetul este consultat de către Comisie cu privire la orice 
aspect pentru care se impune consultarea experților din domeniu în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. 1025/2012 sau al oricărui act din 
legislația Uniunii. 

Comitetul poate, de asemenea, examina orice alt aspect privind punerea 
în aplicare a prezentei directive, semnalat fie de către președinte, fie de 
către un reprezentant al unui stat membru, în conformitate cu regula
mentul său de procedură. 

CAPITOLUL VII 

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII 

Articolul 46 

Sancțiuni 

Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul 
încălcării de către operatorii economici a dispozițiilor de drept intern 
adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile necesare 
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pentru a asigura aplicarea acestora. Astfel de norme pot include 
sancțiuni penale pentru încălcări grave. 

Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și cu efect de 
descurajare. 

Articolul 47 

Revizuirea și raportarea 

(1) Statele membre transmit Comisiei rapoarte periodice privind 
aplicarea prezentei directive, până la 12 iunie 2017 și, ulterior, cel 
puțin o dată la doi ani. Rapoartele conțin o prezentare a activităților 
de supraveghere a pieței efectuate de către statele membre și oferă 
informații pentru a stabili dacă și în ce măsură conformitatea cu 
cerințele prezentei directive a fost atinsă, inclusiv în special cerințele 
privind identificarea operatorilor economici. 

(2) Comisia revizuiește punerea în aplicare a prezentei directive și 
transmite un raport Parlamentului European și Consiliului cel târziu 
până la 12 iunie 2018 și, ulterior, la fiecare cinci ani. Acest raport se 
referă la progresele înregistrate în elaborarea standardelor relevante, 
precum și la orice problemă care a apărut, eventual, în cursul aplicării. 
Acesta conține și un rezumat al activităților Comitetului pentru 
evaluarea conformității și supravegherea pieței telecomunicațiilor și 
evaluează progresul înregistrat în realizarea unei piețe concurențiale 
deschise a echipamentelor radio la nivelul Uniunii și analizează posibi
litățile de dezvoltare a cadrului de reglementare prevăzut pentru punerea 
la dispoziție pe piață și punerea în funcțiune a echipamentelor radio 
astfel încât: 

(a) să se asigure că pentru toate echipamentele radio a fost stabilit un 
sistem coerent la nivelul Uniunii; 

(b) să permită convergența sectoarelor de telecomunicații, audiovizual și 
de tehnologie a informației; 

(c) să permită armonizarea măsurilor de reglementare la nivel inter
național; 

(d) să atingă un nivel ridicat de protecție a consumatorilor; 

(e) să garanteze că echipamentele radio sunt interoperabile cu acceso
riile, în special cu încărcătoarele comune; 

(f) în cazul în care echipamentele radio sunt dotate cu afișaj integral, să 
permită afișarea informațiilor solicitate pe afișajul integral. 

Articolul 48 

Dispoziții tranzitorii 

Statele membre nu împiedică, în ceea ce privește aspectele acoperite de 
prezenta directivă, punerea la dispoziție pe piață sau punerea în 
funcțiune a echipamentelor radio care fac obiectul prezentei directive 
care este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii 
aplicabilă înainte de 13 iunie 2016 și care au fost introduse pe piață 
înainte de 13 iunie 2017. 
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Articolul 49 

Transpunere 

(1) Statele membre adoptă și publică până la 12 iunie 2016, actele cu 
putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma 
prezentei directive. Statele membre comunică de îndată textele acestor 
măsuri Comisiei. 

Statele membre aplică respectivele măsuri de la 13 iunie 2016. 

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri, ele cuprind o 
trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea 
trimitere la data publicării lor oficiale. De asemenea, ele conțin o 
declarație conform căreia trimiterile la actualele legi, regulamente și 
norme administrative abrogate prin prezenta directivă se interpretează 
ca trimiteri la prezenta directivă. Statele membre stabilesc modalitatea 
de efectuare a acestei trimiteri și modul în care este formulată declarația 
respectivă. 

(2) Statele membre comunică Comisiei textele principalelor dispoziții 
de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta 
directivă. 

Articolul 50 

Abrogare 

Directiva 1999/5/CE se abrogă cu începere de la 13 iunie 2016. 

Trimiterile la directiva abrogată se înțeleg ca trimiteri la prezenta 
directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din 
anexa VIII. 

Articolul 51 

Intrarea în vigoare 

Prezenta directivă întră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării 
sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Articolul 52 

Destinatari 

Prezenta directivă se adresează statelor membre. 
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ANEXA I 

ECHIPAMENTE CARE NU SUNT REGLEMENTATE DE PREZENTA 
DIRECTIVĂ 

1. Echipamentele radio utilizate de radioamatori în sensul articolului 1 definiția 
56 din Regulamentul de radiocomunicații al Uniunii internaționale de teleco
municații (UIT), cu condiția ca echipamentele să nu fie puse la dispoziție pe 
piață. 

Următoarele echipamente sunt considerate ca nefiind puse la dispoziție pe 
piață: 

(a) kituri radio destinate montării și utilizării de către radioamatori; 

(b) echipamente radio modificate de radioamatori pentru uz propriu; 

(c) echipamente construite de radioamatori acționând individual în scopuri 
științifice și experimentale în cadrul activității de radioamator. 

2. Echipamentele maritime care intră sub incidența Directivei 96/98/CE a 
Consiliului ( 1 ). 

▼M1 
3. Următoarele echipamente aeronautice, în cazul în care aceste echipamente 

intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2018/1139 al Parla
mentului European și al Consiliului ( 2 ) și sunt destinate exclusiv utilizării în 
zbor: 

(a) aeronave, altele decât aeronavele fără pilot la bord, precum și motoarele, 
elicele, piesele și echipamentele neinstalate ale acestora; 

(b) aeronave fără pilot la bord, precum și motoarele, elicele, piesele și echi
pamentele neinstalate ale acestora a căror proiectare este certificată în 
conformitate cu articolul 56 lalineatul (1) din regulamentul respectiv și 
care sunt destinate operării exclusiv pe frecvențe alocate prin reglemen
tările radio ale Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor pentru 
utilizarea aeronautică protejată. 

▼B 
4. Kituri de evaluare construite la comandă, destinate profesioniștilor, care 

urmează să fie folosite exclusiv în instalații de cercetare și dezvoltare în 
aceste scopuri. 

▼B 

( 1 ) Directiva 96/98/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 privind echipamentul maritim 
(JO L 46, 17.2.1997, p. 25). 

( 2 ) Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 
2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției 
Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) 
nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Direc
tivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum 
și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului și a Regulamentului (CEE) No 3922/91 al Consiliului (JO L 212, 22.8.2018, 
p. 1).
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ANEXA II 

MODULUL A DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII 

CONTROLUL INTERN AL PRODUCȚIEI 

1. Controlul intern al producției este procedura de evaluare a conformității prin 
care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 3 și 4 din 
prezenta anexă și asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că echipa
mentele radio în cauză satisfac cerințele esențiale stabilite la articolul 3. 

2. Documentația tehnică 

Producătorul redactează documentația tehnică în conformitate cu 
articolul 21. 

3. Fabricare 

Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și 
monitorizarea acestuia să asigure conformitatea echipamentelor radio cu 
documentația tehnică menționată la punctul 2 al prezentei anexe și cu 
cerințele esențiale relevante menționate la articolul 3. 

4. Marcajul CE și declarația UE de conformitate 

4.1. Producătorul aplică marcajul CE în conformitate cu articolele 19 și 20 pe 
fiecare echipament radio care satisface cerințele aplicabile din prezenta 
directivă. 

4.2. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru 
fiecare tip de echipament radio și o păstrează în documentația tehnică la 
dispoziția autorităților naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea 
pe piață a echipamentelor radio. Declarația UE de conformitate identifică 
produsul pentru care a fost întocmită. 

O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția autorităților 
relevante, la cerere. 

5. Reprezentantul autorizat 

Obligațiile producătorului stabilite la punctul 4 pot fi îndeplinite de către 
reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția 
ca acestea să fie menționate în mandat. 
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ANEXA III 

MODULELE B ȘI C DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII 

EXAMINAREA UE DE TIP ȘI CONFORMITATEA DE TIP BAZATA PE 
CONTROLUL INTERN AL PRODUCȚIEI 

Atunci când se face trimitere la prezenta anexă, procedura de evaluare a confor
mității respectă modulele B (examinarea UE de tip) și C (conformitatea de tip 
bazată pe controlul intern al producției) din prezenta anexă. 

Modulul B 

Examinarea UE de tip 

1. Examinarea UE de tip este acea parte a procedurii de evaluare a confor
mității prin care un organism notificat examinează desenul tehnic al echi
pamentelor radio și verifică desenul tehnic al echipamentelor radio și atestă 
că acesta corespunde cerințelor esențiale stabilite la articolul 3. 

2. Examinarea UE de tip se efectuează prin evaluarea caracterului adecvat al 
proiectului tehnic al echipamentelor radio prin examinarea documentației 
tehnice și a documentației suplimentare prevăzute la punctul 3, fără 
examinarea unui eșantion (tip de model). 

3. Producătorul trebuie să înainteze o cerere de examinare UE de tip către un 
singur organism notificat ales de el. 

Cererea cuprinde: 

(a) numele și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă 
de către reprezentantul autorizat, se precizează și numele și adresa 
acestuia; 

(b) o declarație scrisă care să specifice că aceeași cerere nu a fost înaintată 
unui alt organism notificat; 

(c) documentația tehnică. Documentația tehnică permite evaluarea confor
mității echipamentelor radio cu cerințele aplicabile ale prezentei 
directive și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscu
rilor). Documentația tehnică specifică cerințele aplicabile și vizează, în 
măsura în care este acest lucru relevant pentru evaluare, proiectarea, 
fabricarea și exploatarea echipamentelor radio. Documentația tehnică 
cuprinde, oricând este cazul, elementele menționate în anexa V; 

(d) documente justificative privind caracterul adecvat al soluției proiectului 
tehnic. Aceste documente justificative menționează orice document care 
a fost utilizat, în special atunci când standardele relevante armonizate nu 
au fost aplicate sau nu au fost aplicate în întregime. Documentele justi
ficative includ, în cazul în care este necesar, rezultatele testelor efec
tuate, în conformitate cu alte specificații tehnice relevante, de laboratorul 
corespunzător al producătorului, sau de un alt laborator de testare în 
numele producătorului și pe răspunderea acestuia. 

4. Organismul notificat examinează documentația tehnică și documentele justi
ficative pentru a evalua caracterul adecvat al desenului tehnic al echipa
mentelor radio. 

5. Organismul notificat întocmește un raport de evaluare care evidențiază acti
vitățile întreprinse conform punctului 4, precum și rezultatele acestora. Fără 
a aduce atingere obligațiilor specificate la punctul 8, organismul notificat 
poate divulga conținutul raportului, integral sau parțial, numai cu acordul 
producătorului. 

6. În cazul în care tipul satisface cerințele prezentei directive care se aplică 
echipamentelor radio în cauză, organismul notificat emite pentru producător 
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un certificat de examinare UE de tip. Certificatul respectiv cuprinde 
denumirea și adresa producătorului, concluziile examinării, aspectele 
cerințelor esențiale vizate de examinare, condițiile (în cazul în care există) 
pentru valabilitatea sa și datele necesare pentru identificarea tipului evaluat. 
Certificatul de examinare UE de tip poate avea atașată una sau mai multe 
anexe. 

Certificatul de examinare UE de tip și anexele acestuia conțin toate infor
mațiile relevante care permit evaluarea conformității cu tipul examinat a 
echipamentelor radio fabricate și care permit controlul în utilizare. 

În cazul în care tipul nu satisface cerințele aplicabile ale prezentei directive, 
organismul notificat refuză emiterea unui certificat de examinare UE de tip 
și informează solicitantul în consecință, motivând refuzul său în mod 
amănunțit. 

7. Organismul notificat se va informa permanent în legătură cu orice modificări 
ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că 
tipul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerințele aplicabile ale 
prezentei directive și stabilește dacă aceste modificări necesită investigații 
aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează în consecință 
producătorul. 

Producătorul informează organismul notificat care deține documentația 
tehnică referitoare la certificatul de examinare UE de tip cu privire la 
toate modificările tipului aprobat, care pot influența conformitatea echipa
mentelor radio cu cerințele esențiale din prezenta directivă sau cu condițiile 
de valabilitate ale certificatului respectiv. Aceste modificări necesită o 
aprobare suplimentară sub forma unui supliment la certificatul original de 
examinare UE de tip. 

8. Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare cu privire 
la certificatele de examinare UE de tip și/sau orice completări aduse acestora 
pe care le-a emis sau retras și pune la dispoziția autorității sale de notificare, 
periodic sau la cerere, lista acestor certificate și/sau a oricăror completări la 
acestea refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod. 

Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în 
legătură cu certificatele de examinare UE de tip și/sau orice suplimente la 
acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricționat în alt mod și, 
la cerere, în legătură cu astfel de certificate și/sau suplimentele la acestea pe 
care le-a emis. 

Fiecare organism notificat informează statele membre despre certificatele de 
examinare UE de tip eliberate și/sau suplimentele la acestea în cazurile în 
care standardele armonizate, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, nu au fost aplicate sau nu au fost aplicate în 
întregime. Statele membre, Comisia și celelalte organisme notificate pot 
obține, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE de tip și/sau a 
suplimentelor acestora. La cerere, statele membre și Comisia pot obține o 
copie a documentației tehnice și a rezultatelor examinărilor efectuate de 
organismul notificat. Organismul notificat păstrează un exemplar al certifi
catului de examinare UE de tip, al anexelor și suplimentelor acestuia, 
precum și dosarul tehnic incluzând documentația depusă de producător 
pentru o perioadă de 10 ani de la evaluarea echipamentelor radio sau 
până la expirarea valabilității certificatului respectiv. 

9. Producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale o copie a certifi
catului de examinare UE de tip, inclusiv anexele și suplimentele sale, 
împreună cu documentația tehnică, timp de 10 ani de la data introducerii 
pe piață a echipamentelor radio. 

10. Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea menționată 
la punctul 3 și poate îndeplini obligațiile menționate la punctele 7 și 9, cu 
condiția ca acestea să fie menționate în mandat. 
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Modulul C 

Conformitatea de tip bazată pe controlul intern al producției 

1. Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției este acea 
parte din procedura de evaluare a conformității prin care producătorul înde
plinește obligațiile prevăzute la punctele 2 și 3 și garantează și declară că 
echipamentul radio în cauză este în conformitate cu tipul descris în certi
ficatul de examinare UE de tip și satisface cerințele prezentei directive care 
se aplică acestuia. 

2. Fabricare 

Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și 
monitorizarea acestuia să asigure conformitatea echipamentelor radio 
fabricate cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip și 
cu cerințele prezentei directive care se aplică acestuia. 

3. Marcajul CE și declarația UE de conformitate 

3.1. Producătorul aplică marcajul CE în conformitate cu articolele 19 și 20 pe 
fiecare echipament radio care este în conformitate cu tipul descris în certi
ficatul de examinare UE de tip și care satisface cerințele aplicabile ale 
prezentei directive. 

3.2. Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru 
fiecare tip de echipament radio și o păstrează la dispoziția autorităților 
naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a echipa
mentelor radio. Declarația UE de conformitate identifică tipul de echi
pamente radio pentru care a fost întocmită. 

O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția autorităților 
relevante la cerere. 

4. Reprezentantul autorizat 

Obligațiile producătorului stabilite la punctul 3 pot fi îndeplinite de către 
reprezentantul său autorizat, în numele său și pe răspunderea sa, cu condiția 
ca acestea să fie menționate în mandat. 
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ANEXA IV 

MODULUL H DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII 

CONFORMITATEA BAZATĂ PE ASIGURAREA TOTALĂ A CALITĂȚII 

1. Conformitatea bazată pe asigurarea calității totale este procedura de evaluare 
a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la 
punctele 2 și 5 și garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă faptul că 
echipamentul radio în cauză satisface cerințele prezentei directive care se 
aplică acestuia. 

2. Fabricare 

Producătorul operează un sistem al calității aprobat pentru proiectarea, 
fabricarea și inspecția finală a echipamentelor radio și testarea echipa
mentelor radio în cauză, astfel cum se specifică la punctul 3 și se supune 
supravegherii specificate la punctul 4. 

3. Sistemul de calitate 

3.1. Producătorul prezintă organismului notificat ales de el o cerere de evaluare a 
sistemului său de calitate pentru echipamentul radio în cauză. 

Cererea cuprinde: 

(a) numele și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă 
de către reprezentantul autorizat, se precizează și numele și adresa 
acestuia; 

(b) documentația tehnică pentru fiecare tip de echipament radio care 
urmează a fi fabricate; documentația tehnică cuprinde, oricând este 
cazul, elementele menționate în anexa V; 

(c) documentația referitoare la sistemul de calitate; și 

(d) o declarație scrisă potrivit căreia aceeași cerere nu a mai fost înaintată și 
altui organism notificat. 

3.2. Sistemul de calitate asigură conformitatea echipamentului radio cu cerințele 
prezentei directive care i se aplică. 

Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător trebuie să 
fie documentate în mod sistematic și ordonat, sub formă de reguli, proceduri 
și instrucțiuni scrise. Documentația sistemului calității trebuie să permită o 
interpretare consecventă a programelor, planurilor, manualelor și înregis
trărilor calității. 

Documentația cuprinde, în special, o descriere adecvată a următoarelor 
elemente: 

(a) obiectivele de calitate și structura organizațională, responsabilitățile și 
atribuțiile conducerii referitoare la concepția și calitatea produsului; 

(b) specificațiile tehnice de proiectare, inclusiv standardele care vor fi 
aplicate și, atunci când standardele armonizate relevante nu vor fi 
aplicate în întregime, mijloacele care sunt utilizate pentru ca cerințele 
esențiale ale prezentei directive care se aplică echipamentelor radio să 
fie respectate; 

(c) tehnicile de control și verificare a proiectării, procesele și acțiunile 
sistematice folosite pentru proiectarea echipamentelor radio de tipul 
echipamentelor radio în cauză; 

(d) tehnicile, procesele și acțiunile sistematice corespunzătoare de fabricație, 
control al calității și asigurare a calității care vor fi utilizate; 

(e) controalele și testele care vor fi efectuate înainte, în timpul și după 
fabricație, cu indicarea frecvenței cu care au loc; 

(f) documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele 
privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele referitoare la cali
ficarea personalului implicat etc.; 
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(g) a mijloacelor de supraveghere care permit obținerea proiectului și a 
calității necesare a produsului și a funcționării eficiente a sistemului 
calității. 

3.3. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a determina dacă 
acesta îndeplinește cerințele menționate la punctul 3.2. 

Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerințe în ceea ce privește 
elementele sistemului de calitate care respectă specificațiile corespunzătoare 
ale standardului armonizat relevant. 

Pe lângă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit 
deține cel puțin un membru cu experiență de evaluare în domeniul echipa
mentelor radio relevante și al tehnologiei echipamentelor radio în cauză și 
cunoștințe ale cerințelor aplicabile din prezenta directivă. Auditul include o 
vizită de evaluare la sediul producătorului. Echipa de audit analizează docu
mentația tehnică menționată la punctul 3.1 litera (b) pentru verificarea capa
cității producătorului de a identifica cerințele aplicabile ale prezentei 
directive și de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura confor
mitatea mijlocului de măsurare cu cerințele respective. 

Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia este informat cu privire 
la decizie. 

Notificarea cuprinde concluziile auditului și decizia de evaluare, motivată 
corespunzător. 

3.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile care decurg din 
sistemul de calitate aprobat și să îl mențină corespunzător și eficient. 

3.5. Producătorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul de 
calitate în legătură cu orice modificare pe care intenționează să o aducă 
sistemului calității. 

Organismul notificat evaluează modificările propuse și decide dacă sistemul 
de calitate modificat va continua să satisfacă cerințele menționate la punctul 
3.2 sau dacă este necesară o reevaluare. 

El notifică producătorului decizia sa. Notificarea trebuie să conțină 
concluziile examinării și decizia motivată privind evaluarea. 

4. Supravegherea care intră în responsabilitatea organismului notificat 

4.1. Scopul supravegherii este de a avea certitudinea că producătorul își înde
plinește în mod corespunzător obligațiile care decurg din sistemul de calitate 
aprobat. 

4.2. Producătorul permite accesul organismului notificat, în scopul evaluării, la 
locurile unde își desfășoară activitatea de producție, control, testare și depo
zitare și îi furnizează toate informațiile necesare, în special: 

(a) documentația sistemului calității; 

(b) înregistrările calității, astfel cum sunt prevăzute în partea sistemului 
calității destinată proiectării, ca de exemplu, rezultate ale analizelor, 
calculelor, încercărilor etc.; 

(c) înregistrările referitoare la calitate prevăzute în secțiunea fabricație din 
cadrul sistemului calității, cum ar fi rapoartele de control și informațiile 
referitoare la teste, precum și date de calibrare, rapoarte referitoare la 
calificarea personalului etc. 
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4.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice pentru a se asigura că 
producătorul menține și aplică sistemul de calitate și furnizează un raport 
de audit producătorului. 

4.4. În plus, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul produ
cătorului. Pe durata acestor vizite organismul notificat, dacă este necesar, 
poate efectua încercări ale echipamentelor radio sau dispune efectuarea 
acestora, pentru a verifica dacă sistemul de calitate funcționează corect. El 
îi furnizează producătorului un raport al vizitei și, dacă au fost realizate 
încercări, un raport de încercare. 

5. Marcajul CE și declarația UE de conformitate 

5.1. Producătorul aplică marcajul CE în conformitate cu articolele 19 și 20 și, 
sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 3.1, 
numărul de identificare al acestuia pe fiecare echipament radio care înde
plinește cerințele prevăzute la articolul 3. 

5.2. Producătorul întocmește în scris o declarație UE de conformitate pentru 
fiecare tip de echipament radio și o pune la dispoziția autorităților 
naționale pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piață a echipa
mentelor radio. Declarația UE de conformitate identifică tipul de echi
pamente radio pentru care a fost întocmită. 

O copie a declarației UE de conformitate este pusă la dispoziția autorităților 
relevante la cerere. 

6. Producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale, pe o perioadă de 
10 ani de la introducerea pe piață a echipamentelor radio: 

(a) documentația tehnică menționată la punctul 3.1; 

(b) documentația privind sistemul de calitate prevăzută la punctul 3.1; 

(c) modificarea menționată la punctul 3.5, astfel cum a fost aprobată; 

(d) deciziile și rapoartele din partea organismului notificat menționate la 
punctele 3.5, 4.3 și 4.4. 

7. Fiecare organism notificat își informează autoritatea de notificare în legătură 
cu aprobările sistemului calității emise sau retrase și, în mod periodic sau la 
cerere, pune la dispoziția autorității sale de notificare lista aprobărilor 
sistemului calității refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod. 

Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate cu 
privire la aprobările sistemului calității pe care le-a refuzat, suspendat sau 
retras și, la cerere, cu privire la aprobările sistemului calității pe care le-a 
emis. 

8. Reprezentantul autorizat 

Obligațiile producătorului menționate la punctele 3.1, 3.5, 5 și 6 pot fi 
îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său și pe 
răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat. 
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ANEXA V 

CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI TEHNICE 

Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente: 

(a) o descriere generală a echipamentelor radio, incluzând: 

(i) fotografii sau ilustrații care prezintă caracteristici externe, marcarea și 
dispunerea internă; 

(ii) versiunile de software sau firmware care afectează conformitatea cu 
cerințele esențiale; 

(iii) informații pentru utilizatori și instrucțiunile de instalare; 

(b) proiectul de execuție, desenele de fabricație și schemele componentelor, 
subansamblelor, circuitelor și alte date relevante; 

(c) descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea desenelor și a schemelor 
menționate anterior și a funcționării echipamentelor radio; 

(d) o listă a standardelor armonizate aplicate integral sau parțial ale căror 
referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar în 
cazurile în care respectivele standarde armonizate nu au fost aplicate, 
descrieri ale soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea cerințelor esențiale 
stabilite la articolul 3, inclusiv o listă a altor specificații tehnice relevante 
aplicate. În eventualitatea unor standarde armonizate aplicate parțial, docu
mentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate; 

(e) o copie a declarației UE de conformitate; 

(f) în cazul în care a fost aplicat modulul de evaluare a conformității din anexa 
III, o copie a certificatului de examinare UE de tip și a anexelor la acesta, 
astfel cum au fost transmise de organismul notificat în cauză; 

(g) rezultatele calculelor de proiectare efectuate, ale examinărilor efectuate și alte 
elemente similare relevante; 

(h) rapoartele de testare; 

(i) o explicație referitoare la respectarea cerinței de la articolul 10 alineatul (2) și 
la includerea sau nu a informațiilor de pe ambalaj în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (10). 
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ANEXA VI 

DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE (NR. XXX) ( 1 ) 

1. Echipamentele radio (numărul produsului, al tipului, al lotului sau numărul de 
serie): 

2. Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat: 

3. Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a 
producătorului. 

4. Obiectul declarației (identificare a echipamentelor radio permițând trasabili
tatea; poate include o imagine color suficient de clară în cazul în care acest 
lucru este necesar pentru identificarea echipamentelor radio): 

5. Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă 
de armonizare a Uniunii: 

Directiva 2014/53/UE 

După caz, alte acte din legislația de armonizare a Uniunii 

6. Trimiterile la standardele armonizate relevante folosite sau trimiterile la alte 
specificații tehnice în legătură cu care se declară conformitatea. Referințele 
sunt enumerate împreună cu numerele de identificare și cu versiunea acestora 
precum și cu data eliberării, după caz: 

7. După caz, organismul notificat … (denumire, număr) ... a efectuat … (des
crierea intervenției) și a emis certificatul de examinare UE de tip: … 

8. După caz, o descriere a accesoriilor și componentelor, inclusiv a produselor 
software, care permit echipamentelor radio să funcționeze corespunzător și 
care sunt incluse în declarația de conformitate: 

9. Informații suplimentare: 

Semnat pentru și în numele: … 

(locul și data emiterii): 

(numele, funcția) (semnătura): 

▼B 

( 1 ) Atribuirea unui număr declarației UE de conformitate rămâne la latitudinea producăto
rului.
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ANEXA VII 

DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ 

Declarația UE de conformitate simplificată prevăzută la articolul 10 alineatul (9) 
include: 

Prin prezenta, [denumirea producătorului] declară că tipul de echipamente radio 
[desemnarea tipului de echipamente radio] este în conformitate cu Directiva 
2014/53/UE. 

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea 
adresă internet: 
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ANEXA VIII 

TABEL DE CORESPONDENȚĂ 

Directiva 1999/5/CE Prezenta directivă 

Articolul 1 Articolul 1 

Articolul 2 Articolul 2 

Articolul 3 alineatele (1) și (2) Articolul 3 alineatele (1) și (2) 

Articolul 3 alineatul (3) și articolul 15a Articolul 3 alineatul (3), cu excepția 
articolului 3 alineatul (3) litera (i), și 
articolul 44 

Articolul 4 alineatul (1) și articolele 
13-15 

Articolul 8 și articolul 45 

Articolul 4 alineatul (2) — 

Articolul 5 alineatul (1) Articolul 16 

Articolul 5 alineatele (2) și (3) — 

Articolul 6 alineatul (1) Articolul 6 

Articolul 6 alineatul (2) — 

Articolul 6 alineatul (3) Articolul 10 alineatele (8), (9) și (10) 

Articolul 6 alineatul (4) — 

Articolul 7 alineatele (1) și (2) Articolul 7 

Articolul 7 alineatele (3), (4) și (5) — 

Articolul 8 alineatele (1) și (2) Articolul 9 

Articolul 8 alineatul (3) — 

Articolul 9 Articolele 39-43 

Articolul 10 Articolul 17 

Articolul 11 Articolele 22-38 

Articolul 12 Articolele 19 și 20 și articolul 10 
alineatele (6) și (7) 

Articolul 16 — 

Articolul 17 Articolul 47 

Articolul 18 Articolul 48 

Articolul 19 Articolul 49 

Articolul 20 Articolul 50 

Articolul 21 Articolul 51 

Articolul 22 Articolul 52 

Anexa I Anexa I 

Anexa II Anexa II 

Anexa III — 

Anexa IV Anexa III 

Anexa V Anexa IV 

Anexa VI Articolul 26 

Anexa VII punctele 1-4 Articolele 19 și 20 

Anexa VII punctul 5 Articolul 10 alineatul (10) 
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DECLARAȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN 

Parlamentul European consideră că doar dacă și în măsura în care actele de 
punere în aplicare în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 sunt discutate 
în cadrul reuniunilor comitetelor, acestea din urmă pot fi considerate comitete de 
comitologie în sensul menționat în anexa I la Acordul-cadru privind relațiile 
dintre Parlamentul European și Comisia Europeană. Prin urmare, reuniunile 
comitetelor intră sub incidența punctului 15 din acordul-cadru dacă și în 
măsura în care sunt discutate alte chestiuni. 
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