
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1354 AL COMISIEI 

din 20 iulie 2017 

de specificare a modului în care trebuie prezentate informațiile prevăzute la articolul 10 
alineatul (10) din Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere 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 (1), în special articolul 10 alineatul (10) și articolul 45 alineatul (2), 

întrucât: 

(1)  Articolul 10 alineatul (10) din Directiva 2014/53/UE prevede că, 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 și că astfel de informații sunt completate în instrucțiunile care însoțesc 
echipamentele radio. 

(2)  Conform articolului 10 alineatul (10) din Directiva 2014/53/UE, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare 
în care se specifică modul în care trebuie prezentate informațiile prevăzute la articolul 10 alineatul (10). 

(3)  Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la 
articolul 45 alineatul (2) din Directiva 2014/53/UE. 

(4) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului pentru evaluarea confor
mității și supravegherea pieței telecomunicațiilor, instituit în baza articolului 45 din Directiva 2014/53/UE, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Prezentul regulament specifică modul în care trebuie prezentate informațiile prevăzute la articolul 10 alineatul (10) din 
Directiva 2014/53/UE și se aplică numai echipamentelor radio care fac obiectul unor restricții privind punerea în 
funcțiune sau al cerințelor de autorizare a utilizării în cel puțin un stat membru. 

Articolul 2 

(1) În cazul în care echipamentele radio fac obiectul unor restricții privind punerea în funcțiune sau al cerințelor de 
autorizare a utilizării, conform articolului 10 alineatul (10) din Directiva 2014/53/UE, ambalajul echipamentelor radio 
trebuie să indice în mod vizibil și lizibil: 

(a)  o pictogramă, astfel cum se prevede în anexa I; sau 

(b)  cuvintele „Restricții sau Cerințe în”, într-o limbă ușor de înțeles de către utilizatorii finali, astfel cum se stabilește de 
statul membru în cauză, urmate de abrevierile statelor membre, astfel cum se prevede în anexa II, în cazul în care 
există astfel de restricții sau cerințe. 

(2) În cazul în care echipamentele radio fac obiectul unor restricții privind punerea în funcțiune sau al cerințelor de 
autorizare a utilizării, conform articolului 10 alineatul (10) din Directiva 2014/53/UE, instrucțiunile care însoțesc echipa
mentele radio trebuie să indice, într-o limbă ușor de înțeles de către consumatorii finali, după cum se stabilește de către 
statul membru în cauză, lista statelor membre și a zonelor geografice din statele membre în care există astfel de restricții 
sau cerințe, precum și tipurile de restricții sau cerințe aplicabile în fiecare stat membru și în fiecare zonă geografică 
dintr-un stat membru. 
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(1) JO L 153, 22.5.2014, p. 62. 



Articolul 3 

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și 
devine aplicabil începând de la 9 august 2018. 

Se consideră că echipamentele radio care sunt introduse pe piață după 8 august 2017 și sunt în conformitate cu 
prezentul regulament sunt conforme cu articolul 10 alineatul (10) din Directiva 2014/53/UE. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre. 

Adoptat la Bruxelles, 20 iulie 2017. 

Pentru Comisie 

Președintele 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANEXA I 

Pictogramă 

1.  Pictograma trebuie să fie sub formă de tabel. 

2.  Pictograma trebuie să includă următorul semn: 

3.  Pictograma trebuie să menționeze, de asemenea, dedesubtul sau lângă semnul menționat la punctul 2, abrevierile 
statelor membre, astfel cum se prevede în anexa II, în cazul în care există orice restricții privind punerea în funcțiune 
sau orice cerințe privind autorizarea utilizării. 

4.  Pictograma și conținutul acesteia pot înregistra diferite variații (de exemplu, culoare, solid sau transparent, grosimea 
liniei), cu condiția ca acestea să rămână vizibile și lizibile. 

5.  Exemple de pictograme: 

ES LU RO 

CZ FR HU 

SI DK HR   

BG EE BE    
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ANEXA II 

Abrevieri 

Abrevierile pentru statele membre sunt următoarele: 

Belgia (BE), Bulgaria (BG), Republica Cehă (CZ), Danemarca (DK), Germania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), 
Spania (ES), Franța (FR), Croația (HR), Italia (IT), Cipru (CY), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburg (LU), Ungaria (HU), 
Malta (MT), Țările de Jos (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portugalia (PT), România (RO), Slovenia (SI), Slovacia (SK), 
Finlanda (FI), Suedia (SE) și Regatul Unit (UK).  
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