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Относно: Време за законодателен контрол относно прилагането на Директивата 
за радиосъоръженията (2014/53/ЕС)

Практически аспекти

По искане на координаторите на комисията IMCO, комисията IMCO ще проведе 
заседание за законодателен контрол на 6 ноември 2019 г. относно етапа на изпълнение 
на Директивата за радиосъоръженията1 Това е третото подобно заседание – първото се 
проведе на 10 ноември 2016 г., а второто на 21 ноември 2017 г.

Г-н Гвеноле Козигу, директор на дирекция „Преобразуване на промишлеността и 
авангардни вериги за създаване на стойност“ в ГД „Вътрешен пазар, промишленост, 
предприемачество и МСП“, ще направи изказване пред членовете на комисията IMCO, 
последвано от разискване с членовете.

Съпътстваща информация относно директивата

Директивата за радиосъоръженията беше приета от Парламента през 2014 г. С нея се 
преработва директивата от 1999 г. и се определят изискванията за радиосъоръженията 
(телевизори, мобилни телефони, безжични локални мрежи (Wi-Fi), блутут и т.н.) във 

1 Директива 2014/53/ЕС за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с 
предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО
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връзка с безопасността, опазването на здравето и електромагнитната съвместимост. 

В член 3, параграф 3 от Директивата се определят 9 изисквания, които някои категории 
радиосъоръжения са длъжни да спазват. Категориите, към които се отнася всяко 
изискване, следва да бъдат посочени в делегирани актове. 

Досега Комисията е приела един делегиран акт по отношение на точка ж) от член 3, 
параграф 3. В него се определя кои категории радиосъоръжения  предоставят 
местоположението на лицето при спешни повиквания. Делегираният акт, приет на 25 
февруари, уточнява, че смартфоните са обхванати от изискването да могат да получават 
и обработват данни за местоположението, получени от безжичните локални мрежи (Wi-
Fi) и ГНСС (поне системата „Галилео“).

Три допълнителни делегирани акта се обсъждат в момента от експертната група за 
радиосъоръжения, създадена от Комисията.

Съдържание на заседанието

Заседанието за законодателен контрол има за цел да упражнява контрол върху дейността 
на Комисията във връзка с процеса по прилагане на Директивата за радиосъоръжения, 
като обърне по-специално внимание на напредъка при приемането на делегираните 
актове. 

В момента Комисията работи по три делегирани акта, които засягат: 1) общите зарядни 
устройства, 2) изискванията за неприкосновеност на личния живот и защита срещу 
измама за свързаните с интернет съоръжения и преносими устройства, и 3) качване на 
софтуер на радиосъоръжения.

1. Изискване радиосъоръжението да работи с „общи зарядни устройства“ (буква а) 
от член 3, параграф 3). 
Комисията публикува първоначална оценка на въздействието през декември 2018 г. с 
цел да уведоми гражданите и заинтересованите страни за планувания делегиран акт 
за  въвеждане на общи решения за зареждане на мобилни телефони и други подобни 
устройства. Проучване, изготвено по поръчка на Комисията, трябва да бъде 
завършено през есента на 2019 г.

Комисията IMCO последно разгледа въпроса за общо зарядно устройство през март 
2018 г., когато проведе гласуване за внасяне на въпрос с искане за устен отговор 
съгласно член 128 от Правилника за дейността на Парламента2. Следва да се отбележи, 
че в съображение 12 от Директивата се посочва, че „мобилните телефони, 
предоставяни на пазара, следва да са съвместими с общо зарядно устройство“ с цел 
опростяване на използването им и намаляване на ненужните отпадъци и разходи.

Част от въпросите, които този евентуален делегиран акт поставя, са: а) какво 

2 N.B.: Председателският съвет не включи въпроса в дневния ред на пленарното заседание и неговият 
срок изтече.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1554379179141&uri=CELEX:32019R0320
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000037_BG.html
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определение да се даде на зарядно, за което може да се каже, че е съставено от зарядно 
тяло, интерфейси, кабел и устройство; б) дали приемането на делегиран акт ще 
постигне целта на политиката или може да са необходими допълнителни мерки като 
вторично законодателство?

Представителят на Комисията може да обясни работата на Комисията към 
момента по отношение на общите зарядни устройства, включително 
констатациите от нейните консултации и проучвания,  и да посочи следващите 
конкретни стъпки към осъществяването на общо зарядно устройство. 

2. Изискване свързаните с интернет съоръжения и преносими устройства да 
защитават личните данни и неприкосновеността на личния живот и да 
осигуряват защита от измами (букви д) и е) от член 3, параграф 3);
Комисията публикува първоначална оценка на въздействието през януари 2019 г. с 
цел да уведоми гражданите и заинтересованите страни за плановете на Комисията за 
изготвянето на евентуални делегирани актове, които ще засилят защитата на 
„интернет на предметите“ и на преносимите устройства. В момента се провежда 
обществена консултация и Комисията е поръчала изготвяне на проучване по въпроса.

Стимулът за действие по този въпрос е нарастващият брой на свързани към интернет 
устройства и притеснението, че взетите мерки за защита на потребителите са 
недподходящи. Притеснението е особено силно в случая на „умните играчки“, които 
могат да правят снимки или видео и да съхраняват данни за местоположението на деца 
или дори да позволят на непознати да общуват с тях3. 

Представителят на Комисията може да обясни работата на Комисията към 
момента относно този евентуален делегиран акт. Той може да отговори на въпроса 
по какъв начин делегираният акт би допринесъл за по-широката цел за постигане на 
всеобхватна мрежова сигурност, т.е. извън областта на радиосъоръженията, а 
както и на въпроса как ще бъде постигната съгласуваност с вече съществуващото 
законодателство в тази област, например Актът за киберсигурността.

3. Изискване радиосъоръженията да позволяват качване на софтуер само когато 
комбинацията на радиосъоръжението и софтуера е в съответствие с Директивата 
(буква и) от член 3, параграф 3 и член 4)
Комисията публикува първоначална оценка на въздействието през януари 2019 г. с 
цел да уведоми гражданите и заинтересованите страни за плановете на Комисията за 
изготвянето на евентуално законодателство относно качването на софтуер в 
радиосъоръжения. 

Този въпрос изисква действия, тъй като много видове радиосъоръжения, като 
мобилни телефони, рутери, дистанционни управления, базови станции и т.н., 
понастоящем могат да бъдат преконфигурирани чрез софтуер и съществува риск 
подобно качване на софтуер да доведе до несъответствие на радиосъоръженията с 
изискванията на Директивата за радиосъоръжения. Нарастващият брой свързани към 
интернет устройства на пазара само прави предизвикателството по-голямо. 
Евентуалният делегиран акт, който се обсъжда, би въвел задължение определени 

3Това притеснение бе повдигнато от европейските сдружения на потребителите, както и от други.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6426936_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6621038_en
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-017_cybersecurity_for_connected_products.pdf
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видове радиосъоръжения да поддържат характеристики, които позволяват качване на 
софтуер единствено когато е доказано съответствието на комбинацията на 
радиосъоръжението и софтуера.

Представителят на Комисията може да обясни работата на Комисията към 
момента  по този евентуален делегиран акт, като даде информация кои видове 
радиосъоръжения ще бъдат включени и на базата на какви критерии, както и какво 
значение ще има делегираният акт за софтуера с отворен код. 


