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Praktická opatření

Na žádost svých koordinátorů uspořádá výbor IMCO dne 6. listopadu 2019 legislativní 
přezkum o stavu provádění směrnice o rádiových zařízeních1. Jedná se o třetí přezkumné 
jednání v této záležitosti: první se uskutečnilo dne 10. listopadu 2016, druhé dne 21. listopadu 
2017.

Před členy výboru IMCO vystoupí Gwenole Cozigou, ředitel pro průmyslovou přeměnu 
a pokročilé hodnotové řetězce, GŘ GROW. Následovat bude rozprava s poslanci.

Souvislosti směrnice

Směrnice o rádiových zařízeních byla v Parlamentu přijata v roce 2014. Reviduje směrnici 
z roku 1999 a stanoví požadavky na rádiová zařízení (televize, mobilní telefony, WiFi, 
Bluetooth atd.), pokud se jedná o bezpečnost, ochranu zdraví a elektromagnetickou 
kompatibilitu. 

Čl. 3 odst. 3 směrnice stanoví 9 požadavků, s nimiž musí být určité kategorie rádiových zařízení 

1 Směrnice 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových 
zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES.
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v souladu. Kategorie, na něž se jednotlivé požadavky vztahují, mají být vymezeny v aktech 
v přenesené pravomoci. 

Komise zatím přijala jeden akt v přenesené pravomoci, a to v souvislosti s čl. 3 odst. 3 písm. 
g). Vymezuje se v něm, jaké kategorie rádiových zařízení musí zajišťovat lokalizaci volajícího 
při tísňových komunikacích. Tento akt v přenesené pravomoci, přijatý dne 25. února, uvádí, že 
požadavek, aby bylo zařízení schopno přijímat a zpracovávat údaje o lokalizaci na základě 
WiFi a GNSS (kompatibilních a interoperabilních alespoň se systémem Galileo), se vztahuje 
i na chytré telefony.

Tři další akty v přenesené pravomoci v současné době projednává odborná skupina pro rádiová 
zařízení, kterou zřídila Komise.

Obsah legislativního přezkumu

Účelem legislativního přezkumu je výkon kontroly nad Komisí, pokud jde o proces provádění 
směrnice o rádiových zařízeních, zejména pak přijímání aktů v přenesené pravomoci. 

Komise v současné době pracuje na třech aktech v přenesené pravomoci, které se týkají: 1. 
jednotných nabíječek, 2. požadavků na soukromí a ochrany zařízení a nositelné elektroniky 
připojených k internetu před podvodným jednáním a 3. nahrávání softwaru do rádiových 
zařízení.

1. Požadavek, aby rádiová zařízení fungovala s jednotnými nabíječkami (čl. 3 odst. 3 
písm. a)) 
Komise v prosinci 2018 zveřejnila počáteční posouzení dopadů, v němž informovala občany 
a zainteresované strany, že plánuje přijmout akt v přenesené pravomoci s cílem zavést 
jednotné nabíječky pro mobilní telefony a podobná zařízení. Na podzim 2019 by měla být 
dokončena studie, kterou si Komise nechala vypracovat.

Výbor IMCO se otázkou jednotných nabíječek zabýval naposledy v březnu 2018, když 
odhlasoval, že předloží otázku k ústnímu zodpovězení podle článku 128 jednacího řádu 
Parlamentu2. 12. bod odůvodnění směrnice stanoví, že „kompatibilní s jednotnou nabíječkou 
by měly být především mobilní telefony dodávané na trh“, a to v zájmu zjednodušení jejich 
používání, omezení zbytečného plýtvání a snížení nákladů.

Připravovaný akt v přenesené pravomoci klade mj. následující otázky: a) Jak definovat 
nabíječku, která podle všeho sestává z nabíjecího bloku, rozhraní, kabelu a zařízení? b) 
Postačuje ke splnění daného politického cíle pouhý akt v přenesené pravomoci, anebo jsou 
zapotřebí další opatření, např. sekundární právní předpisy?

Zástupce Komise by mohl popsat dosažené výsledky, pokud jde o práci na jednotné 
nabíječce, objasnit zjištění plynoucí z konzultací a studií Komise a nastínit další konkrétní 
opatření nutná pro zavedení společné nabíječky.

2 Konference předsedů však nezařadila tuto otázku na pořad jednání plenárního zasedání a platnost otázky 
vypršela.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1554379179141&uri=CELEX:32019R0320
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000037_EN.html
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2. Požadavek, aby zařízení a nositelná elektronika připojená k internetu ochraňovala 
osobní údaje a soukromí a chránila před podvodným jednáním (čl. 3 odst. 3 písm. e) 
a f))
Komise v lednu 2019 zveřejnila počáteční posouzení dopadů, v němž informovala občany 
a zainteresované strany, že plánuje přijmout akty v přenesené pravomoci s cílem posílit 
zabezpečení internetu věcí a nositelné elektroniky. V současnosti probíhají veřejné 
konzultace a Komise si nechává vypracovat studii o této věci.

Hybnou silou pro podniknutí kroků v této záležitosti je rostoucí počet zařízení připojených 
k internetu a obava, že opatření na ochranu spotřebitelů nejsou dostatečná. Zvláště 
znepokojivý je případ tzv. chytrých hraček, které mohou pořizovat fotografie 
a videozáznamy a ukládat lokalizační údaje dětí, nebo které by mohly dokonce umožňovat 
kontakt s dětmi cizím lidem3. 

Zástupce Komise by mohl popsat dosažené výsledky, pokud jde o práci na tomto případném 
aktu v přenesené pravomoci. Mohl by vyložit, jak by akt přispěl k širšímu cíli, jímž je 
dosažení celkové bezpečnosti sítí, tj. nejen rádiových zařízení, a jak by se zajistil jeho soulad 
s dalšími platnými právními předpisy v této oblasti, např. s aktem o kybernetické 
bezpečnosti.

3. Požadavek, aby rádiové zařízení povolovalo nahrání (upload) softwaru pouze tehdy, 
pokud rádiové zařízení vybavené novým softwarem zůstane v souladu se směrnicí (čl. 
3 odst. 3 písm. i) a článek 4)
Komise v lednu 2019 zveřejnila počáteční posouzení dopadů, v němž informovala občany 
a zainteresované strany, že plánuje vypracovat právní předpis upravující nahrávání softwaru 
do rádiových nařízení. 

Důvodem pro přijetí opatření v této oblasti je skutečnost, že řadu druhů rádiových zařízení, 
např. mobilních telefonů, směrovačů, dálkových ovládání, základen atd., lze dnes 
softwarově překonfigurovat a existuje nebezpečí, že by nějaké rádiové zařízení po nahrání 
softwaru přestalo být v souladu se směrnicí o rádiových zařízeních. Tento problém vyostřuje 
rostoucí počet zařízení připojených k internetu, jež jsou uváděna na trh. Akt v přenesené 
pravomoci, o němž se v současnosti jedná, by u některých druhů rádiových zařízení zavedl 
povinnost podporovat funkční charakteristiky, které zajišťují, aby software bylo možné 
nahrát do rádiového zařízení pouze v případě, že byl prokázán soulad této kombinace 
softwaru a rádiového zařízení s právními předpisy.

Zástupce Komise by mohl popsat dosažené výsledky, pokud jde o práci na tomto případném 
aktu v přenesené pravomoci, a objasnit, na jaké druhy rádiových zařízení by se uvedená 
povinnost vztahovala a na základě jakých kritérií. Dále by mohl osvětlit, co by akt mohl 
znamenat pro software s otevřeným zdrojovým kódem. 

3 Tuto obavu vyjádřilo mj. Evropské sdružení spotřebitelů.

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

