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Suġġett: Sessjoni ta' skrutinju leġiżlattiv dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar 
it-Tagħmir tar-Radju (2014/53/UE)

Arranġamenti prattiċi

Fuq talba tal-koordinaturi tiegħu, il-Kumitat IMCO qed jorganizza sessjoni ta' skrutinju 
leġiżlattiv dwar l-istat tal-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar it-Tagħmir tar-Radju1 fis-
6 ta' Novembru 2019. Din hi t-tielet sessjoni ta' dan it-tip – l-ewwel waħda saret fl-
10 ta' Novembru 2016 u t-tieni waħda fil-21 ta' Novembru 2017.

Is-Sur Gwenole Cozigou, Direttur "Industrial Transformation & Advanced Value Chains" fid-
DĠ GROW, se jindirizza lill-Membri tal-Kumitat IMCO. Wara, ikun hemm dibattitu mal-
membri.

Informazzjoni ġenerali dwar id-Direttiva

Id-Direttiva dwar it-Tagħmir tar-Radju ġiet adottata mill-Parlament fl-2014. Hija tirrevedi 
Direttiva tal-1999 u tistabbilixxi rekwiżiti dwar is-sikurezza, il-protezzjoni tas-saħħa u l-
kompatibbiltà elettromanjetika għat-tagħmir tar-radju (bħat-TVs, il-mobiles, il-Wi-Fi, il-
bluetooth eċċ.). 

1 Id-Direttiva 2014/53/UE dwar l-armonizzazzoni tal-liġijiet tal-Istati Membri marbuta mat-tqegħid fis-suq ta' 
tagħmir tar-radju u li tħassar id-Direttiva 1999/5/KE.
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L-Artikolu 3(3) tad-Direttiva jistipula 9 rekwiżiti li ċerti kategoriji ta' tagħmir iridu jkunu 
konformi magħhom. Il-kategoriji li għalihom japplika kull rekwiżit iridu jiġu speċifikati f'atti 
delegati. 

S'issa, il-Kummissjoni adottat att delegat wieħed, u dan fir-rigward tal-punt (g) tal-
Artikolu 3(3). L-att delegat jistabbilixxi liema kategoriji ta' tagħmir tar-radju għandhom 
jiżguraw il-lokalizzazzjoni ta' min ikun qed jagħmel is-sejħa f'komunikazzjonijiet ta' 
emerġenza. L-att delegat, adottat fil-25 ta' Frar, jispeċifika li l-ismartphones huma koperti bir-
rekwiżit li jkunu jistgħu jirċievu u jipproċessaw data marbuta mal-lokalizzazzjoni abbażi tal-
Wi-Fi u l-GNSS (tal-anqas il-Galileo).

Bħalissa, fil-Grupp ta' Esperti dwar it-Tagħmir tar-Radju mwaqqaf mill-Kummissjoni, qed jiġu 
diskussi tliet atti delegati oħra.

Il-kontenut tas-sessjoni

L-iskop tas-sessjoni ta' skrutinju leġiżlattiv hu li jsir skrutinju fuq il-Kummissjoni fir-rigward 
tal-proċess ta' implimentazzjoni tad-Direttiva dwar it-Tagħmir tar-Radju, b'attenzjoni 
partikolari għall-progress magħmul fl-applikazzjoni tal-atti delegati. 

Bħalissa l-Kummissjoni qed taħdem fuq tliet atti delegati dwar: 1) ċarġers komuni, 2) rekwiżiti 
ta' privatezza u salvagwardji dwar il-frodi għal apparat li jintlibes u tagħmir konness mal-
internet u 3) uploads ta' softwer għat-tagħmir tar-radju.

1. Ir-rekwiżit li t-tagħmir tar-radju jkun kompatibbli ma' "ċarġers komuni" (il-punt (a) 
tal-Artikolu 3(3)) 
F'Diċembru 2018, il-Kummissjoni ppubblikat valutazzjoni tal-impatt inizjali biex tinforma 
liċ-ċittadini u l-partijiet ikkonċernati bil-pjanijiet tagħha li tadotta att delegat għall-
implimentazzjoni ta' soluzzjonijiet komuni għall-iċċarġjar ta' telefowns ċellulari u tagħmir 
simili ieħor. Studju kkummissjonat mill-Kummissjoni għandu jiġi ffinalizzat fil-ħarifa tal-
2019.

L-aħħar darba li l-Kumitat IMCO indirizza l-kwistjoni taċ-ċarġer komuni kien f'Marzu 2018 
meta vvota biex iressaq mistoqsija għal tweġiba orali skont l-Artikolu 128 tar-Regoli ta' 
Proċedura tal-Parlament2. Ta' min jgħid li l-premessa 12 tad-Direttiva tgħid li "telefowns 
ċellulari li jkunu disponibbli fis-suq għandhom ikunu kumpatibbli ma' ċarger komuni" fl-
interess tas-simplifikazzjoni tal-użu tagħhom u t-tnaqqis ta' skart u spejjeż bla bżonn.

Fost il-mistoqsijiet imqajma minn dan l-att delegat insibu: a) kif nistgħu niddefinixxu ċarġer, 
li jista' jingħad li hu kompost minn blokka tal-iċċarġjar, interfaċċji, kejbil u apparat? b) l-
adozzjoni ta' att delegat iżolat tkun biżżejjed biex jintlaħaq l-objettiv politiku jew ikun hemm 
bżonn miżuri oħra, bħal leġiżlazzjoni sekondarja?

Ir-rappreżentant tal-Kummissjoni jista' jispjega x-xogħol li għamlet s'issa fuq iċ-ċarġers 
komuni, inklużi l-konklużjonijiet tal-konsultazzjonijiet u l-istudji tagħha, u jindika l-passi 

2 N.B. Il-Konferenza tal-Presidenti ma daħħlitx il-mistoqsija fl-aġenda tal-plenarja u l-mistoqsija waqgħet.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/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_MT.html
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konkreti li jmiss lejn ċarġer komuni. 
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2. Ir-rekwiżit li l-apparat li jintlibes u t-tagħmir konness mal-internet għandhom iħarsu 
d-data personali u l-privatezza u joffru salvagwardji kontra l-frodi (il-punti (e) u (f) 
tal-Artikolu 3(3))
F'Jannar 2019, il-Kummissjoni ppubblikat valutazzjoni tal-impatt inizjali biex tinforma liċ-
ċittadini u l-partijiet ikkonċernati bil-pjanijiet tagħha li tadotta atti delegati għat-tisħiħ tas-
sigurtà tat-tagħmir tal-IoT u l-apparat li jintlibes. Bħalissa għaddejja konsultazzjoni pubblika 
u l-Kummissjoni kkummissjonat studju dwar is-suġġett.

L-impetu biex tittieħed azzjoni dwar dan is-suġġett kien l-għadd dejjem akbar ta' apparat 
konness mal-internet u t-tħassib li l-miżuri għall-ħarsien tal-konsumaturi mhumiex 
adegwati. It-tħassib hu partikolarment serju fil-każ ta' "ġugarelli intelliġenti" li jistgħu 
jirrekordjaw ritratti jew filmati u jaħżnu data dwar il-lokalizzazzjoni tat-tfal, jew li jistgħu 
saħansitra jippermettu lil terzi persuni jinteraġixxu mat-tfal3. 

Ir-rappreżentant tal-Kummissjoni jista' jispjega x-xogħol li għamlet s'issa fuq dan l-att 
delegat. Jista' jindika kif dan l-att delegat jista' jikkontribwixxi għall-objettiv usa' li jkun 
hemm sigurtà tan-netwerks fis-settur kollu, jiġifieri lil hinn mit-tagħmir tar-radju, u kif dan 
jista' jkun konsistenti ma' leġiżlazzjoni eżistenti oħra fil-qasam, pereżempju l-Att dwar iċ-
Ċibersigurtà.

3. Ir-rekwiżit li t-tagħmir tar-radju m'għandux jippermetti uploads tas-softwer ħlief jekk 
il-kombinazzjoni tat-tagħmir tar-radju u s-softwer il-ġdid tibqa' konformi mad-
Direttiva (il-punt (i) tal-Artikolu 3(3) u l-Artikolu 4).
F'Jannar 2019, il-Kummissjoni ppubblikat valutazzjoni tal-impatt inizjali biex tinforma liċ-
ċittadini u l-partijiet ikkonċernati bil-pjanijiet tagħha li tadotta leġiżlazzjoni dwar l-uploads 
ta' softwer fuq it-tagħmir tar-radju. 

Hemm bżonn tittieħed azzjoni dwar dan is-suġġett peress li ħafna tipi ta' tagħmir tar-radju, 
bħal mobiles, routers, remote controls, base stations eċċ., illum il-ġurnata jistgħu jiġu 
kkonfigurati mill-ġdid permezz tas-softwer, u hemm riskju li b'tali uploads ta' softwer it-
tagħmir tar-radju ma jibqax konformi mad-Direttiva dwar it-Tagħmir tar-Radju. L-ammont 
dejjem akbar ta' apparat konness mal-internet fis-suq ikompli jagħmel l-isfida aktar diffiċli. 
L-att delegat li qed jiġi kkunsidrat joħloq l-obbligu li ċerti tipi ta' tagħmir tar-radju 
jappoġġjaw karatteristiċi li ma jippermettux uploads ta' softwer jekk ma tkunx ingħatat prova 
ta' konformità fil-kombinazzjoni tat-tagħmir tar-radju u s-softwer.

Ir-rappreżentant tal-Kummissjoni jista' jispjega x-xogħol li għamlet s'issa fuq dan l-att 
delegat u jindirizza liema tipi ta' tagħmir tar-radju jkunu koperti u abbażi ta' liema kriterji, 
u x'jista' jfisser dan l-att delegat għal softwer b'sors miftuħ. 

3 Dan it-tħassib tqajjem, fost l-oħrajn, mill-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi Ewropej.

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

