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Praktische informatie

Op verzoek van de IMCO-coördinatoren toetst de Commissie IMCO op 6 november 2019 de 
stand van de tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende radioapparatuur1. Het is de derde 
keer dat een dergelijke toetsing plaatsvindt. Eerdere toetsingen vonden plaats op 
10 november 2016 en 21 november 2017.

Dhr. Gwenole Cozigou, directeur “Industriële Verwerking en Geavanceerde Waardeketens” in 
DG GROW, zal de leden van IMCO toespreken, waarna een debat met de leden zal 
plaatsvinden.

Achtergrondinformatie over de Richtlijn

De richtlijn betreffende radioapparatuur werd in 2014 aangenomen door het Parlement. Het 
betreft een herziening van een richtlijn uit 1999. In de richtlijn worden eisen gesteld aan 
radioapparatuur (tv’s, mobiele telefoons, wifi, bluetooth, enz.) wat betreft veiligheid, 
bescherming van de gezondheid en elektromagnetische compatibiliteit. 

1 Richtlijn 2014/53/EU betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt 
aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van Richtlijn 1999/5/EG.
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In artikel 3, lid 3, van de richtlijn worden negen essentiële eisen opgesomd waaraan bepaalde 
categorieën of klassen radioapparatuur moeten voldoen. De Commissie dient door middel van 
gedelegeerde handelingen vast te stellen op welke categorieën of klassen radioapparatuur elk 
van de eisen betrekking heeft. 

Tot dusver heeft de Commissie één gedelegeerde handeling vastgesteld, namelijk met 
betrekking tot artikel 3, lid 3, onder g). Daarin wordt bepaald welke categorieën radioapparatuur 
bij noodcommunicatie informatie over de locatie van de oproeper ter beschikking moeten 
stellen. In deze gedelegeerde handeling, die op 25 februari werd vastgesteld, wordt bepaald dat 
smartphones moeten voldoen aan de eis dat zij gegevens m.b.t. de locatie van de oproeper 
(wifigegevens en gegevens van wereldwijde satellietnavigatiesystemen die ten minste 
compatibel zijn met Galileo) kunnen ontvangen en verwerken.

De door de Commissie ingestelde deskundigengroep inzake radioapparatuur buigt zich 
momenteel over nog drie andere gedelegeerde handelingen.

Inhoud van de toetsing van wetgeving

Het doel van de toetsing van wetgeving is om toezicht te houden op de tenuitvoerlegging door 
de Commissie van de richtlijn betreffende radioapparatuur, en met name de voortgang te 
bewaken wat betreft de vaststelling van gedelegeerde handelingen. 

De Commissie werkt momenteel aan drie gedelegeerde handelingen. Deze hebben betrekking 
op: 1) universele laders, 2) bescherming van de privacy en bescherming tegen fraude bij met 
internet verbonden apparatuur en draagbare apparatuur, en 3) het uploaden van software in 
radioapparatuur.

1. De eis dat radioapparatuur moet kunnen werken met universele laders (artikel 3, lid 
3, onder a). 
De Commissie publiceerde in december 2018 een aanvangseffectbeoordeling om burgers en 
belanghebbenden te informeren over haar plannen voor een gedelegeerde handeling inzake 
universele laders voor mobiele telefoons en gelijksoortige apparaten. Voorts heeft de 
Commissie opdracht gegeven voor een studie, die volgens planning in het najaar van 2019 
wordt afgerond.

IMCO heeft in maart 2018 gestemd voor indiening van een vraag met verzoek om mondeling 
antwoord, overeenkomstig artikel 128 van het Reglement, over de ontwikkeling van 
universele opladers2. Er zij op gewezen dat in overweging 12 van de richtlijn staat dat 
mobiele telefoons die op de markt worden aangeboden compatibel moeten zijn met een 
universele lader. Dit om het gebruik ervan te vereenvoudigen en de hoeveelheid onnodig 
afval en de kosten te verminderen.

In verband met de opstelling van een gedelegeerde handeling ter zake zijn de volgende 
vragen van belang: a) hoe moet “lader” worden gedefinieerd, gelet op het feit dat dergelijke 

2 N.B. De vraag werd door de Conferentie van voorzitters niet op de agenda van de plenaire vergadering geplaats 
en kwam te vervallen.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1554379179141&uri=CELEX:32019R0320
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_nl
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000037_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000037_NL.html
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apparatuur uit verschillende onderdelen bestaat (laadblok, interfaces, kabel, e.a.); b) is de 
vaststelling van een gedelegeerde handeling voldoende om de beoogde beleidsdoelstelling 
te bereiken of moeten er nog andere maatregelen worden genomen (bijvoorbeeld in de vorm 
van secundaire wetgeving)?

De vertegenwoordiger van de Commissie zou uitleg kunnen geven over de werkzaamheden 
die de Commissie op het gebied van universele laders tot nu toe heeft verricht (wat zijn de 
resultaten van de raadplegingen en studies?) en zou kunnen aangeven welke concrete 
stappen er op korte termijn worden genomen om de universele oplader een stap dichterbij 
te brengen. 

2. De eis dat met internet verbonden apparatuur en draagbare apparatuur beveiligingen 
moet bevatten om de bescherming van de persoonsgegevens en de privacy van 
gebruikers en abonnees te waarborgen (artikel 3, lid 3, onder e) en f))
De Commissie publiceerde in januari 2019 een aanvangseffectbeoordeling om burgers en 
belanghebbenden te informeren over de plannen van de Commissie voor mogelijke 
gedelegeerde handelingen om de veiligheid van het internet der dingen en draagbare 
apparatuur te verbeteren. Er loopt momenteel een openbare raadpleging. Daarnaast heeft de 
Commissie opdracht gegeven voor een studie over dit onderwerp.

De reden voor actie op dit gebied is de toename van het aantal met internet verbonden 
apparaten en de bezorgdheid dat de huidige maatregelen ter bescherming van consumenten 
ontoereikend zijn. Bezorgdheid is er met name als het gaat om “smart toys”, waarmee foto’s 
of filmpjes kunnen worden gemaakt. Dergelijk speelgoed kan in sommige gevallen ook 
locatiegegevens opslaan en zou door buitenstaanders gebruikt kunnen worden om contact te 
leggen met kinderen3. 

De vertegenwoordiger van de Commissie zou uitleg kunnen geven over de werkzaamheden 
die de Commissie tot nu toe in het kader van deze mogelijke gedelegeerde handeling heeft 
verricht. Daarbij zou onder meer kunnen worden toegelicht in hoeverre deze gedelegeerde 
handeling een bijdrage kan leveren aan de bredere doelstelling om netwerkveiligheid in 
algemene zin te realiseren, dus niet alleen wat betreft radioapparatuur, en hoe de Commissie 
wil zorgen dat de mogelijke nieuwe wetgeving in overeenstemming is met andere reeds 
bestaande wetgeving op dit gebied, zoals de cyberbeveiligingsverordening.

3. De eis dat radioapparatuur zo geconstrueerd moet zijn dat het uploaden van software 
alleen mogelijk is als de combinatie van de radioapparatuur en de software in 
overeenstemming is met de richtlijn (artikel 3, lid 3, onder i) en artikel 4)
De Commissie publiceerde in januari 2019 een aanvangseffectbeoordeling om burgers en 
belanghebbenden te informeren over de plannen van de Commissie voor mogelijke 
wetgeving over het uploaden van software in radioapparatuur. 

Actie op dit gebied is noodzakelijk omdat veel soorten radioapparatuur, zoals mobiele 
telefoons, routers, afstandsbedieningen en basisstations, tegenwoordig met software kunnen 
worden gereconfigureerd, en het gevaar bestaat de radioapparatuur na het uploaden van 
dergelijke software niet meer in overeenstemming is met de richtlijn betreffende 
radioapparatuur. De noodzaak tot actie wordt steeds urgenter, omdat er steeds meer met 

3 Onder andere Europese consumentenorganisaties hebben gewezen op deze gevaren.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6426936_nl
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6621038_nl
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-017_cybersecurity_for_connected_products.pdf
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internet verbonden apparatuur op de markt komt. In de gedelegeerde handeling waarover 
wordt nagedacht moet de verplichting worden opgenomen om ervoor te zorgen dat bepaalde 
categorieën radioapparatuur bepaalde mogelijkheden moeten ondersteunen waarmee 
gewaarborgd wordt dat het uploaden van software alleen mogelijk is als de conformiteit van 
de combinatie van de radioapparatuur en de software is aangetoond.

De vertegenwoordiger van de Commissie zou uitleg kunnen geven over de werkzaamheden 
die de Commissie tot nu toe met het oog op deze mogelijke gedelegeerde handeling heeft 
verricht. Daarbij zou aangegeven kunnen worden welke soorten radioapparatuur onder het 
toepassingsbereik van de gedelegeerde handeling zouden vallen, en op basis van welke 
criteria dat het geval is, en wat voor gevolgen de gedelegeerde handeling zou hebben voor 
opensourcesoftware. 


