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Przedmiot: Tura kontroli ustawodawczej poświęcona dyrektywie 2014/53/UE w 
sprawie urządzeń radiowych

Kwestie praktyczne

Na wniosek swoich koordynatorów komisja IMCO organizuje 6 listopada 2019 r. turę kontroli 
ustawodawczej dotyczącą statusu wdrożenia dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych1. Jest 
to trzecia taka tura. Pierwsza odbyła się 10 listopada 2016 r., a druga – 21 listopada 2017 r.

Gwenole Cozigou, dyrektor ds. transformacji przemysłowej i zaawansowanych łańcuchów 
wartości w DG GROW, wystąpi przed członkami komisji IMCO, a następnie odbędzie się 
debata z udziałem zebranych.

Ogólne informacje na temat dyrektywy

Parlament przyjął dyrektywę w sprawie urządzeń radiowych w 2014 r. Zmieniono za jej 
pośrednictwem dyrektywę z 1999 r. i określono w niej wymogi dotyczące urządzeń radiowych 
(telewizorów, telefonów komórkowych, sieci Wi-Fi, Bluetooth itd.) w odniesieniu do 
bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i kompatybilności elektromagnetycznej. 

W art. 3 ust. 3 dyrektywy określono 9 wymagań, które muszą spełniać określone kategorie 

1 Dyrektywa 2014/53/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących 
udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE.
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urządzeń radiowych. Kategorie objęte poszczególnymi wymaganiami należy określić w aktach 
delegowanych. 

Komisja przyjęła dotychczas jeden akt delegowany dotyczący art. 3 ust. 3 lit. g). Określono w 
nim, które kategorie urządzeń radiowych muszą zapewniać możliwość ustalenia lokalizacji 
osób dokonujących zgłoszeń alarmowych. W przyjętym 25 lutego akcie delegowanym 
określono, że smartfony muszą umożliwiać odbiór i przetwarzanie danych dotyczących 
lokalizacji, przesyłanych za pośrednictwem sygnału Wi-Fi i GNSS (co najmniej Galileo).

Powołana przez Komisję grupa ekspertów ds. urządzeń radiowych omawia obecnie trzy kolejne 
akty delegowane.

Przedmiot tury kontroli

Celem tury kontroli ustawodawczej jest zbadanie procesu wdrażania dyrektywy w sprawie 
urządzeń radiowych przez Komisję, ze szczególnym uwzględnieniem postępów w 
przyjmowaniu aktów delegowanych. 

Komisja pracuje obecnie nad trzema aktami delegowanymi dotyczącymi: 1) uniwersalnych 
ładowarek, 2) wymogów w zakresie ochrony prywatności i zabezpieczeń urządzeń 
podłączonych do internetu i urządzeń do noszenia na ciele przed oszustwami oraz 3) ładowania 
oprogramowania do urządzeń radiowych.

1. Wymóg, aby urządzenia radiowe współdziałały z uniwersalnymi ładowarkami (art. 3 
ust. 3 lit. a)). 
W grudniu 2018 r. Komisja opublikowała wstępną ocenę skutków w celu poinformowania 
obywateli i zainteresowanych stron o swoich planach dotyczących aktu delegowanego 
służącego wprowadzeniu rozwiązań w zakresie uniwersalnych ładowarek do telefonów 
komórkowych i innych tego typu urządzeń. Zlecone przez Komisję badanie ma się 
zakończyć jesienią 2019 r.

Ostatnio Komisja IMCO zajmowała się kwestią uniwersalnej ładowarki w marcu 2018 r., 
kiedy przegłosowała złożenie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej zgodnie z art. 128 
Regulaminu Parlamentu Europejskiego2. Należy zauważyć, że w motywie 12 dyrektywy 
stwierdza się, iż „dostępne na rynku telefony komórkowe powinny być kompatybilne z 
uniwersalną ładowarką” w celu uproszczenia ich stosowania oraz ograniczenia zbędnych 
odpadów i kosztów.

W tym możliwym akcie delegowanym poruszono następujące kwestie: a) jak zdefiniować 
ładowarkę, o której można powiedzieć, że jest złożona z bloku ładowarki, interfejsów, kabla 
i urządzenia; b) czy przyjęcie osobnego aktu delegowanego umożliwi osiągnięcie celu 
politycznego, czy może konieczne będą dalsze środki, takie jak prawo wtórne?

Przedstawiciel Komisji może omówić dotychczasowe prace instytucji nad uniwersalnymi 
ładowarkami, w tym wyniki przeprowadzonych konsultacji i badań, oraz przedstawić kolejne 

2 Nb. Konferencja Przewodniczących nie umieściła pytania w porządku obrad sesji plenarnej, w związku z czym 
nie było ono rozpatrywane.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?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_PL.html
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konkretne kroki na drodze ku wprowadzeniu uniwersalnej ładowarki. 

2. Wymóg, aby urządzenia podłączone do internetu i urządzenia do noszenia na ciele 
chroniły dane osobowe i prywatność oraz by były wyposażone w funkcje, które 
zapewniają ochronę przed oszustwami (art. 3 ust. 3 lit. e) i f)).
W styczniu 2019 r. Komisja opublikowała wstępną ocenę skutków w celu poinformowania 
obywateli i zainteresowanych stron o swoich planach dotyczących możliwych aktów 
delegowanych służących poprawie bezpieczeństwa internetu rzeczy i urządzeń do noszenia 
na ciele. Obecnie prowadzone są konsultacje społeczne, a Komisja zleciła przeprowadzenie 
badania na ten temat.

Bodźcem do podjęcia działań w tym obszarze jest coraz większa liczba urządzeń 
podłączonych do internetu i obawa, że środki ochrony konsumentów nie są wystarczające. 
Szczególne zaniepokojenie budzą „inteligentne zabawki”, które mogą rejestrować zdjęcia 
lub nagrania wideo oraz przechowywać dane dotyczące lokalizacji dzieci lub mogą nawet 
umożliwiać kontakt z dziećmi osobom postronnym3. 

Przedstawiciel Komisji może omówić dotychczasowe prace instytucji nad tym możliwym 
aktem delegowanym. Może przedstawić sposób, w jaki przyczyni się on do realizacji 
szerszego celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci we wszystkich obszarach, tj. wyjdzie poza 
dziedzinę urządzeń radiowych, oraz w jaki sposób zapewni spójność z innymi 
obowiązującymi przepisami w tym obszarze, np. aktem o cyberbezpieczeństwie.

3. Wymóg, aby urządzenia radiowe umożliwiały pobieranie oprogramowania, wyłącznie 
jeżeli potwierdzono zgodność kombinacji urządzenia radiowego i nowego 
oprogramowania z dyrektywą (art. 3 ust. 3 lit. i) oraz art. 4).
W styczniu 2019 r. Komisja opublikowała wstępną ocenę skutków w celu poinformowania 
obywateli i zainteresowanych stron o swoich planach dotyczących możliwych przepisów 
dotyczących pobierania oprogramowania do urządzeń radiowych. 

Potrzeba podjęcia działań w tym zakresie wynika z faktu, że wiele rodzajów urządzeń 
radiowych, takich jak telefony komórkowe, routery, zdalne sterowanie, stacje bazowe itd., 
może obecnie podlegać rekonfiguracji przez oprogramowanie, w związku z czym istnieje 
ryzyko, że po takim pobraniu oprogramowania urządzenia radiowe przestaną spełniać 
wymogi dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych. Coraz większa liczba dostępnych na 
rynku urządzeń podłączonych do internetu sprawia, że problem jest jeszcze bardziej palący. 
Rozważany akt delegowany wprowadziłby w odniesieniu do niektórych typów urządzeń 
radiowych obowiązek wspierania funkcji, które umożliwiają pobranie oprogramowania, 
wyłącznie jeżeli potwierdzono zgodność kombinacji urządzenia radiowego i 
oprogramowania.

Przedstawiciel Komisji może omówić dotychczasowe prace instytucji nad tym możliwym 
aktem delegowanym, ze szczególnym uwzględnieniem typów objętych nim urządzeń 
radiowych i kryteriów ich wyboru oraz kwestii ewentualnego wpływu tego aktu 
delegowanego na otwarte oprogramowanie. 

3 Takie obawy wyraziły m.in. europejskie zrzeszenia konsumentów.

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

