
CM\1191450PT.docx PE643.000v01-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2019-2024

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

28.10.2019

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
(02/2019)

Assunto: Controlo da atividade legislativa em relação à aplicação da Diretiva 
Equipamentos de Rádio (2014/53/UE)

Disposições práticas

A pedido dos coordenadores da Comissão IMCO, esta comissão organiza uma sessão de 
controlo da atividade legislativa, a 6 de novembro de 2019, sobre o estado de aplicação da 
Diretiva Equipamentos de Rádio1. Trata-se da terceira sessão — a primeira teve lugar a 10 de 
novembro de 2016 e a segunda a 21 de novembro de 2017.

O diretor da «Transformação Industrial e Cadeias de Valor Avançados» da DG GROWTH, 
Gwenole Cozigou, dirigir-se-á aos membros da Comissão IMCO. Em seguida haverá um debate 
com os membros.

Informações gerais sobre a diretiva

A Diretiva Equipamentos de Rádio foi aprovada pelo Parlamento em 2014. Nela é revista a 
Diretiva de 1999 e são estabelecidos requisitos para equipamentos de rádio (televisores, 
dispositivos móveis, Wi-Fi, Bluetooth, etc.) no que respeita à segurança, à proteção da saúde e 
à compatibilidade eletromagnética. 

1 Diretiva 2014/53/UE relativa à harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante à 
disponibilização de equipamentos de rádio no mercado e que revoga a Diretiva 1999/5/CE
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O artigo 3.º, n.º 3, da diretiva estabelece os nove requisitos que devem ser cumpridos por 
determinadas categorias de equipamento de rádio. As categorias às quais se aplica cada 
requisito serão especificadas em atos delegados. 

A Comissão adotou, até à data, um ato delegado relativo ao artigo 3.º, n.º 3, alínea g). Este 
define as categorias de equipamentos de rádio que devem assegurar a localização de um emissor 
de uma comunicação telefónica de emergência. O ato delegado, adotado em 25 de fevereiro, 
especifica que os telemóveis inteligentes estão abrangidos pela obrigação de receberem e 
tratarem dados de localização baseados no Wi-Fi e no GNSS (pelo menos o Galileo).

O grupo de peritos em equipamentos de rádio está, atualmente, a debater três outros atos 
delegados criados pela Comissão.

Conteúdo da sessão

A sessão de controlo da atividade legislativa tem por objetivo analisar o trabalho da Comissão 
relativamente ao processo de aplicação da Diretiva Equipamentos de Rádio, nomeadamente os 
progressos na adoção de atos delegados. 

A Comissão está atualmente a trabalhar em três atos delegados, a saber: 1) carregadores 
comuns, 2) requisitos de privacidade e salvaguardas de fraude para equipamento e acessórios 
ligados à Internet e 3) carregamentos de software para equipamento de rádio.

1. Requisito de que equipamentos de rádio devem funcionar com «carregadores comuns» 
[artigo 3.º, n.º 3, alínea a)]. 
Em dezembro de 2018, a Comissão publicou uma avaliação de impacto inicial para informar 
os cidadãos e as partes interessadas sobre os seus planos de um ato delegado para aplicar 
soluções comuns de carregamento de telemóveis e de outros dispositivos similares. Um 
estudo encomendado pela Comissão deverá estar concluído no outono de 2019.

A Comissão IMCO abordou a questão dos carregadores comuns em março de 2018 quando 
votou a apresentação de uma «pergunta com pedido de resposta oral» nos termos do 
artigo 128.º do Regimento do Parlamento Europeu2. Assinale-se que o considerando 12 da 
diretiva estabelece que «os telemóveis colocados no mercado deverão ser compatíveis com 
um carregador comum», a fim de simplificar a sua utilização e reduzir os resíduos e os custos 
desnecessários.

Entre as questões que este eventual ato delegado suscita figuram as seguintes: a) Como 
definir um carregador que pode ser considerado como sendo composto por um bloco de 
carregamento, interfaces, um cabo e um dispositivo; b) A adoção de um ato delegado em 
separado conseguirá atingir o objetivo político ou são necessárias medidas adicionais como 
o direito derivado?

O representante da Comissão poderá explicar o trabalho que efetuou até à data sobre 
carregadores comuns, nomeadamente os resultados das suas consultas e estudos, e indicar 

2 N.B. Uma vez que a Conferência dos Presidentes não incluiu esta pergunta na ordem do dia da sessão plenária, 
a mesma caducou.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1554379179141&uri=CELEX%3A32019R0320
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_pt
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000037_PT.html
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os próximos passos concretos no sentido da consecução de um carregador comum. 

2. Requisito de que o equipamento e os acessórios ligados à Internet devem garantir a 
proteção dos dados pessoais e da privacidade e proteger contra a fraude [artigo 3.º, n.º 
3, alíneas e) e f)];
Em janeiro de 2019, a Comissão publicou uma avaliação de impacto inicial para informar 
os cidadãos e as partes interessadas sobre os seus planos em matéria de eventuais atos 
delegados para reforçar a segurança da IdC e dos dispositivos portáteis. Atualmente está a 
ser efetuada uma consulta pública. Por outro lado, a Comissão encomendou um estudo sobre 
este assunto.

A tomada de medidas neste domínio foi impulsionada pelo número crescente de dispositivos 
ligados à Internet e a preocupação de que as medidas de proteção dos consumidores possam 
não ser suficientes. A preocupação é particularmente grande no caso dos «brinquedos 
inteligentes», que podem registar fotografias ou vídeos e armazenar dados de localização de 
crianças, ou que inclusivamente permitem que estranhos interajam com crianças3. 

O representante da Comissão poderá explicar o trabalho que efetuou até à data sobre este 
eventual ato delegado. Poderá ainda explicar de que forma o ato delegado poderia 
contribuir para o objetivo mais amplo de alcançar a segurança da rede em todos os 
domínios, ou seja, para além do domínio do equipamento de rádio, e de que forma poderia 
ser consentânea com outra legislação existente no domínio, nomeadamente o Regulamento 
Cibersegurança.

3. Requisito de que o equipamento de rádio só deve autorizar carregamentos de software 
se a combinação do equipamento de rádio e do novo software continuar a estar em 
conformidade com a diretiva [artigo 3.º, n.º 3, alínea i), e artigo 4.º].
A Comissão publicou, em janeiro de 2019, uma avaliação de impacto inicial para informar 
os cidadãos e as partes interessadas sobre os seus planos em matéria de uma eventual 
legislação sobre o carregamento de software para equipamentos de rádio. 

A necessidade de se tomarem medidas neste domínio impôs-se devido ao facto de que muitos 
tipos de equipamento de rádio, como, por exemplo, telemóveis, routers, telecomandos e 
estações de base, entre outros, poderem atualmente ser reconfigurados por software, o que 
comporta o risco de esses carregamentos de software fazerem com que o equipamento de 
rádio deixe de ser conforme com a Diretiva Equipamentos de Rádio. O número crescente de 
dispositivos no mercado que estão ligados à Internet faz com que este desafio seja ainda mais 
premente. O eventual ato delegado em consideração criaria uma obrigação para certos tipos 
de equipamento de rádio de apoiarem características que permitam carregamentos de 
software apenas quando fique demonstrada a conformidade da combinação do equipamento 
de rádio e do software.

O representante da Comissão poderá explicar o trabalho que efetuou até à data sobre este 
eventual ato delegado, nomeadamente os tipos de equipamento de rádio abrangidos e os 
critérios em que se baseou, assim como o que o ato delegado poderia significar para o 
software de fonte aberta. 

3 Esta preocupação foi suscitada, nomeadamente, por associações europeias de consumidores.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6426936_pt
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6621038_pt
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-017_cybersecurity_for_connected_products.pdf
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