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Aspecte de ordin practic

La cererea coordonatorilor IMCO, Comisia IMCO organizează la data de 6 noiembrie 2019 o 
sesiune de control legislativ referitoare la implementarea Directivei privind echipamentele 
radio1. Această sesiune se înscrie în continuarea primelor două sesiuni organizate la data de 10 
noiembrie 2016 și 21 noiembrie 2017.

Dl Gwenole Cozigou, director pentru transformări industriale și lanțuri valorice avansate (DG 
GROW), se va adresa membrilor IMCO, sesiunea continuând mai apoi cu o dezbatere cu 
deputații.

Informații de context privind directiva

Directiva privind echipamentele radio a fost adoptată de către Parlamentul European în anul 
2014. Aceasta revizuiește o directivă adoptată în anul 1999 și stabilește cerințele pentru 
echipamentele radio (televizoare, telefoane mobile, Wi-fi, Bluetooth, etc.) în ceea ce privește 
siguranța, protecția sănătății și compatibilitatea electromagnetică. 

1 Directiva 2014/53/UE privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe 
piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE.
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Articolul 3 alineatul (3) din directivă stabilește nouă cerințe pe care trebuie să le respecte 
anumite categorii de echipamente radio. Categoriile pentru care se aplică fiecare cerință vor fi 
specificate în actele delegate. 

Până în prezent, Comisia a adoptat un act delegat în legătură cu articolul 
3 alineatul (3) litera (g). Acest act stabilește categoriile de echipamente radio care trebuie să 
asigure localizarea apelantului în cazul comunicărilor de urgență. Actul delegat, adoptat la data 
de 25 februarie, dispune că telefoanele inteligente trebuie să poată recepta și procesa date de 
localizare a căror furnizare se bazează pe Wi-fi și pe GNSS (cel puțin sistemul Galileo).

În prezent, grupul de experți privind echipamentele radio numit de Comisie analizează încă trei 
acte delegate.

Conținutul sesiunii

Scopul sesiunii de control legislativ este de a controla Comisia referitor la procesul de 
implementare a Directivei privind echipamentele radio, atenția îndreptându-se în mod special 
asupra progresului realizat în adoptarea de acte delegate. 

În prezent, Comisia lucrează la elaborarea a trei acte delegate referitoare la: 1) încărcătoarele 
comune, 2) cerințele privind protecția vieții private și măsurile de combatere a fraudei în ceea 
ce privește echipamentele conectate la internet și echipamentele portabile și 3) încărcarea de 
software în echipamente radio.

1. Cerința conform căreia echipamentele radio trebuie să funcționeze cu „încărcătoare 
comune” [articolul 3 alineatul (3) litera (a)] 
În decembrie 2018, Comisia a publicat o evaluare inițială a impactului cu scopul de a informa 
cetățenii și părțile interesate de intenția sa de a adopta un act delegat privind implementarea 
de sisteme de încărcare comune pentru telefoanele mobile și alte dispozitive similare. Un 
studiu comandat de Comisie urmează să fie finalizat în toamna anului 2019.

Comisia IMCO a mai abordat această chestiune în luna martie 2018, când a votat pentru 
adresarea unei „întrebări cu solicitare de răspuns oral”, în temeiul articolului 128 din 
Regulamentul de procedură al PE2. Trebuie subliniat faptul că în temeiul considerentului 12 
din directivă, „telefoanele mobile care sunt puse la dispoziție pe piață ar trebui să fie 
compatibile cu un încărcător comun” astfel încât utilizarea lor să fie simplificată, iar 
deșeurile și costurile inutile să fie reduse.

Acest act delegat ridică o serie de probleme, printre care: a) cum poate fi definit un 
încărcător, care ar putea fi considerat ca fiind compus dintr-un bloc de încărcare, interfețe, 
un cablu și un dispozitiv; b) ar permite adoptarea în mod izolat a unui act delegat atingerea 
obiectivelor de politică referitoare la această chestiune sau ar fi nevoie de măsuri 
suplimentare, cum ar fi adoptarea unor acte legislative secundare?

Reprezentantul Comisiei ar putea prezenta progresul înregistrat până la ora actuală cu 

2 NB: Conferința președinților a decis să nu includă această întrebare pe ordinea de zi a sesiunii plenare, astfel că 
întrebarea a devenit caducă.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1554379179141&uri=CELEX%3A32019R0320
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_ro
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000037_RO.html
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privire la încărcătoarele comune, inclusiv concluziile consultărilor și ale studiilor. Acesta 
ar putea de asemenea sugera pași concreți pentru viitor în vederea realizării obiectivului de 
implementare a sistemelor de încărcare comune. 
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2. Cerința conform căreia echipamentele conectate la internet și echipamentele portabile 
trebuie să garanteze protecția datelor și a vieții private, precum și să ofere protecție 
împotriva fraudei [articolul 3 alineatul (3) literele (e) și (f)]
În ianuarie 2019, Comisia a publicat o evaluare inițială a impactului cu scopul de a informa 
cetățenii și părțile interesate de intenția sa de a adopta un act delegat pentru a consolida 
securitatea internetului obiectelor, precum și securitatea echipamentelor radio portabile. O 
consultare publică este în curs de desfășurare, iar Comisia a comandat și un studiu referitor 
la această chestiune.

Motivul pentru care sunt necesare norme în acest sens îl constituie numărul tot mai mare de 
echipamente conectate la internet și îngrijorările cu privire la faptul că măsurile luate pentru 
protecția consumatorilor sunt necorespunzătoare. Problema majoră o reprezintă „jucăriile 
inteligente” care ar putea înregistra atât fotografii și imagini video cu copiii, cât și date 
privind localizarea acestora. Mai mult decât atât, „jucăriile inteligente” ar putea permite 
persoanelor străine să intre în contact cu copiii3. 

Reprezentantul Comisiei ar putea prezenta progresul înregistrat până la ora actuală cu 
privire la acest posibil act delegat. Reprezentantul ar putea de asemenea explica modul în 
care acest act delegat ar contribui la îndeplinirea obiectivului mai larg de securitate a 
rețelelor în general, adică nu doar a echipamentelor radio. Acesta ar putea preciza în egală 
măsură în ce fel actul delegat în chestiune s-ar armoniza cu legislația existentă din domeniu 
(spre exemplu, cu Regulamentul privind securitatea cibernetică).

3. Cerința conform căreia încărcarea de software în echipamente radio poate fi realizată 
doar în cazul în care asocierea dintre un software și un echipament radio nu contravine 
dispozițiilor directivei [articolul 3 alineatul (3) litera (i) și articolul 4]
În ianuarie 2019, Comisia a publicat o evaluare inițială a impactului cu scopul de a informa 
cetățenii și părțile interesate de intenția sa de a adopta acte legislative privind încărcarea de 
software în echipamentele radio. 

Este nevoie de norme în acest sens datorită faptului că numeroase tipuri de echipamente 
radio (cum ar fi telefoanele mobile, routerele, telecomenzile, stațiile de bază etc.) pot fi 
configurate cu ajutorul unor software. Odată ce un echipament radio este încărcat cu un 
software, există riscul ca acest echipament radio să nu mai satisfacă exigențele Directivei 
privind echipamentele radio. Numărul din ce în ce mai mare al echipamentelor conectate la 
internet disponibile pe piață nu fac decât să accentueze această provocare. Eventualul act 
delegat avut în vedere în această situație ar introduce obligativitatea ca încărcarea de 
software în anumite tipuri de echipamente radio să poate fi realizată doar dacă asocierea 
dintre un software și un echipament radio corespunde normelor stabilite prin directivă.

Reprezentantul Comisiei ar putea prezenta progresul înregistrat până la ora actuală cu 
privire la acest eventual act delegat. Acesta ar putea enumera de asemenea ce tipuri de 
echipamente radio fac obiectul actului delegat și pe baza căror criterii. În fine, 
reprezentantul ar putea explica în egală măsură care ar fi implicațiile actului delegat cu 
privire la software cu sursă deschisă. 

3 Această problemă a fost ridicată, printre alții, de către asociațiile europene de consumatori.

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

