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(2014/53/EÚ)

Praktické opatrenia

Na žiadosť koordinátorov výboru IMCO výbor IMCO organizuje 6. novembra 2019 
legislatívne preskúmanie týkajúce sa stavu vykonávania smernice o rádiových zariadeniach1. 
Ide o tretie takéto preskúmanie – prvé sa konalo 10. novembra 2016 a druhé 21. novembra 
2017.

Gwenole Cozigou, riaditeľ pre priemyselnú transformáciu a reťazce s vysokou pridanou 
hodnotou (GR GROWTH), vystúpi pred členmi výboru IMCO a potom prebehne diskusia s 
poslancami.

Základné informácie o smernici

Smernica o rádiových zariadeniach bola v Parlamente prijatá v roku 2014. Reviduje sa ňou 
smernica z roku 1999 a stanovujú sa v nej požiadavky v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia a 
elektromagnetickej kompatibility pre rádiové zariadenia (televízia, mobilné telefóny, wi-fi, 
bluetooth atď.). 

1 Smernica 2014/53/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania 
rádiových zariadení na trhu, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES.
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V článku 3 ods. 3 smernice je stanovených deväť požiadaviek, ktoré musia určité kategórie 
rádiových zariadení spĺňať. Kategórie, na ktoré sa jednotlivé požiadavky vzťahujú, majú byť 
bližšie určené v delegovaných aktoch. 

Komisia doposiaľ prijala jeden delegovaný akt v súvislosti s článkom 3 ods. 3 písm. g). 
Stanovuje sa v ňom, ktoré kategórie rádiových zariadení musia zabezpečiť lokalizáciu 
volajúceho pri tiesňových komunikáciách. V delegovanom akte, ktorý bol prijatý 25. februára, 
sa stanovuje, že na smartfóny sa vzťahuje požiadavka, aby boli schopné prijímať a spracovávať 
lokalizačné údaje na základe Wi-Fi a GNSS (aspoň Galileo).

O troch ďalších delegovaných aktoch v súčasnosti prebieha diskusia v rámci expertnej skupiny 
pre rádiové zariadenia, ktorú zriadila Komisia.

Obsah legislatívneho preskúmania

Účelom legislatívneho preskúmania je prieskum Komisie, pokiaľ ide o proces vykonávania 
smernice o rádiových zariadeniach, s osobitným zameraním na pokrok pri prijímaní 
delegovaných aktov. 

Komisia v súčasnosti pracuje na troch delegovaných aktoch týkajúcich sa: 1) spoločných 
nabíjačiek, 2) požiadaviek na súkromie a ochrany pred podvodmi pre zariadenia a nositeľné 
zariadenia s pripojením na internet a 3) nahratia softvéru na rádiové zariadenie.

1. Požiadavka, aby rádiové zariadenie muselo fungovať so „spoločnými nabíjačkami“ 
[článok 3 ods. 3 písm. a)] 
Komisia v decembri 2018 uverejnila úvodné posúdenie vplyvu, aby informovala občanov a 
zainteresované strany o svojich plánoch vypracovať delegovaný akt s cieľom zaviesť 
riešenia vo vzťahu k spoločným nabíjačkám pre mobilné telefóny a ďalšie podobné 
zaradenia. Štúdia, ktorej vypracovanie zadala Komisia, sa má dokončiť na jeseň 2019.

Výbor IMCO sa problematike spoločných nabíjačiek venoval naposledy v marci 2018, keď 
hlasoval o predložení otázky na ústne zodpovedanie podľa článku 128 rokovacieho poriadku 
Parlamentu2. V odôvodnení 12 smernice sa stanovuje, že „mobilné telefóny, ktoré sú 
sprístupnené na trhu, by mali byť kompatibilné s univerzálnou nabíjačkou“, a to v záujme 
zjednodušenia ich používania a zníženia množstva zbytočného odpadu a nákladov.

Možný delegovaný akt predkladá aj tieto otázky: a) ako vymedziť nabíjačku, o ktorej by sa 
dalo povedať, že je zložená z nabíjacieho bloku, rozhraní, kábla a zariadenia; b) dosiahol by 
sa politický cieľ len na základe prijatia delegovaného aktu, alebo môžu byť potrebné ďalšie 
opatrenia, ako sú sekundárne právne predpisy?

Zástupca Komisie by mohol priblížiť doterajšiu činnosť Komisie v oblasti spoločných 
nabíjačiek vrátane zistení vyplývajúcich z jej konzultácií a štúdií a uviesť ďalšie konkrétne 
kroky smerom k zavedeniu spoločnej nabíjačky. 

2 Pozn.: Konferencia predsedov túto otázku nepredložila na program plenárnej schôdze a jej platnosť uplynula.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1554379179141&uri=CELEX:32019R0320
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_sk
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000037_SK.html
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2. Požiadavka, aby zariadenia a nositeľné zariadenia s pripojením na internet 
ochraňovali osobné údaje a súkromie a chránili pred podvodmi [článok 3 ods. 3 písm. 
e) a f)]
Komisia v januári 2019 uverejnila úvodné posúdenie vplyvu, aby informovala občanov a 
zainteresované strany o plánoch Komisie vypracovať možné delegované akty s cieľom 
zvýšiť zabezpečenie internetu vecí a nositeľných zariadení. V súčasnosti prebieha verejná 
konzultácia a Komisia zadala vypracovanie štúdie o tejto veci.

Stimulom pre prijatie opatrení v tejto oblasti je rastúci počet zariadení s pripojením na 
internet a obava, že opatrenia na ochranu spotrebiteľov sú neprimerané. Táto obava je 
obzvlášť naliehavá v prípade „inteligentných hračiek“, ktoré môžu robiť fotografie alebo 
videá a ukladať lokalizačné údaje detí, alebo ktoré by mohli dokonca umožňovať cudzím 
ľuďom kontakt s deťmi3. 

Zástupca Komisie by mohol priblížiť doterajšiu činnosť Komisie v oblasti tohto možného 
delegovaného aktu. Mohol by sa zaoberať tým, ako by tento delegovaný akt prispel k 
širšiemu cieľu, ktorým je dosiahnutie celkovej bezpečnosti sietí, t. j. nielen rádiových 
zariadení, a ako by dosiahol súlad s ďalšími platnými právnymi predpismi v tejto oblasti, 
napr. s aktom o kybernetickej bezpečnosti.

3. Požiadavka, aby rádiové zariadenie umožňovalo nahratie softvéru len vtedy, keď 
rádiové zariadenie spolu s novým softvérom zostanú v súlade so smernicou [článok 3 
ods. 3 písm. i) a článok 4)].
Komisia v januári 2019 uverejnila úvodné posúdenie vplyvu, aby informovala občanov a 
zainteresované strany o plánoch Komisie vypracovať možné právne predpisy o nahrávaní 
softvéru na rádiové zariadenie. 

Prijatie opatrenia v tejto oblasti si vyžaduje skutočnosť, že mnohé druhy rádiových 
zariadení, ako sú mobilné telefóny, smerovače, diaľkové ovládače, základňové stanice atď., 
môžu byť v súčasnosti prekonfigurované pomocou softvéru a existuje riziko, že na základe 
takéhoto nahratia softvéru by rádiové zariadenia prestali byť v súlade so smernicou o 
rádiových zariadeniach. Tento problém je akútnejší z dôvodu rastúceho počtu zariadení s 
pripojením na internet na trhu. Možný delegovaný akt, ktorý prichádza do úvahy, by v 
prípade určitých druhov rádiových zariadení zaviedol povinnosť podporovať prvky, ktoré 
umožňujú nahrávanie softvéru len v prípade, že bol preukázaný súlad tejto kombinácie 
rádiového zariadenia a softvéru.

Zástupca Komisie by mohol priblížiť doterajšiu činnosť Komisie v oblasti tohto možného 
delegovaného aktu a zaoberať sa tým, ktoré druhy rádiových zariadení by boli dotknuté a 
na základe akých kritérií, a čo by tento delegovaný akt predstavoval pre softvér s otvoreným 
zdrojom. 

3 Túto obavu vzniesli okrem iných európske združenia spotrebiteľov.

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

