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Praktična ureditev

Odbor IMCO bo na zahtevo svojih koordinatorjev 6. novembra 2019 organiziral sejo o 
zakonodajnem nadzoru o statusu izvajanja direktive o radijski opremi1. To bo tretja seja v zvezi 
s tem – prva je bila 10. novembra 2016, druga pa 21. novembra 2017.

Gwenole Cozigou, direktor za industrijsko preobrazbo in napredne vrednostne verige v GD 
GROW, bo nagovoril člane odbora IMCO, sledila pa bo razprava.

Osnovne informacije o direktivi

Direktiva o radijski opremi je bila v Parlamentu sprejeta leta 2014. Spreminja direktivo iz 
leta 1999 in določa zahteve v zvezi z radijsko opremo (televizijskimi in mobilnimi napravami, 
napravami, ki delujejo na podlagi povezav wi-fi in bluetooth, itn.) glede varnosti, varovanja 
zdravja in elektromagnetne združljivosti. 

Člen 3(3) direktive določa devet zahtev, ki jih mora izpolnjevati radijska oprema iz določenih 

1 Direktiva 2014/53/EU o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu 
in razveljavitvi Direktive 1999/5/ES.
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kategorij. Kategorije, za katere se uporablja posamezna zahteva, je treba določiti v delegiranih 
aktih. 

Komisija je doslej sprejela en delegirani akt, in sicer v zvezi s točko (g) člena 3(3). Akt določa, 
za katere kategorije radijske opreme je treba zagotoviti določanje lokacije kličočega v 
komunikacijah v sili. Delegirani akt, sprejet 25. februarja, predpisuje, da morajo sprejemanje 
in obdelavo podatkov o lokaciji, pridobljenih na podlagi brezžičnega omrežja in globalnih 
satelitskih navigacijskih sistemov (GNSS) (vsaj sistema Galileo), omogočati pametni telefoni.

Strokovna skupina za radijsko opremo, ki jo je ustanovila Komisija, trenutno razpravlja še o 
treh delegiranih aktih.

Vsebina seje

Na seji o zakonodajnem nadzoru naj bi pregledali, kako Komisija izvaja direktivo o radijski 
opremi, in zlasti preverili napredek pri sprejemanju delegiranih aktov. 

Komisija trenutno pripravlja tri delegirane akte v zvezi z: (1) univerzalnimi polnilniki, (2) 
zahtevami glede zasebnosti in zaščite pred goljufijami za opremo, povezano z internetom, in 
nosljivimi napravami ter (3) nalaganjem programja v radijsko opremo.

1. Zahteva, da mora biti delovanje radijske opreme združljivo z univerzalnimi polnilniki 
(točka (a) člena 3 (3)). 
Komisija je decembra 2018 objavila začetno oceno učinka, da bi državljane in deležnike 
obvestila o načrtovanem delegiranem aktu za uvedbo univerzalnih rešitev za polnjenje 
mobilnih telefonov in podobnih naprav. Študija, ki jo je naročila Komisija, naj bi bila 
končana jeseni 2019.

Odbor IMCO je vprašanje glede univerzalnega polnilnika zadnjič obravnaval marca 2018, 
ko je glasoval za vložitev vprašanja za ustni odgovor v skladu s členom 128 Poslovnika 
Evropskega parlamenta2. Opozoriti je treba, da je v uvodni izjavi 12 direktive navedeno, da 
bi morali biti mobilni telefoni, ki so dostopni na trgu, „združljivi z univerzalnim 
polnilnikom“, saj bi bila tako njihova uporaba enostavnejša, nepotrebnih odpadkov in 
stroškov pa bi bilo manj.

V zvezi z morebitnim delegiranim aktom se postavljata naslednji vprašanji: a) kako 
opredeliti polnilnik, za katerega bi lahko rekli, da ga sestavljajo polnilna enota, vmesniki, 
kabel in naprava; b) ali bi zgolj sprejetje delegiranega akta doseglo cilj politike ali pa so 
morda potrebni dodatni ukrepi, kot je sekundarna zakonodaja?

Predstavnik Komisije bi lahko predstavil dosedanje delo v zvezi z univerzalnimi polnilniki, 
med drugim tudi ugotovitve posvetov in študij, ter navedel naslednje konkretne ukrepe za 
uvedbo univerzalnega polnilnika. 

2 Opozoriti velja, da konferenca predsednikov vprašanja ni postavila na dnevni red plenarnega zasedanja in je 
tako zastaralo.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1554379179141&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_SL.html
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2. Zahteva, da morajo naprave, povezane z internetom, in nosljive naprave zagotavljati 
varstvo osebnih podatkov in zasebnosti ter zaščito pred goljufijami (točki (e) in (f) člena 
3 (3)).
Komisija je decembra 2019 objavila začetno oceno učinka, da bi državljane in deležnike 
seznanila z načrti o morebitnih delegiranih aktih za večjo varnost interneta stvari in nosljivih 
naprav. Javno posvetovanje še poteka, Komisija pa je o tej temi naročila tudi študijo.

Razlog za ukrepanje na tem področju je, da je naprav, povezanih z internetom, vse več, pa 
tudi bojazen, da ukrepi za varstvo potrošnikov niso ustrezni. To velja še posebej za „pametne 
igrače“, ki lahko fotografirajo ali ustvarjajo videoposnetke otrok ter shranjujejo podatke o 
njihovi lokaciji ali celo neznancem omogočajo komunikacijo z otroki3. 

Predstavnik Komisije bi lahko predstavil dosedanje delo v zvezi z morebitnim delegiranim 
aktom. Obravnaval bi lahko vprašanje, kako bi delegirani akt prispeval k širšemu cilju 
doseganja varnosti omrežja na vseh področjih, tj. tudi zunaj področja radijske opreme, in 
kako bi zagotovili njegovo skladnost z drugo obstoječo zakonodajo na tem področju, npr. 
uredbo o kibernetski varnosti.

3. Zahteva, da radijska oprema omogoča nalaganje programja le, če kombinacija 
radijske opreme in novega programja še naprej izpolnjuje zahteve direktive (točka (i) 
člena 3 (3) in člena 4).
Komisija je decembra 2019 objavila začetno oceno učinka, da bi državljane in deležnike 
seznanila z načrti o morebitni zakonodaji o nalaganju programja v radijsko opremo. 

V zvezi s tem je treba ukrepati, ker je danes možno veliko vrst radijske opreme, npr. mobilne 
telefone, usmerjevalnike, daljinske upravljalnike, bazne postaje itd. ponovno konfigurirati s 
programjem, in ker obstaja tveganje, da zaradi tega naloženega programja radijska oprema 
ne bo več izpolnjevala zahtev direktive o radijski opremi. Izziv je še toliko večji, ker je 
naprav, povezanih z internetom, na trgu vse več. V morebitnem delegiranem aktu, ki je v 
obravnavi, bi za nekatere vrste radijske opreme določili obveznost, da podpirajo funkcije, ki 
omogočajo nalaganje programja le, če kombinacija radijske opreme in programja dokazano 
izpolnjuje zakonske zahteve.

Predstavnik Komisije bi lahko predstavil dosedanje delo v zvezi s tem morebitnim 
delegiranim aktom ter pojasnil, katere vrste radijske opreme bi bile zajete in na podlagi 
katerih meril, pa tudi, kaj bi delegirani akt pomenil za odprtokodno programje. 

3 Zaskrbljenost v zvezi s tem so izrazila tudi evropska potrošniška združenja.

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

