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Praktiske foranstaltninger

På opfordring af IMCO's koordinatorer afholder IMCO-udvalget en lovgivningsmæssig 
spørgetid den 6. november 2019 om status for gennemførelsen af radioudstyrsdirektivet1. Det 
er den tredje spørgetid af sin art – den første fandt sted den 10. november 2016, mens den anden 
fandt sted den 21. november 2017. 

Gwenole Cozigou, direktør for "Industriel omstilling og avancerede værdikæder" i GD GROW, 
vil tale til medlemmerne af IMCO, og derefter vil der blive afholdt en debat med medlemmerne.

Baggrundsoplysninger om direktivet

Radioudstyrsdirektivet blev vedtaget i Parlamentet i 2014. Det ændrer et direktiv fra 1999 og 
fastlægger krav, som radioudstyr (tv, mobiler, wi-fi, bluetooth osv.) skal overholde med hensyn 
til sikkerhed, sundhedsbeskyttelse og elektromagnetiske kompatibilitet. 

Direktivets artikel 3, stk. 3, opstiller 9 krav, som visse kategorier af radioudstyr skal overholde. 
De udstyrskategorier, som skal være omfattet af hvert enkelt krav, skal specificeres i delegerede 

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/53/EU af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes 
love om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF.



PE643.000v01-00 2/3 CM\1191450DA.docx

DA

retsakter. 

Kommissionen har indtil videre vedtaget én delegeret retsakt for så vidt angår artikel 3, stk. 3, 
litra g). Den fastsætter, hvilke kategorier af radioudstyr der skal sikre lokaliseringsoplysninger 
om den kaldende part i alarmkommunikationer. Den delegerede retsakt, der blev vedtaget den 
25. februar, præciserer, at smartphones er omfattet af kravet om modtagelse og behandling af 
lokaliseringsdata baseret på wi-fi og GNSS (som minimum Galileo).

Yderligere tre delegerede retsakter drøftes i øjeblikket i ekspertgruppen vedrørende radioudstyr, 
som Kommissionen har oprettet.

Spørgetidens emner

Formålet med den lovgivningsmæssige spørgetid er at undersøge Kommissionens arbejde 
vedrørende gennemførelsen af radioudstyrsdirektivet, navnlig fremskridtene med hensyn til at 
vedtage delegerede retsakter. 

Kommissionen er i øjeblikket ved at udarbejde tre delegerede retsakter om: 1) 
universalopladere, 2) krav om beskyttelse af privatliv og beskyttelse mod svig i forbindelse 
med internetopkoblet udstyr og wearables og 3) upload af software til radioudstyr.

1. Kravet om, at radioudstyr skal fungere med "universalopladere" (artikel 3, stk. 3, litra 
a)). 
Kommissionen offentliggjorde i december 2018 en indledende konsekvensanalyse med 
henblik på at oplyse borgere og interessenter om sine planer om en delegeret retsakt om 
indførelse af fælles opladningsløsninger for mobiltelefoner og lignende enheder. En 
undersøgelse bestilt af Kommissionen forventes afsluttet i efteråret 2019.

IMCO behandlede sidst spørgsmålet om universalopladeren i marts 2018, da udvalget stemte 
for at fremsætte en forespørgsel til mundtlig besvarelse i henhold til artikel 128 i 
Parlamentets forretningsorden2. Det skal bemærkes, at det af direktivets betragtning 12 
fremgår, at "mobiltelefoner, der gøres tilgængelige på markedet, bør være kompatible med 
en universaloplader" med det formål at forenkle anvendelsen af dem og mindske omfanget 
af unødvendigt affald samt unødige omkostninger.

Blandt de spørgsmål, som denne mulige delegerede retsakt rejser, er: a) Hvordan skal en 
oplader – der kan siges at bestå af en opladningsblok, grænseflader, en ledning og en 
anordning – defineres? og b) Vil vedtagelsen af en delegeret retsakt isoleret set kunne 
opfylde det politiske mål, eller kan der blive behov for yderligere foranstaltninger såsom 
afledt ret?

Kommissionens repræsentant vil muligvis redegøre for det hidtidige arbejde, der er blevet 
udført med hensyn til universalopladere, herunder resultaterne af Kommissionens høringer 
og undersøgelser, og angive de næste konkrete foranstaltninger, der skal træffes for at gøre 

2 NB: Formandskonferencen satte ikke spørgsmålet på dagsordenen for plenarforsamlingen, og spørgsmålet 
bortfaldt.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1554379179141&uri=CELEX:32019R0320
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000037_DA.html
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universalopladeren til en realitet. 

2. Kravet om, at internetopkoblet udstyr og wearables skal beskytte personoplysninger 
og privatliv samt beskytte mod svig (artikel 3, stk. 3, litra e) og f))
Kommissionen offentliggjorde i januar 2019 en indledende konsekvensanalyse med henblik 
på at oplyse borgere og interessenter om Kommissionens planer om en mulig delegeret 
retsakt om styrkelse af sikkerheden ved IoT-enheder og wearables. Der er iværksat en 
offentlig høring, og Kommissionen har bestilt en undersøgelse om emnet.

Det, der har ansporet til handling på dette område, er det stigende antal internetopkoblede 
enheder og bekymringen for, at foranstaltningerne til beskyttelse af forbrugerne er 
utilstrækkelige. Bekymringen er særlig udtalt i forbindelse med "intelligent legetøj", som 
måske vil tage billeder eller optage videoer af børn og lagre deres lokaliseringsdata, eller 
som måske endda vil gøre det muligt for fremmede at interagere med børn3. 

Kommissionens repræsentant vil muligvis redegøre for det hidtidige arbejde med denne 
mulige delegerede retsakt. Repræsentanten vil muligvis også komme ind på, hvordan denne 
delegerede retsakt vil bidrage til den bredere målsætning om at opnå netsikkerhed generelt, 
dvs. ud over området for radioudstyr, og hvordan den vil sikre overensstemmelse med anden 
eksisterende lovgivning på området som f.eks. forordningen om cybersikkerhed.

3. Kravet om, at radioudstyr kun må tillade upload af software, hvis kombinationen af 
radioudstyr og ny software er i overensstemmelse med direktivet (artikel 3, stk. 3, litra 
i), og artikel 4).
Kommissionen offentliggjorde i januar 2019 en indledende konsekvensanalyse med henblik 
på at oplyse borgere og interessenter om Kommissionens planer om mulig lovgivning om 
upload af software til radioudstyr. 

Der tilskyndes til handling på dette område, fordi mange typer radioudstyr, herunder 
mobiltelefoner, routere, fjernbetjeninger, basisstationer osv., i dag kan omkonfigureres med 
software, og der er risiko for, at denne upload af software kan føre til, at radioudstyret ikke 
er i overensstemmelse med radioudstyrsdirektivet. Det stigende antal internetopkoblede 
enheder på markedet gør udfordringen mere akut. Den mulige delegerede retsakt, der er ved 
at blive behandlet, vil gøre visse typer radioudstyr forpligtede til at understøtte faciliteter, 
der kun tillader upload af software, hvis det er dokumenteret, at kombinationen af 
radioudstyr og software er overensstemmende.

Kommissionens repræsentant vil muligvis redegøre for det hidtidige arbejde med denne 
mulige delegerede retsakt og komme ind på, hvilke typer radioudstyr der vil blive omfattet 
og ud fra hvilke kriterier, og hvad den delegerede retsakt kan betyde for open source-
software. 

3 Blandt andre har europæiske forbrugerorganisationer givet udtryk for denne bekymring.

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

