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Θέμα: Ώρα νομοθετικού ελέγχου σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με 
τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού (2014/53/ΕΕ)

Πρακτικές ρυθμίσεις

Κατόπιν αιτήματος των συντονιστών της, η επιτροπή IMCO διεξάγει συνεδρίαση νομοθετικού 
ελέγχου στις 6 Νοεμβρίου 2019 με θέμα το στάδιο εφαρμογής στο οποίο βρίσκεται η οδηγία 
για τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού1.  Πρόκειται για την τρίτη σχετική συνεδρίαση, με την 
πρώτη να έχει λάβει χώρα στις 10 Νοεμβρίου 2016 και τη δεύτερη στις 21 Νοεμβρίου 2017.

Ο κ. Gwenole Cozigou, Διευθυντής Βιομηχανικής Μεταποίησης και Προηγμένων Αλυσίδων 
Αξίας, ΓΔ GROW, θα μιλήσει στους βουλευτές της IMCO και μετά θα ακολουθήσει συζήτηση.

Ιστορικό της οδηγίας

Η οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο το 2014. Αναθεωρεί οδηγία 
του 1999 και καθορίζει απαιτήσεις για τον ραδιοεξοπλισμό (τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα, 
Wi-Fi, bluetooth κ.λπ.) σχετικά με την ασφάλεια, την προστασία της υγείας και την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. 

Το άρθρο 3 παράγραφος 3 της οδηγίας καθορίζει 9 απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να 

1 Οδηγία 2014/53/ΕΕ σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ
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συμμορφώνονται ορισμένες κατηγορίες ραδιοεξοπλισμού. Οι κατηγορίες στις οποίες 
εφαρμόζεται κάθε απαίτηση θα διευκρινιστούν με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. 

Η Επιτροπή έχει εκδώσει μέχρι στιγμής μία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σε σχέση με το άρθρο 
3 παράγραφος 3 στοιχείο ζ). Καθορίζει τις κατηγορίες ραδιοεξοπλισμού που οφείλουν να 
εξασφαλίζουν εντοπισμό του καλούντος σε επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης. Η 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η οποία εκδόθηκε στις 25 Φεβρουαρίου, διευκρινίζει ότι τα έξυπνα 
τηλέφωνα καλύπτονται από την απαίτηση δυνατότητας λήψης και επεξεργασίας δεδομένων 
θέσης με βάση Wi-Fi και GNSS (τουλάχιστον του Galileo).

Τρεις άλλες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις βρίσκονται σήμερα υπό συζήτηση στους κόλπους της 
ομάδας εμπειρογνωμόνων για τον ραδιοεξοπλισμό που σύστησε η Επιτροπή.

Αντικείμενο της συνεδρίασης

Σκοπός της συνεδρίασης νομοθετικού ελέγχου είναι να ασκηθεί έλεγχος στην Επιτροπή 
σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής της οδηγίας για τον ραδιοεξοπλισμό και δη σχετικά με το 
στάδιο στο οποίο βρίσκεται η έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. 

Η Επιτροπή επεξεργάζεται αυτήν την περίοδο τρεις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με 1) 
τους κοινούς φορτιστές,  2) τις απαιτήσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τις 
εγγυήσεις κατά της απάτης για εξοπλισμό συνδεδεμένο με το διαδίκτυο και για φορετές 
συσκευές, και 3) τη μεταφόρτωση λογισμικού σε ραδιοεξοπλισμό. 

1. Απαίτηση σύμφωνα με την οποία ο ραδιοεξοπλισμός πρέπει να λειτουργεί με «κοινούς 
φορτιστές» (άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α)). 
Η Επιτροπή δημοσίευσε αρχική εκτίμηση επιπτώσεων τον Δεκέμβριο του 2018 για να 
ενημερώσει πολίτες και ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τα σχέδιά της για μια 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σχετικά με την εφαρμογή κοινών λύσεων σε ό,τι αφορά τη 
φόρτιση κινητών τηλεφώνων και παρεμφερών συσκευών.  Η σχετική εκπονούμενη για 
λογαριασμό της Επιτροπής μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2019.

Η τελευταία φορά που ασχολήθηκε η IMCO με το θέμα των κοινών φορτιστών ήταν τον 
Μάρτιο του 2018 όταν ψήφισε υπέρ της κατάθεσης «ερώτησης με αίτημα προφορικής 
απάντησης» σύμφωνα με το άρθρο 128 του Κανονισμού2. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι, 
σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 12 της οδηγίας, «τα κινητά τηλέφωνα που καθίστανται 
διαθέσιμα στην αγορά θα πρέπει να είναι συμβατά με έναν κοινού τύπου φορτιστή» 
προκειμένου να γίνει απλούστερη η χρήση τους και να υπάρξει μείωση οποιωνδήποτε 
περιττών απορριμμάτων και δαπανών.

Τούτη η ενδεχόμενη κατ’ εξουσιοδότηση πράξη θέτει μεταξύ άλλων τα εξής ζητήματα:  α) 
πως ορίζεται ο φορτιστής που αποτελείται ενδεχομένως από μηχανισμό φόρτισης, διεπαφές, 
καλώδιο και συσκευή;  β) μπορεί η έγκριση μεμονωμένης κατ’ εξουσιοδότηση πράξης να 
επιτύχει τον ορισθέντα στόχο ή θα χρειαστούν, λόγου χάρη, και άλλα πράγματα όπως 

2 Σημ.: η Διάσκεψη των Προέδρων δεν έθεσε το ζήτημα στην ημερήσια διάταξη της ολομέλειας και η ερώτηση 
κατέπεσε.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1554379179141&uri=CELEX%3A32019R0320
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000037_EL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000037_EL.html
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παράγωγο δίκαιο; 

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ενδεχομένως θα εξηγήσει τα όσα έχει πράξει έως τώρα αυτή 
στο πεδίο των κοινών φορτιστών, συμπεριλαμβανομένων των πορισμάτων των 
διαβουλεύσεων και των μελετών της, και θα αναφερθεί σε οποιαδήποτε προσεχή απτά βήματα 
υλοποίησης ενός κοινού φορτιστή. 

2. Απαίτηση σύμφωνα με την οποία ο συνδεδεμένος με το διαδίκτυο εξοπλισμός και οι 
φορητές συσκευές οφείλουν να διαφυλάσσουν προσωπικά δεδομένα και ιδιωτικότητα 
και να παρέχουν εγγυήσεις κατά της απάτης
Η Επιτροπή δημοσίευσε αρχική εκτίμηση επιπτώσεων τον Ιανουάριο του 2019 για να 
ενημερώσει πολίτες και ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τα σχέδιά της για ενδεχόμενες 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που θα ενισχύσουν την ασφάλεια Διαδικτύου των Πραγμάτων 
και φορητών συσκευών. Μια δημόσια διαβούλευση βρίσκεται σε εξέλιξη και η Επιτροπή 
έχει αναθέσει την εκπόνηση σχετικής μελέτης.

Το κίνητρο για να αναληφθεί δράση επί του θέματος αυτού εντοπίζεται στον αυξανόμενο 
αριθμό συσκευών συνδεδεμένων με το Διαδίκτυο και στον φόβο ότι τα μέτρα για την 
προστασία των καταναλωτών είναι ανεπαρκή. Ο φόβος καθίσταται εντονότερος στην 
περίπτωση των «έξυπνων παιχνιδιών» που παίρνουν ενδεχομένως φωτογραφίες ή βίντεο και 
αποθηκεύουν δεδομένα θέσης που αφορούν παιδιά ή που ενδέχεται ακόμη και να δώσουν 
σε ξένους την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με παιδιά3. 

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ενδεχομένως θα εξηγήσει το μέχρι στιγμής έργο της σε αυτήν 
την πιθανή κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. Θα συζητηθούν ενδεχομένως τρόποι με τους οποίους 
η εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξη θα συμβάλει στον ευρύτερο στόχο της επίτευξης της 
ασφάλειας του δικτύου σε όλους τους τομείς, δηλ. και πέρα από τον τομέα του 
ραδιοεξοπλισμού και θα επιφέρει ευθυγράμμιση με άλλες νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν 
στον τομέα αυτό, όπως η πράξη για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

3. Απαίτηση σύμφωνα με την οποία ο ραδιοεξοπλισμός θα επιτρέπει μεταφορτώσεις 
λογισμικού μόνο εφόσον ο συνδυασμός του ραδιοεξοπλισμού με το νέο λογισμικό 
εξακολουθεί να συμμορφώνεται με την οδηγία (άρθρο 3 παράγραφος 3 σημείο (i) και 
άρθρο 4).
Η Επιτροπή δημοσίευσε αρχική εκτίμηση επιπτώσεων τον Ιανουάριο του 2019 για να 
ενημερώσει πολίτες και ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τα σχέδιά της για ενδεχόμενη 
νομοθεσία σχετικά με την μεταφόρτωση λογισμικού σε ραδιοεξοπλισμό. 

Η ανάγκη δράσης εδώ οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί τύποι ραδιοεξοπλισμού, όπως είναι 
τα κινητά τηλέφωνα, οι δρομολογητές, τα τηλεχειριστήρια, οι σταθμοί βάσης κ.λπ., μπορούν 
πλέον να αναδιαταχθούν με λογισμικό και να πάψουν να συμμορφώνονται με την οδηγία 
για τον ραδιοεξοπλισμό μετά την μεταφόρτωση. Η πρόκληση καθίσταται ακόμη πιο 
επιτακτική λόγω του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού συσκευών συνδεδεμένων με το 
διαδίκτυο στην αγορά. Η υπό εξέταση κατ’ εξουσιοδότηση πράξη θα δημιουργήσει 
ενδεχομένως την υποχρέωση για ορισμένους τύπους ραδιοεξοπλισμού να υποστηρίζουν 
μόνο εκείνες τις διατάξεις μεταφόρτωσης λογισμικού που αποδεδειγμένα διασφαλίζουν την 

3 Το θέμα τέθηκε, μεταξύ άλλων, από Ευρωπαϊκές Ενώσεις Καταναλωτών.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6621038_el
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
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συνεχιζόμενη ευθυγράμμιση του ραδιοεξοπλισμού και του λογισμικού με την οδηγία.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής θα εξηγήσει ενδεχομένως τα μέχρι στιγμής πεπραγμένα της 
ενόψει μιας παρόμοιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης δίνοντας στοιχεία για το ποιοι τύποι 
ραδιοεξοπλισμού θα καλύπτονται βάσει ποιων κριτηρίων και ποιες θα είναι ενδεχομένως οι 
επιπτώσεις της πράξης στο λογισμικό ανοικτού κώδικα. 


