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Gyakorlati intézkedések

Az IMCO bizottság koordinátorainak kérésére az IMCO bizottság 2019. november 6-án 
jogszabályi ellenőrzést tart a rádióberendezésekről szóló irányelv1 végrehajtásának állásáról. 
Ez a harmadik ilyen ülés. Az elsőre 2016. november 10-én, a másodikra pedig 2017. november 
21-én került sor.

Gwenole Cozigou úr, a Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóság ipari 
átalakítással és fejlett értékláncokkal foglalkozó igazgatója felszólal az IMCO bizottságban, 
majd vita következik a bizottság tagjaival.

Háttér-információk az irányelvről

A rádióberendezésekről szóló irányelvet a Parlament 2014-ben fogadta el. Az irányelv 
felülvizsgálja az 1999-es irányelvet és lefekteti a rádióberendezésekre (televíziók, 

1 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/53/EU irányelve (2014. április 16.) a rádióberendezések 
forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről.
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mobiltelefonok, wifi, bluetooth stb.) vonatkozó, biztonsággal, egészségvédelemmel és 
elektromágneses kompatibilitással kapcsolatos követelményeket. 

Az irányelv 3. cikkének (3) bekezdése 9 olyan követelményt határoz meg, melyeket a 
rádióberendezések bizonyos kategóriáinak teljesíteniük kell. Felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokban kell határozni, hogy az egyes követelmények mely kategóriákra alkalmazandók. 

A Bizottság eddig egy felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadott el a 3. cikk (3) 
bekezdésének g) pontja tekintetében. Ez azt határozza meg, hogy segélyhívások esetén a 
rádióberendezések mely kategóriáinak kell biztosítaniuk a hívó helymeghatározását. A február 
25-én elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus előírja, hogy az okostelefonokra is 
vonatkozik az a követelmény, hogy alkalmasnak kell lenniük a wifi- és a GNSS-rendszeren 
(legalább a Galileo rendszeren) alapuló helymeghatározó adatok fogadására és feldolgozására.

A Bizottság által létrehozott, rádióberendezésekkel foglalkozó szakértői csoportban jelenleg 
három további felhatalmazáson alapuló jogi aktus vitája van folyamatban.

Az ülés tartalma

A jogszabályi ellenőrzés célja a Bizottság ellenőrzése a rádióberendezésekről szóló irányelv 
végrehajtási folyamata tekintetében, különös tekintettel a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásában történő előrehaladásra. 

A Bizottság jelenleg három felhatalmazáson alapuló jogi aktuson dolgozik: 1) egységes töltők, 
2) adatvédelmi követelmények és csalás elleni biztosítékok az internethez csatlakoztatott és a 
viselhető eszközökre vonatkozóan, valamint 3) szoftverek rádióberendezésekre való feltöltése.

1. Az a követelmény, hogy a rádióberendezéseknek működniük kell az „egységes töltővel” 
(a 3. cikk (3) bekezdésének a) pontja). 
A Bizottság 2018 decemberében bevezető hatásvizsgálatot tett közzé annak érdekében, hogy 
tájékoztassa a polgárokat és az érdekelt feleket a mobiltelefonok és más hasonló eszközök 
egységes töltési megoldásainak bevezetésére vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusra irányuló terveiről. A Bizottság által megrendelt tanulmánynak 2019 őszére kell 
elkészülnie.

Az IMCO utoljára 2018 márciusában foglalkozott az egységes töltő kérdésével, amikor úgy 
döntött, hogy a Parlament eljárási szabályzatának 128. cikke értelmében „szóbeli választ 
igénylő kérdést” terjeszt elő2. Meg kell jegyezni, hogy az irányelv (12) 
preambulumbekezdése kimondja, hogy „a piacon forgalmazott mobiltelefonok esetében 
kívánatos, hogy kompatibilisek legyenek egy egységes töltővel” használatuk egyszerűsítése, 
valamint a felesleges hulladék és költségek csökkentése érdekében.

Az esetleges felhatalmazáson alapuló jogi aktus többek között a következő kérdéseket veti 
fel: a) hogyan lehet meghatározni egy olyan töltőt, amelyről elmondható, hogy 

2 Megjegyzés: az Elnökök Értekezlete nem tűzte a kérdést a plenáris ülés napirendjére, és a kérdés tárgytalanná 
vált.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1554379179141&uri=CELEX:32019R0320
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_hu
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000037_HU.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000037_HU.html
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töltőblokkból, interfészekből, kábelből és egy eszközből áll; b) egy felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadása önmagában vajon megvalósítaná-e a szakpolitikai célkitűzést, vagy 
esetleg további intézkedésekre – például másodlagos jogszabályokra – is szükség lenne?

A Bizottság képviselője elmagyarázhatná az egységes töltőkre vonatkozóan eddig elvégzett 
munkáját, ideértve konzultációi és tanulmányai megállapításait, és jelezhetné az egységes 
töltő megvalósításához szükséges következő konkrét lépéseket. 
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2. Annak követelménye, hogy az internethez csatlakoztatott és a viselhető készülékeknek 
gondoskodniuk kell a személyes adatok és a magánélet védelméről, valamint a csalás 
elleni védelemről (a 3. cikk (3) bekezdésének e) és f) pontja);
A Bizottság 2019 januárjában bevezető hatásvizsgálatot tett közzé, amelyben tájékoztatja a 
polgárokat és az érdekelt feleket a dolgok internete és a hordható eszközök biztonságának 
megerősítését célzó, esetleges felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó bizottsági 
tervekről. Jelenleg nyilvános konzultáció zajlik, és a Bizottság megbízást adott a témáról 
szóló tanulmány elkészítésére.

E témában a fellépést az internethez csatlakoztatott eszközök számának növekedése, 
valamint azon aggodalom ösztönzi, hogy a fogyasztók védelmét szolgáló intézkedések nem 
megfelelőek. Különösen súlyos az aggodalom az olyan „intelligens játékok” esetében, 
amelyek fényképeket vagy videókat rögzíthetnek, és helymeghatározó adatokat tárolhatnak 
a gyermekekről, illetve még azt is lehetővé tehetik idegenek számára, hogy kapcsolatba 
lépjenek a gyermekekkel3. 

A Bizottság képviselője elmagyarázhatná az ezzel az esetleges felhatalmazáson alapuló jogi 
aktussal kapcsolatos eddigi munkáját. Kifejthetné, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus hogyan járulna hozzá a hálózat egészére – azaz a rádióberendezések területén túl is – 
vonatkozó hálózati biztonság elérésének tágabb célkitűzéséhez, és hogyan valósítaná meg 
az összhangot az e területre vonatkozó más hatályos jogszabályokkal, például a 
kiberbiztonsági jogszabállyal.

3. Az a követelmény, hogy a rádióberendezésnek csak addig szabad lehetővé tennie 
szoftverek feltöltését, amíg a rádióberendezés és az új szoftver kombinációja megfelel 
az irányelvnek (a 3. cikk (3) bekezdésének i) pontja és a 4. cikk).
A Bizottság 2019 januárjában bevezető hatásvizsgálatot tett közzé annak érdekében, hogy 
tájékoztassa a polgárokat és az érdekelt feleket a szoftverek rádióberendezésekre való 
feltöltésére vonatkozó esetleges jogszabályra irányuló terveiről. 

Az e témával kapcsolatos fellépést az teszi szükségessé, hogy manapság sokféle 
rádióberendezést – például mobiltelefonokat, útvonalválasztókat, távirányítókat, 
bázisállomásokat stb. – már szoftver segítségével újra lehet konfigurálni, és fennáll annak a 
veszélye, hogy az ilyen szoftverfeltöltések miatt a rádióberendezések többé nem felelnek 
meg a rádióberendezésekről szóló irányelvnek. Az internethez csatlakoztatott eszközök 
növekvő száma csak tovább súlyosbítja a kihívást. A megfontolás tárgyát képező esetleges 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus bizonyos típusú rádióberendezések esetében előírná, 
hogy támogassanak olyan jellemzőket, amelyek csak abban az esetben teszik lehetővé a 
szoftverfeltöltéseket, ha a rádióberendezés és a szoftver kombinációja bizonyítottan 
megfelel az előírásoknak.

A Bizottság képviselője elmagyarázhatná az e lehetséges felhatalmazáson alapuló jogi 
aktussal kapcsolatos eddigi munkáját, arra összpontosítva, hogy az mely 
rádióberendezésekre terjedne ki, és milyen kritériumokon alapulna, valamint arra, hogy a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus mit jelentene a nyílt forráskódú szoftverek 
vonatkozásában. 

3 Ezt az aggályt többek között az európai fogyasztóvédelmi szervezetek is felvetették.

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

