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Ärende: Tid för lagstiftningsgranskning om genomförande av direktivet om 
radioutrustning (direktiv 2014/53/EU)

Praktiska arrangemang

På begäran från IMCO-utskottets samordnare höll IMCO-utskottet en session för 
lagstiftningsgranskning den 6 november 2019 om läget för genomförandet av direktivet om 
radioutrustning1. Det är det tredje mötet – det första ägde rum den 10 november 2016, det 
andra den 21 november 2017.

Gwenole Cozigou, direktör för industriell omvandling och avancerade värdekedjor inom GD 
GROW, kommer att tala inför ledamöterna i IMCO-utskottet, följt av en debatt med 
ledamöterna.

Bakgrundsinformation om direktivet

Direktivet om radioutrustning antogs i parlamentet år 2014. Det reviderar direktivet från 1999 
och fastställer krav på säkerhet, hälsoskydd och elektromagnetisk kompatibilitet för 
radioutrustning (tv-apparater, mobiltelefoner, wifi, bluetooth osv.). 

I artikel 3.3 i direktivet anges nio krav som vissa kategorier av radioutrustning måste uppfylla. 

1 Direktiv 2014/53/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden 
av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG.
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De kategorier som omfattas av varje krav ska specificeras i delegerade akter. 

Kommissionen har hittills antagit en delegerad akt när det gäller artikel 3.3 g. Den anger vilka 
kategorier av radioutrustning som ska säkerställa lokalisering av nödsamtal. I den delegerade 
akt som antogs den 25 februari anges att smarta mobiler omfattas av kravet på att kunna ta 
emot och behandla lokaliseringsuppgifter baserade på wifi och GNSS (åtminstone Galileo).

Ytterligare tre delegerade akter håller för närvarande på att diskuteras i den expertgrupp för 
radioutrustning som inrättats av kommissionen.

Sammankomstens innehåll

Syftet med sessionen för lagstiftningsgranskning är att granska kommissionen när det gäller 
genomförandet av direktivet om radioutrustning, med särskild inriktning på framsteg när det 
gäller att anta delegerade akter. 

Kommissionen arbetar för närvarande med tre delegerade akter om 1) gemensamma laddare, 
2) integritetskrav och skydd mot bedrägeri för internetansluten utrustning och kroppsnära 
enheter samt 3) uppladdning av programvara till radioutrustning.

1. Krav på att radioutrustningen ska samverka med ”gemensamma laddare” 
(artikel 3.3 a). 
Kommissionen offentliggjorde i december 2018 en inledande konsekvensbedömning för 
att informera medborgare och berörda parter om sina planer på en delegerad akt för att 
genomföra gemensamma laddningslösningar för mobiltelefoner och andra liknande 
enheter. En undersökning som beställts av kommissionen kommer att slutföras under 
hösten 2019.

IMCO-utskottet tog senast upp frågan om den gemensamma laddaren i mars 2018 när det 
röstade för att lägga fram en ”fråga för muntligt besvarande” i enlighet med artikel 128 
i Europaparlamentets arbetsordning2. Observera att det i skäl 12 i direktivet anges att 
”mobiltelefoner som tillhandahålls på marknaden [bör] vara kompatibla med en gemensam 
laddare” för att göra dem enklare att använda och minska onödigt avfall och onödiga 
kostnader.

Bland annat dessa frågor tas upp i denna delegerade akt: a) Definitionen av en laddare, som 
kan sägas bestå av ett laddningsblock, gränssnitt, en kabel och en anordning. b) Skulle 
antagandet av en delegerad akt på egen hand uppnå det politiska målet eller skulle det 
behövas ytterligare åtgärder, såsom sekundärlagstiftning?

Kommissionens företrädare kan förklara sitt arbete hittills när det gäller gemensamma 
laddare, däribland resultaten av deras samråd och studier, och ange vilka konkreta 
åtgärder som krävs för att förverkliga en gemensam laddare. 

2 Talmanskonferensen ställde inte frågan på plenarsessionens dagordning och frågan har förfallit.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/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_SV.html
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2. Krav på att internetansluten utrustning och kroppsnära enheter ska skydda 
personuppgifter och personlig integritet samt skydda mot bedrägeri (artikel 3.3 e 
och f).
Kommissionen offentliggjorde i januari 2019 en inledande konsekvensbedömning för att 
informera medborgare och berörda parter om sina planer på en delegerad akt för att stärka 
säkerheten för sakernas internet och kroppsnära enheter. Ett offentligt samråd pågår och 
kommissionen har beställt en undersökning i ämnet.

Drivkraften för åtgärder i denna fråga är det ökande antalet internetanslutna enheter och 
oron över att åtgärderna för att skydda konsumenterna är otillräckliga. Det råder särskilt 
allvarlig oro när det gäller ”smarta leksaker” som skulle kunna registrera foton eller videor 
samt lagra lokaliseringsuppgifter om barn, eller som kanske till och med gör det möjligt för 
främlingar att interagera med barn3. 

Kommissionens företrädare kan förklara sitt arbete hittills när det gäller denna eventuella 
delegerade akt. Det skulle kunna handla om hur denna delegerade akt skulle bidra till det 
övergripande målet att uppnå nätsäkerhet på alla områden, dvs. utöver området för 
radioutrustning, och hur den skulle uppnå överensstämmelse med annan befintlig 
lagstiftning på området, t.ex. cybersäkerhetsakten.

3. Krav på att radioutrustning endast ska medge uppladdningar av programvara så 
länge kombinationen av radioutrustning och ny programvara förblir 
i överensstämmelse med artikel 3.3 i och artikel 4 i direktivet.
Kommissionen offentliggjorde i januari 2019 en inledande konsekvensbedömning för att 
informera medborgare och berörda parter om sina planer på eventuell lagstiftning om 
uppladdning av programvara till radioutrustning. 

Åtgärder på detta område kräver att många typer av radioutrustning, såsom mobiltelefoner, 
routrar, fjärrkontroller, basstationer osv. i dag kan konfigureras om med hjälp av 
programvara, och det finns en risk för att sådana uppladdningar av programvara gör 
radioutrustning oförenlig med kraven i direktivet om radioutrustning. Det ökande antalet 
internetanslutna enheter på marknaden gör utmaningen alltmer akut. Den möjliga 
delegerade akt som övervägs skulle skapa en skyldighet för vissa typer av radioutrustning 
att stödja funktioner som tillåter uppladdning av programvara endast när det har visats att 
kombinationen av radioutrustning och programvara uppfyller kraven.

Kommissionens företrädare kan förklara sitt arbete hittills med denna möjliga delegerade 
akt, och ta upp vilka typer av radioutrustning som skulle omfattas och på grundval av vilka 
kriterier samt vad den delegerade akten skulle kunna innebära för programvara med 
öppen källkod. 

3 Denna fråga har bland annat tagits upp av europeiska konsumentorganisationer.

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

