Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Informácia o zahraničnej pracovnej ceste

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Účasť
na
zasadnutí
výboru
posudzovania
zhody
telekomunikačných zariadení a trhového dozoru (TCAM) a
pracovnej skupiny členských štátov pre posudzovanie zhody
telekomunikačných zariadení a trhového dozoru (TCAM WG)
Dátum:

10. – 11. júl 2014

Miesto rokovania:

Belgicko, Brusel

Program rokovania:

TCAM 39
1. Schválenie programu rokovania
2. Administratívne záležitosti
2.1 Aktualizácia zoznamov kontaktov
2.2 Verejný prístup k dokumentom publikovaným na
CIRCABC
3. Schválenie zápisu z predchádzajúceho rokovania
3.1 Zápis
3.2 Plán práce
4. Opatrenia proti kradnutiu mobilných zariadení
5. Smernica o rádiových zariadeniach č. 2014/53 (ďalej len
„smernica RE“)
6. Dohľad nad trhom / vynútiteľnosť / ochranné opatrenia
6.1 Správa zo skupiny dohľadu nad trhom ADCO
7. Základné požiadavky
7.1 Pokračovanie v téme Belgickej formálnej námietky
voči harmonizovanej technickej norme EN 50360
7.2 Pozícia Francúzska k meraniu vyžarovania
mobilných telefónov blízko pri tele - čl. 5 ods. 2
smernice o rádiových zariadeniach a koncových
telekomunikačných
zariadeniach
(ďalej
len
„smernica RTTE“)
7.3 2.4 GHz pásmo a priemyselná automatizácia
8. Kalendár stretnutí
9. Rôzne
9.1 Európsky akt o prístupnosti (European Accessibility
Act): opatrenia v oblasti prístupnosti v súlade s čl. 3
ods. 3 písm. f) smernice RTTE
9.2 Diskusia k potrebe Rozhodnutia Komisie na aplikáciu
čl. 3 ods. 3 písm. e) smernice RTTE pre zariadenia
fungujúce v pásme 121,5 MHz a/alebo v námornom
VHF pásme a ktoré sú určené na lokalizovanie ľudí
stratených v mori
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TCAM WG 5
1. Schválenie programu rokovania
2. Administratívne záležitosti
2.1 Aktualizácia zoznamu mimovládnych pozorovateľov
3. Schválenie zápisu z predchádzajúceho rokovania
3.1 Zápis
3.2 Plán práce
4. Pracovný plán smernice RTTE
4.1 Stav národnej implementácie
4.2 Notifikácia orgánov posudzovania zhody, orgánov
manažmentu spektra (frekvencií) a orgánov dohľadu
5. Smernica o rádiových zariadeniach č. 2014/53 (ďalej len
„smernica RE“)
5.1 pracovný program implementácie novej smernice RE
5.2 Praktický kurz k transpozícii novej smernice RE
6. Právne problémy
6.1 Koncový bod siete a DSL zariadenia. Aplikácia čl. 7
ods. 3 smernice RTTE
7. Triedy výrobkov, regulované rozhrania
7.1 Návrh publikácie Podtried triedy 1 a triedy 2
7.2 Správa z ad hoc pracovnej skupiny „podtriedy“
(subclasses)
7.3 Návrhy schválenia Podtried
8. Základné požiadavky
8.1 Výkon príjmu antén mobilných telefónov
8.2 Diskusia k potrebe Rozhodnutia Komisie na aplikáciu
čl. 3 ods. 3 písm. e) smernice RTTE pre zariadenia
fungujúce v pásme 121,5 MHz a/alebo v námornom
VHF pásme a ktoré sú určené na lokalizovanie ľudí
stratených v mori
8.3 e122/Galileo – príprava delegovaného aktu
8.4 Výsledky štúdie o dopade Memoranda o porozumení
ohľadom harmonizácie nabíjačiek pre mobilné
telefóny
8.5 Nezhoda krátkodosahových zariadení pri takmer
vybitej batérii
9. Dohľad nad trhom / vynútiteľnosť
9.1 Správa ADCO
10. Spolupráca notifikovaných orgánov
10.1 Správa zo skupiny notifikovaných orgánov pre
smernicu RTTE
11. Vývoj harmonizovaných technických noriem
11.1 Publikácia harmonizovaných technických noriem
11.2
Správa
ETSI/CENELEC
o priemyselnej
automatizácii
11.3 Správa ETSI
11.4 Správa CENELEC
11.5 návrh normalizačného mandátu – implementácia
smernice RE
12. Harmonizácia rádiového spektra
12.1 Správy RSC a RSPG
13. Medzinárodné otázky
13.1 Výmena informácií s USA a Kanadou ohľadom
aktivít dohľadu nad trhom
14. Kalendár stretnutí
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15. Rôzne
15.1 Európsky akt o prístupnosti (European
Accessibility Act): opatrenia v oblasti prístupnosti v súlade s
čl. 3 ods. 3 písm. f) smernice RTTE

II. ÚČEL CESTY
Pracovné skupiny TCAM a TCAM WG sa zaoberajú základnými záležitosťami spojenými s
vykonávaním a implementáciou smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 1999/5/ES z 9. marca
1999 o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní
ich zhody. Sú zriadené Európskou komisiou, predsedá im vždy zástupca Európskej komisie a
zúčastňujú sa ich zástupcovia členských štátov EÚ, normalizácie, priemyslu a iných
zainteresovaných strán.
Účasť na pracovných skupinách Európskej komisie TCAM a TCAM WG je dôležitá z dôvodu
získania aktuálnych informácií z oblasti vykonávania a implementácie vyššie uvedenej smernice
podľa programu rokovania.
Dôležité informácie podľa programu sú najmä:
TCAM 39
- Smernica o rádiových zariadeniach č. 2014/53 – bod 5,
- Správa o aktivitách dohľadu nad trhom v oblasti rádiových a koncových telekomunikačných
zariadení – bod 6,
- Rôzne – bod 9.
TCAM WG 5
- Pracovný plán smernice – bod 4,
- Právne problémy – bod 6,
- Triedy výrobkov, regulované rozhrania - bod 7,
- Základné požiadavky – bod 8,
- Správa o aktivitách Skupiny notifikovaných osôb – bod 10,
- Vývoj
harmonizovaných
technických
telekomunikačných zariadení – bod 11,

noriem

v oblasti

rádiových

a koncových

- Harmonizácia rádiového spektra – bod 12,
- Medzinárodné otázky – bod 13.
III. PRÍNOS CESTY
Pracovná cesta splnila svoj účel, na rokovaniach boli prezentované informácie od Európskej
komisie a členských štátov EÚ, ktoré sa týkajú aplikácie smernice o rádiovom zariadení a
koncových telekomunikačných zariadeniach v praxi a informácie o zmenách a aktivitách v tejto
oblasti.
IV. CESTU USKUTOČNIL

zástupca odboru skúšobníctva, ÚNMS SR
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