
Coñece  a  nova  directiva  para  reforzar  a
ciberseguridade  dos  dispositivos
inalámbricos

Infórmache  sobre  a  directiva  que  pretende  garantir  que  todos  os  dispositivos

inalámbricos, como teléfonos móbiles, monitores, xoguetes e reloxos intelixentes,

sexan seguros antes de poder comercializarse na Unión Europea.

Antes de entrar de cheo na nova directiva, imos repasar algúns datos recolleitos na

enquisa realizada polo INE sobre ‘Equipamento e Uso de Tecnoloxías de Información e

Comunicación nos Fogares do ano 2021’(https://www.ine.es/prensa/tich_2021.pdf), a cal

pon de manifesto que cada vez son máis importantes e fundamentais os dispositivos

inalámbricos para a vida das persoas, sendo utilizados tanto para fins persoais como

profesionais.

Como se pode observar na devandita enquisa, o 83,7% dos fogares con polo menos un

membro de 16 a 74 anos dispón dalgún tipo de computador (de sobremesa ou portátil),

o que supón un aumento respecto a 2020. Ademais, o teléfono móbil está presente en

case  a  totalidade  dos  fogares  (o  99,5%),  datos  que  se  reiteran  desde  o  2020.  Así

mesmo,  non  só  o  uso  de  dispositivos  aumentou,  senón  que  o  acceso  a  Internet  é

practicamente universal nas persoas de 16 a 24 anos (o 99,7%).

Ademais,  a  pandemia  da  COVID-19  acelerou  a  trasformación  dixital  da  sociedade,

provocando a mellora nas comunicacións inalámbricas,  xa  que como indica a citada
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enquisa do INE,  o 17,6% dos ocupados de 16 a 74 anos (un total  de 3,3 millóns de

persoas) atópase teletraballando actualmente.

Doutra  banda,  no  que  respecta  ao  ámbito  europeo,  cabe  destacar  Unha  Europa

Adaptada á Era dixital (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-

fit-digital-age_es#actions),  unha  estratexia  dixital  europea  que  está  integrada  no

marco de Prioridades 2019-2024, sendo unha delas a transformación dixital de persoas

e  empresas.  Para  iso,  resulta  necesario  establecer  normas  orientadas  a  datos,

tecnoloxía e infraestruturas a través de varias accións.

En palabras de Vestager, vicepresidenta executiva para Unha Europa Adaptada á Era

dixital: «A xente quere que os seus produtos conectados sexan seguros. Como, se non,

confiar neles para as comunicacións profesionais ou privadas? Por tanto, estamos a

establecer novas obrigacións legais para salvagardar a ciberseguridade dos dispositivos

electrónicos».

Por  este  motivo,  a  UE  atópase  en  pleno  proceso  de  mellora  implementando  e

estudando  respostas  adaptadas  e  innovadoras,  debido  a  que  se  evidenciou  que  os

dispositivos inalámbricos, segundo os estudos realizados polo Centro de Servizos de

Estratexia  e  Avaliación  (https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40763),  expoñen

riscos  para  a  ciberseguridade,  por  exemplo,  datos  persoais  non  cifrados  nos  nosos

dispositivos, escóitaa das conversacións, e a fraude nos métodos de pago.

A Unión Europea para conseguir unha dixitalización cibersegura, entre outras políticas,

como parte  dunha  resposta  coherente  a  tal  obxectivo,  céntrase  en  fixar  normas  e

estándares que protexan tanto as comunicacións persoais como as profesionais e as

infraestruturas críticas, mediante o establecemento de requisitos dirixidos a reforzar a

seguridade de usuarios e consumidores. 

Thierry  Breton,  comisario  de  Mercado  Interior,  manifestou:  «As  ciberamenazas

evolucionan  rapidamente;  son  cada  vez  máis  complexas  e  adaptables.  Grazas  aos

requisitos  que  introducimos  hoxe,  melloraremos  considerablemente  a  seguridade

dunha  ampla  gama  de  produtos  e  reforzaremos  a  nosa  resiliencia  fronte  ás

ciberamenazas, en consonancia coas nosas ambicións dixitais para Europa. Trátase dun

paso  importante  no  establecemento  dun  conxunto  integral  de  normas  comúns

europeas de ciberseguridade para os produtos (incluídos os obxectos conectados) e os

servizos que entran no noso mercado».
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Estes  datos  atópanse  especificados  na  nova  directiva  sobre  equipos  radioeléctricos

(https://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-and-electronic-engineering-industries-

eei/radio-equipment-directive-red_en) a cal teñen a finalidade de garantir que todos os

dispositivos  inalámbricos,  como  teléfonos  móbiles,  monitores,  xoguetes  e  reloxos

intelixentes,  sexan  seguros  antes  de  poder  ser  comercializados  na  Unión  Europea.

Ademais,  establecerá  os  requisitos  legais  en  materia  de  ciberseguridade en  que  os

fabricantes terán que basearse para deseñar e fabricar os dispositivos, conseguindo

protexer a privacidade dos cidadáns. 

En resumo, as novas medidas que levará consigo a directiva contribuirán a mellorar

principalmente tres eixos: o primeiro,  aumentar a resistencia da rede, posto que os

dispositivos inalámbricos deberán incorporar funcións que impidan que se perturbe o

funcionamento dos sitios webs e das súas redes de comunicación. En segundo lugar,

mellorar  a  protección  da  privacidade  dos  consumidores,  adoptando  medidas  que

impidan o acceso e a trasmisión non autorizada de datos persoais. A terceira, reducir as

fraudes económicas incorporando nos dispositivos inalámbricos un mellor control da

autenticación do usuario que permita minimizar o risco de fraude cando se realicen

pagos electrónicos.

Á  súa  vez,  a  presidenta  Von  der  Leyen  anunciou  que  a  directiva  mencionada

anteriormente completarase cunha lei coñecida como Cyber Resilience Act, é dicir, unha

lei de Ciberresiliencia, que segue as pautas xa marcadas e presentadas na estratexia de

ciberseguridade  (https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/eus-cybersecurity-

strategy-digital-decade-0) da UE, anunciada en decembro de 2020.

Enténdese por ciberresiliencia aquel comportamento por parte dun sistema informático

que  é  capaz  de  soportar  diferentes  presións  e  adopta  cambios  fronte  a  estas,

contribuíndo a diminuílas e seguir funcionando correctamente. 

A nova lei de ciberresiliencia potenciará a ciberseguridade de consumidores e usuarios,

obrigando ás industrias e fabricantes a incluír maior protección nos seus dispositivos

coa  finalidade  de  diminuír  as  vulnerabilidades  do  software.  Para  levalo  a  cabo,

centrarase en gran medida na actualización do software para mellorar a seguridade dos

dispositivos que utilizan diariamente as persoas. Ademais, mellorarase e garantirá o

final da vida útil dos dispositivos, así como a eliminación dos datos persoais, e adquirir
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unha maior protección fronte a  ciberataques, uso indebido de datos persoais, e outros

actos delituosos labores a través das TIC.

O reflectido anteriormente entrará en vigor tras un período de control de dous meses,

se tanto o Consello como o Parlamento Europeo non formulan ningunha obxección.

Unha vez  entre  en  vigor,  os  fabricantes  dispoñerán dun período de 30 meses  para

implementar as novas medidas legais. Desta maneira, se se respectan as previsións,

cara a mediados de 2024, os cidadáns de toda Europa dispoñerán de dispositivos máis

seguros e adaptados aos novos tempos, e, polo tanto, accederán de forma máis segura

aos servizos que Internet ofrece. 

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


