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Praktiline korraldus

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni (IMCO) koordinaatorite palvel korraldab IMCO-komisjon 
6. novembril 2019 õigusliku kontrolli istungi raadioseadmete direktiivi rakendamise seisu 
kohta1. See on kolmas niisugune istung. Esimene toimus 10. novembril 2016, teine 21. 
novembril 2017.

IMCO-komisjoni liikmetele esineb ettekandega DG GROW tööstuse ümberkujundamise ja 
kõrgetasemeliste väärtusahelate eest vastutav direktor Gwenole Cozigou. Seejärel toimub 
arutelu liikmetega.

Teave direktiivi tausta kohta

Raadioseadmete direktiiv võeti Euroopa Parlamendis vastu 2014. aastal. Sellega muudetakse 
1999. aasta direktiivi ning kehtestatakse nõuded raadioseadmete (telerid, mobiiltelefonid, WiFi, 
bluetooth jne), ohutuse, tervisekaitse ja elektromagnetilise ühilduvuse kohta. 

Direktiivi artikli 3 lõikes 3 sätestatakse nõuded, millele teatavatesse kategooriatesse kuuluvad 
raadioseadmed peavad vastama. Kategooriad, mille suhtes konkreetset nõuet kohaldatakse, 

1 Direktiiv 2014/53/EL raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/5/EÜ.
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tuleb täpsustada delegeeritud õigusaktides. 

Komisjon on seni võtnud vastu ühe delegeeritud õigusakti artikli 3 lõike 3 punkti g kohta. Selles 
on sätestatud, millise kategooria raadioseadmed peavad hädaolukorras tagama helistaja 
asukoha kindlaksmääramise. 25. veebruaril vastu võetud delegeeritud õigusaktis on 
täpsustatud, et nutitelefonide suhtes kehtib nõue, et nad peavad saama vastu võtta ja töödelda 
asukohaandmeid WiFi ja GNSSi teabe alusel (vähemalt Galileo).

Komisjoni loodud raadioseadmete ekspertide rühmas arutatakse praegu veel kolme 
delegeeritud õigusakti.

Istungi sisu

Õigusliku kontrolli istungi eesmärk on kontrollida Euroopa Komisjoni tegevust raadioseadmete 
direktiivi rakendamisel, eelkõige delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise edenemist. 

Komisjon tegeleb praegu kolme delegeeritud õigusaktiga, mis käsitlevad: 1) ühtseid laadijaid, 
2) privaatsusega seotud nõudeid ja pettusevastaseid kaitsemeetmeid internetiga ühendatud 
seadmete ja kantavate seadmete puhul ning 3) tarkvara üleslaadimist raadioseadmetesse.

1. Nõue, et raadioseadmed peavad töötama ühtsete laadijatega (artikli 3 lõike 3 punkt a). 
Komisjon avaldas 2018. aasta detsembris esialgse mõjuhinnangu, et teavitada kodanikke ja 
sidusrühmi oma kavatsusest võtta vastu delegeeritud õigusakt mobiiltelefonide ja muude 
sarnaste seadmete jaoks ühtsete laadimislahenduste rakendamiseks. Komisjoni tellitud 
uuring viiakse lõpule 2019. aasta sügisel.

IMCO-komisjon käsitles ühtsete laadijate küsimust viimati märtsis 2018, kui ta hääletas 
Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 128 alusel suuliselt vastatava küsimuse üle2. Tuleb 
märkida, et direktiivi põhjenduses 12 on sätestatud, et „turul kättesaadavaks tehtavad 
mobiiltelefonid peaksid ühilduma ühtsete laadijatega”, et lihtsustada nende kasutamist ning 
vähendada tarbetuid jäätmeid ja kulusid.

Võimaliku delegeeritud õigusaktiga seoses on tekkinud muu hulgas järgmised küsimused: 
a) kuidas määratleda laadijat, mis võiks väidetavalt koosneda laadimisplokist, liidestest, 
juhtmest ja seadmest; b) kas delegeeritud õigusakti vastuvõtmine eraldiseisvana aitab 
saavutada poliitika eesmärki või läheb ehk vaja täiendavaid meetmeid, näiteks teiseseid 
õigusakte?

Komisjoni esindaja võiks selgitada oma senist tööd ühtsete laadijate osas, sealhulgas 
konsultatsioonide ja uuringute tulemusi, ning teatada, millised on järgmised konkreetsed 
sammud ühtse laadija kasutuselevõtmiseks. 

2 NB! Esimeeste konverents ei pannud küsimust täiskogu istungjärgu päevakorda ja see on aegunud.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1554379179141&uri=CELEX:32019R0320
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_et
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000037_ET.html
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2. Nõue, et internetiga ühendatud seadmed ja kantavad seadmed peavad tagama 
isikuandmete kaitse ja eraelu puutumatuse ning kaitse pettuse eest (artikli 3 lõike 3 
punktid e ja f).
Komisjon avaldas 2019. aasta jaanuaris esialgse mõjuhinnangu, et teavitada kodanikke ja 
sidusrühmi võimalikest uutest delegeeritud õigusaktidest, et suurendada asjade interneti ja 
kantavate seadmete turvalisust. Käimas on avalik arutelu ja komisjon on tellinud vastava 
uuringu.

Tegutsema ajendab asjaolu, et internetiga ühendatud seadmeid on üha rohkem, ning mure 
selle pärast, et meetmed tarbijate kaitsmiseks on ebapiisavad. Eriti tekitavad muret nn arukad 
mänguasjad, mis võivad salvestada fotosid või videoid ja säilitada laste asukohaandmeid või 
mis võimaldavad isegi võõrastel lastega suhelda3. 

Komisjoni esindaja võiks selgitada oma senist tööd selle võimaliku delegeeritud õigusaktiga. 
Käsitleda võiks seda, kuidas delegeeritud õigusakt aitaks saavutada laiemat eesmärki, 
milleks on võrgu turvalisuse saavutamine kogu ühenduses, st väljaspool raadioseadmeid, ja 
kuidas see aitaks saavutada kooskõla muude selle valdkonna kehtivate õigusaktidega, nt 
küberturvalisust käsitleva õigusaktiga.

3. Nõue, et raadioseadmed peavad võimaldama tarkvara üleslaadimist üksnes juhul, kui 
raadioseadme ja uue tarkvara kombinatsioon vastab endiselt direktiivile (artikli 3 lõike 
3 punkt i ja artikkel 4).
Komisjon avaldas 2019. aasta jaanuaris esialgse mõjuhinnangu, et teavitada kodanikke ja 
sidusrühmi võimalikest uutest õigusaktidest tarkvara üleslaadimise kohta 
raadioseadmetesse. 

Selle teemaga seotud meetmeid nõuab tõsiasi, et paljusid raadioseadmeid, nagu 
mobiiltelefonid, ruuterid, kaugjuhtimisseadmed, tugijaamad jne saab tänapäeval tarkvaraga 
ümber konfigureerida ning on oht, et sellise tarkvara üleslaadimise tulemusena ei vasta 
raadioseadmed direktiivi nõuetele. Asjaolu, et internetiga ühendatud seadmeid on turul üha 
rohkem, muudab selle probleemi veelgi teravamaks. Kui selline delegeeritud õigusakt vastu 
võetaks, kohustaks see teatud liiki raadioseadmeid toetama omadusi, mis võimaldavad 
tarkvara üles laadida üksnes siis, kui on tõendatud, et raadioseadme ja tarkvara 
kombinatsioon vastab nõuetele.

Komisjoni esindaja võiks selgitada oma senist tööd selle võimaliku delegeeritud õigusakti 
osas, käsitledes seda, milliste raadioseadmete liigid oleksid hõlmatud ja milliste 
kriteeriumide alusel ning mida võiks delegeeritud õigusakt tähendada avatud lähtekoodiga 
tarkvara jaoks. 

3 Sellele probleemile on tähelepanu juhtinud muu hulgas Euroopa tarbijaühendused.

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

