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Praktinė informacija

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos (IMCO) komiteto koordinatorių prašymu 2019 m. 
lapkričio 6 d. IMCO komitetas rengia teisėkūros kontrolei skirtą sesiją Radijo įrenginių 
direktyvos įgyvendinimo padėties tema1. Tai trečioji tokia sesija. Pirmoji įvyko 2016 m. 
lapkričio 10 d., antroji – 2017 m. lapkričio 21 d.

Į narius kreipsis Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinio direktorato (GROW 
GD) Pramonės permainų ir pažangių vertės grandinių padalinio direktorius Gwenole Cozigou, 
po to vyks diskusija su nariais. 

Bendroji informacija apie direktyvą

Radijo įrenginių direktyva buvo priimta 2014 m. Parlamente. Ja peržiūrima 1999 m. direktyva 
ir nustatomi radijo įrenginiams (televizoriams, mobiliesiems telefonams, belaidžio ryšio tinklui, 
„Bluetooth“ ir kt.) taikytini saugos, sveikatos apsaugos ir elektromagnetinio suderinamumo 
reikalavimai. 

Direktyvos 3 straipsnio 3 dalyje nustatyti 9 reikalavimai, kuriuos turi atitikti tam tikrų 

1 Direktyva 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, 
kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB.
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kategorijų radijo įrenginiai. Kategorijos, kurioms taikomas bet kuris iš reikalavimų, turi būti 
nustatytos deleguotuosiuose aktuose. 

Iki šiol Komisija priėmė vieną deleguotąjį aktą dėl 3 straipsnio 3 dalies g punkto. Jame 
išdėstoma, kokių kategorijų radijo įrenginiams taikomi reikalavimai dėl pagalbą kviečiančio 
asmens buvimo vietos nustatymo. Vasario 25 d. priimtame deleguotajame akte nurodoma, kad 
mobiliesiems telefonams taikomas reikalavimas gebėti priimti ir tvarkyti belaidžio ryšio tinklo 
duomenis ir pasaulinės navigacijos palydovų sistemos duomenis (suderinamus ir sąveikius bent 
su „Galileo“). 

Šiuo metu Komisijos įsteigtoje Radijo įrenginių ekspertų grupėje vyksta diskusijos dėl dar trijų 
deleguotųjų aktų.

Sesijos turinys

Teisėkūros kontrolės sesijos tikslas yra tikrinti, kaip Komisija įgyvendina Radijo įrenginių 
direktyvą, dėmesį visų pirma skiriant pažangai, daromai priimant deleguotuosius aktus. 

Šiuo metu Komisija dirba prie trijų deleguotųjų aktų, susijusių su: 1) bendro naudojimo 
krovikliais, 2) prie interneto prijungtiems prietaisams ir dėvimiesiems įrenginiams taikomais 
privatumo reikalavimais ir apsaugos nuo sukčiavimo priemonėmis ir 3) programinės įrangos 
įkėlimu į radijo įrenginius.

1. Reikalavimas, kad radijo įrenginiai veiktų naudojant bendro naudojimo kroviklius (3 
straipsnio 3 dalies a punktas) 
2018 m. gruodžio mėn. Komisija paskelbė įžanginį poveikio vertinimą, kad informuotų 
piliečius ir suinteresuotuosius subjektus apie savo planus priimti deleguotąjį aktą siekiant 
įgyvendinti bendro naudojimo kroviklio sprendimus mobiliuosiuose telefonuose ir 
panašiuose prietaisuose. Komisijos užsakytas tyrimas turi būti baigtas 2019 m. rudenį.

Paskutinį kartą IMCO komitetas klausimą dėl bendro naudojimo kroviklio svarstė 2018 m. 
kovo mėn., kai balsavo dėl klausimo, į kurį atsakoma žodžiu, pateikimo pagal Parlamento 
darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnį2. Pažymėtina, kad direktyvos 12 konstatuojamojoje 
dalyje teigiama, jog rinkai tiekiami mobilieji telefonai turėtų sąveikauti su bendrojo 
naudojimo krovikliais siekiant supaprastinti jų naudojimą ir sumažinti nereikalingas atliekas 
ir sąnaudas.

Be kita ko, dėl šio deleguotojo akto, kuris galėtų būti priimtas, kyla tokių klausimų: a) Kaip 
apibrėžti kroviklį, apie kurį būtų galima sakyti, kad jį sudaro krovimo korpusas, sąsajos, 
laidas ir įtaisas? b) Ar priėmus pavienį deleguotąjį aktą būtų pasiektas politinis tikslas, ar, 
galbūt, prireiktų papildomų priemonių, pvz., antrinės teisės aktų?

Komisijos atstovas galėtų paaiškinti iki šiol bendro naudojimo kroviklio klausimu nuveiktą 
darbą, įskaitant konsultacijų ir tyrimų rezultatus, ir nurodyti, kokių tolesnių konkrečių 
veiksmų bus imamasi, kad būtų pradėtas naudoti bendro naudojimo kroviklis. 

2N.B. Pirmininkų sueiga neįtraukė klausimo į plenarinio posėdžio darbotvarkę, taigi jo galiojimo laikas baigėsi.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1554379179141&uri=CELEX%3A32019R0320
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000037_LT.html


CM\1191450LT.docx 3/3 PE643.000v01-00

LT

2. Reikalavimas, kad prie interneto prijungti prietaisai ir dėvimieji objektai užtikrintų 
asmens duomenų ir privatumo apsaugą, taip pat apsaugą nuo sukčiavimo (3 straipsnio 
3 dalies e ir f punktai) 
2019 m. sausio mėn. Komisija paskelbė įžanginį poveikio vertinimą, kad informuotų 
piliečius ir suinteresuotuosius subjektus apie savo planus priimti deleguotąjį aktą siekiant 
padidinti daiktų interneto ir dėvimųjų įrenginių saugumą. Šiuo metu vyksta viešos 
konsultacijos, ir Komisija užsakė atlikti tyrimą šiuo klausimu. 

Akstinas imtis veiksmų šioje srityje yra didėjantis prie interneto prijungtų prietaisų skaičius 
ir susirūpinimas, kad vartotojų apsaugos priemonės yra nepakankamos. Ypač didelį 
susirūpinimą kelia vadinamieji išmanieji žaislai, kurie gali įrašyti vaikų nuotraukas ar 
vaizdus ir kaupti duomenis apie buvimo vietą ar net sudaryti sąlygas nepažįstamiems 
asmenims užmegzti kontaktą su vaikais3. 

Komisijos atstovas galėtų paaiškinti iki šiol nuveiktą darbą, susijusį su galbūt priimsimu 
deleguotuoju aktu. Jis galėtų aptarti, kaip šiuo deleguotuoju aktu būtų prisidedama prie 
platesnio tikslo užtikrinti tinklo saugumą apskritai, t. y. ne vien tik radijo įrenginių srityje, 
ir kaip būtų užtikrintas derėjimas su kitais šios srities teisės aktais, pvz., su Kibernetinio 
saugumo aktu.

3. Reikalavimas, kad programinę įrangą į radijo įrenginius būtų galima įkelti tik tuo 
atveju, jeigu radijo įrenginių ir naujos programinės įrangos deriniai ir toliau atitinka 
direktyvos reikalavimus (3 straipsnio 3 dalis ir 4 straipsnis).
2019 m. sausio mėn. Komisija paskelbė įžanginį poveikio vertinimą, kad informuotų 
piliečius ir suinteresuotuosius subjektus apie savo planus galbūt priimti teisės aktą dėl 
programinės įrangos įkėlimo į radijo įrenginius. 

Imtis veiksmų šioje srityje reikia dėl to, kad daugelio tipų radijo įrenginius, pvz., 
mobiliuosius telefonus, maršruto parinktuvus, nuotolinio valdymo įrenginius, bazines stotis 
ir kt., šiais laikais galima iš naujo konfigūruoti naudojant programinę įrangą, taigi esama 
rizikos, kad dėl tokio programinės įrangos įkėlimo radijo įrenginiai gali nebeatitikti Radijo 
įrenginių direktyvos. Kadangi prie interneto prijungtų prietaisų vis gausėja, problema tampa 
dar aktualesnė. Aptariamu deleguotuoju aktu, kuris galbūt bus priimtas, būtų nustatytas 
įpareigojimas tam tikrų tipų radijo įrenginiuose įdiegti tam tikras funkcijas, užtikrinančias, 
kad programinę įrangą būtų galima įkelti į radijo įrenginius tik tuo atveju, jeigu buvo įrodyta 
radijo įrenginių ir programinės įrangos derinių atitiktis.

Komisijos atstovas galėtų paaiškinti iki šiol nuveiktą darbą, susijusį su galbūt priimsimu 
deleguotuoju aktu, ir aptarti, kokio tipo radijo įrenginiams jis būtų taikomas, kokiais 
kriterijais būtų remiamasi ir ką toks deleguotasis aktas reikštų atvirojo kodo programinei 
įrangai. 

3 Šį ir kitus susirūpinimą keliančius klausimus iškėlė Europos vartotojų asociacijos.

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

