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Praktiska informācija

Pēc IMCO komitejas koordinatoru pieprasījuma IMCO komiteja 2019. gada 6. novembrī rīko 
leģislatīvās pārbaudes sanāksmi par to, kā tiek īstenota Radioiekārtu direktīva1. Tā ir trešā šāda 
sanāksme — pirmā notika 2016. gada 10. novembrī, un otrā notika 2017. gada 21. novembrī.

IMCO komitejas locekļus uzrunās par rūpniecības pārveides un uzlabotu vērtības veidošanas 
ķēžu jautājumiem atbildīgais direktors Gwenole Cozigou no Komisijas Iekšējā tirgus, 
rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāta (DG GROW), un pēc tam sekos 
debates ar komitejas locekļiem.

Vispārīga informācija par direktīvu

Radioiekārtu direktīva Parlamentā tika pieņemta 2014. gadā. Ar šo tiesību aktu tiek pārskatīta 
1999. gadā pieņemta direktīva un noteiktas prasības radioiekārtām (tādām kā televizori, mobilie 
tālruņi, Wi-Fi, tehnoloģija „Bluetooth” u.tml.) attiecībā uz drošumu, veselības aizsardzību un 
elektromagnētisko savietojamību. 

1 Direktīva 2014/53/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar 
ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK.
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Direktīvas 3. panta 3. punktā ir izklāstītas 9 atbilstības prasības, kurām atsevišķu radioiekārtu 
kategoriju gadījumā ir jābūt izpildītām. Kategorijas, uz kurām katra no prasībām attiecas, ir 
jānosaka deleģētajos aktos. 

Līdz šim Komisija ir pieņēmusi vienu deleģēto aktu saistībā ar 3. panta 3. punkta 
g) apakšpunktu. Tajā ir noteikts, kuru kategoriju radioiekārtām ir jānodrošina, ka ir nosakāma 
zvanītāja atrašanās vieta ārkārtas zvanu gadījumos. Deleģētajā aktā, kas pieņemts 25. februārī, 
ir norādīts, ka uz viedtālruņiem attiecas prasība, lai tie spētu saņemt un apstrādāt atrašanās 
vietas datus, pamatojoties uz Wi-Fi un GNSS (vismaz Galileo).

Komisijas izveidotā Radioiekārtu ekspertu grupa pašlaik apspriež vēl trīs deleģētos aktus.

Sanāksmes mērķis

Leģislatīvās pārbaudes sanāksme tiek rīkota, lai rūpīgi pārbaudītu to, kā Komisija īsteno 
Radioiekārtu direktīvu, jo īpaši aplūkojot situāciju saistībā ar deleģēto aktu pieņemšanu. 

Pašlaik Komisija strādā pie trim deleģētajiem aktiem, kuri attiecas uz 1) vienotu lādētāju, 
2) privātuma prasībām un aizsardzību pret krāpšanu pie interneta pieslēgtām iekārtām un 
valkājamām ierīcēm un 3) programmatūras augšupielādi radioiekārtās.

1. Prasība par to, ka radioiekārtām ir jādarbojas ar „kopējiem lādētājiem” (3. panta 
3. punkta a) apakšpunkts). 
Komisija 2018. gada decembrī publicēja sākotnējo ietekmes novērtējumu, lai informētu 
iedzīvotājus un ieinteresētās personas par to, ka ir iecerējusi pieņemt deleģētu aktu, ar ko 
īstenot vienotas uzlādes risinājumus mobilajiem tālruņiem un citām līdzīgām ierīcēm. 
Pētījums, kas Komisijas uzdevumā tiek gatavots, ir jāpabeidz 2019. gada rudenī.

Iepriekšējo reizi IMCO komiteja jautājumu par vienotiem lādētājiem skatīja 2018. gada 
martā, kad balsojot nolēma saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 128. pantu iesniegt 
jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski2. Jāpatur prātā direktīvas 12. apsvērums, kurā noteikts, 
ka „mobilajiem telefoniem, kas ir pieejami tirgū, vajadzētu būt savietojamiem ar vienotu 
lādētāju”, lai tos būtu vienkāršāk lietot un lai mazāk būtu lieku atkritumu un izmaksu.

Saistībā ar šo deleģēto aktu, kas, iespējams, tiks pieņemts, cita starpā rodas arī šādi 
jautājumi: a) kā definēt jēdzienu „lādētājs”, par kuru varētu teikt, ka tas sastāv no uzlādes 
bloka, saskarnēm, vada un attiecīgas ierīces; b) vai politikas mērķa sasniegšanai pietiktu ar 
šāda deleģētā akta pieņemšanu vien, vai tomēr būtu jāveic vēl arī citi pasākumi, piemēram, 
jāpieņem sekundārie tiesību akti?

Komisijas pārstāvis varētu pastāstīt, kā Komisija līdz šim ir strādājusi pie jautājuma par 
vienotiem lādētājiem, cita starpā izklāstot arī to, ko Komisija ir konstatējusi apspriešanos 
un pētījumu rezultātā, un ieskicēt konkrētus soļus, kas turpmāk tiks sperti, lai vienots lādētājs 
kļūtu par realitāti.

2 Ievērībai — Priekšsēdētāju konference jautājumu plenārsēdes darba kārtībā neiekļāva, un tas zaudēja spēku.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1554379179141&uri=CELEX%3A32019R0320
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_lv
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000037_LV.html
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2. Prasība par to, ka pie interneta pieslēgtām iekārtām un valkājamām ierīcēm ir 
jāgarantē personas datu un privātuma aizsardzība un aizsardzība pret krāpšanu 
(3. panta 3. punkta e) un f) apakšpunkts).
Komisija 2019. gada janvārī publicēja sākotnējo ietekmes novērtējumu, tā informējot 
iedzīvotājus un ieinteresētās personas par to, ka ir iecerējusi pieņemt deleģētos aktus, lai 
panāktu, ka krietni drošāks kļūst lietu internets un valkājamās ierīces. Pašlaik notiek 
sabiedriskā apspriešana un Komisijas uzdevumā tiek veikts attiecīgs pētījums.

Pie šī jautājuma rosina strādāt divi faktori — pie interneta tiek pieslēgts aizvien vairāk ierīču, 
un ir bažas par to, vai patērētāju aizsardzības pasākumi ir adekvāti. Stipri bažīties ir pamats 
tieši „viedo rotaļlietu” gadījumā, jo ar tām ir iespējama bērnu fotografēšana un 
videofilmēšana un tajās glabājas bērnu atrašanās vietas dati, un saziņai ar bērniem tās varētu 
izmantot pat svešinieki3. 

Komisijas pārstāvis varētu pastāstīt, kā Komisija līdz šim ir strādājusi pie šī deleģētā akta, 
kas, iespējams, tiks pieņemts. Tas varētu paskaidrot, kā šis deleģētais akts palīdzēs sasniegt 
vērienīgāku mērķi attiecībā uz tīkla drošību plašākā kontekstā, proti, ne tikai radioiekārtu 
jomā, un kā tas nodrošinās konsekvenci ar citiem šajā nozarē spēkā esošajiem tiesību aktiem, 
piemēram, ar Kiberdrošības aktu.

3. Prasība par to, ka programmatūru radioiekārtās drīkst augšupielādēt tikai tādā 
gadījumā, ja attiecīgās radioiekārtas un jaunās programmatūras kombinācija 
joprojām atbilst direktīvas prasībām (3. panta 3. punkta i) apakšpunkts un 4. pants).
Komisija 2019. gada janvārī publicēja sākotnējo ietekmes novērtējumu, lai informētu 
iedzīvotājus un ieinteresētās personas par to, ka Komisija varētu pieņemt tiesību aktus par 
programmatūras augšupielādi radioiekārtās. 

Šis jautājums ir jārisina, jo daudziem radioiekārtu veidiem — piemēram, mobilajiem 
tālruņiem, maršrutētājiem, tālvadības pultīm, bāzes stacijām u. tml., — konfigurāciju 
mūsdienās var mainīt ar programmatūras palīdzību, un ir jārēķinās ar nevēlamu iespēju, ka 
pēc šādas programmatūras augšupielādes attiecīgā radioiekārta vairs neatbilst Radioiekārtu 
direktīvas prasībām. Šo problemātisko jautājumu vēl vairāk saasina tas, ka pie interneta 
pieslēdzamas ierīces tirgū ir pieejamas arvien lielākā skaitā. Ar deleģēto aktu, kura 
pieņemšana tiek apsvērta, būtu noteikts, ka atsevišķiem radioiekārtu veidiem ir jāpilda 
funkcijas, kas programmatūru ļauj augšupielādēt tikai tad, ja ir pierādīts, ka attiecīgās 
radioiekārtas un programmatūras kombinācija ir atbilstoša.

Komisijas pārstāvis varētu pastāstīt, kā Komisija līdz šim ir strādājusi pie šī deleģētā akta, 
kas, iespējams, tiks pieņemts, un izklāstīt, kuriem radioiekārtu veidiem un pamatojoties uz 
kādiem kritērijiem šīs prasības tiks piemērotas un ko šāds deleģētais akts nozīmētu atklātā 
pirmkoda programmatūrai. 

3 Par to ir nobažījušās tostarp arī Eiropas patērētāju apvienības.

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

