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From: Sten Luiga [COBALT] <sten.luiga@cobalt.legal> Sent: Tuesday, 

September 1, 2020 10:13 AMTo: Raivo Aeg <Raivo.Aeg@just.ee>Cc: Kai 

Härmand <Kai.Harmand@just.ee>Subject: Huawei Technologies Oy (Finland) 

Co. Ltd pöördumine seoses Elektroonilise Side Seaduse § 87 lõigete 21 ja 

22 alusel kehtestatava Vabariigi Valitsuse määruse projektiga 

  

Lugupeetud Justiitsministeerium 

Edastame meie kliendi Huawei Technologies Oy (Finland) Co. Ltd („Huawei) 

palve seoses elektroonilise side seaduse ning sellega seonduvate 

Vabariigi Valituse määruste kavandatud muudatustega.  

Huawei on tutvunud ning hinnanud Justiitsministeeriumi poolt 17. augustil 

2020 elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse 

muutmise seaduse avalikus kooskõlastusvoorus esitatud hinnangutega. 

Huawei hinnangul on Justiitsministeerium mitme punkti osas korrektselt ja 

põhjendatult viidanud eelnõu poolt tekitatud ohule põhiseaduse poolt 

tagatud õigusriigi põhimõtetele.  

Lisaks eeltoodud seaduse muudatusele on Huaweile teadaolevalt 

väljatöötamises ka elektroonilise side seaduse § 87 lõigete 21 ja 22 

alusel kehtestatav Vabariigi Valitsuse määrus, mis võimaldab kehtestada 

riigi julgeoleku tagamiseks sideettevõtjatele kohustus taotleda luba 

sidevõrgus riist- ja tarkvara kasutamiseks. Huawei loodab, et 

Justiitsministeerium tutvub põhjalikult Huawei poolt esitatud 

murekohtadega (meetme proportsionaalsus, mittediskrimineerimine,  kohase 

mõjuanalüüsi olemasolu) kui ka rahvusvahelistest lepingutest ning Euroopa 

Liidu õigusest tulenevate kohustustega (nt kohustust teavitada Euroopa 

Komisjoni raadio seadmetega seonduvatest tehnilistest muudatustest 

Direktiivi 2015/1535 alusel), esitades seeläbi elektroonilise side 

seaduse § 87 lõigete 21 ja 22 alusel kehtestatavale määrusele objektiivse 

ning õigusriigi põhimõtteid tagava kooskõlastuse. 

Huawei on hea meelega valmis kohtuma Justiitsministeeriumiga ja vastama 

täiendavatele küsimustele.   

  

Lugupidamisega, 

  

Sten LuigaVanempartnerT: +372 665 1888 Kawe Plaza, Pärnu mnt 15  

M: +372 502 2492 Tallinn 10141, Eesti  

   

 Käesoleva e-kirja saatjaks on advokaadibüroo COBALT Eestis. COBALT 

advokaadibürood Eestis, Lätis, Leedus ja Valgevenes on eraldiseisvad 

juriidilised isikud.Käesolev e-kiri võib sisaldada teavet, mis on 

konfidentsiaalne ja mille avaldamine saatja eelneva nõusolekuta on 

keelatud. Juhul, kui te olete käesoleva e-kirja saanud ekslikult, 

teavitage sellest saatjat telefoni või e-posti teel ja kustutage e-kiri 

oma süsteemist. Ekslikult saadud e-kirja edastamine, sellest koopiate 

salvestamine või selle sisu mis tahes isikule avaldamine on keelatud.  

  



  

 


