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Euroopan parlamentin päätöslauselma yleislaturista mobiileille radiolaitteille
(2019/2983(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EY 
kumoamisesta 16. huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2014/53/EU1 (radiolaitedirektiivi),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että sisämarkkinat ovat olleet ja ovat edelleen EU:n kilpailukyvyn ja 
taloudellisen menestyksen perusta ja kasvua ja työpaikkoja luova tekijä;

B. toteaa, että vaikka markkinoiden muutokset ovat vähentäneet laturityyppien määrää, 
alan toimijoiden väliset vapaaehtoiset sopimukset eivät ole täysin ratkaisseet kysymystä 
matkapuhelimille tarkoitetusta yleislaturista;

C. toteaa, että ostaessaan uusia laitteita eri myyjiltä kuluttajat edelleen saavat erilaisia 
latureita ja ostaessaan uuden matkapuhelimen samalta myyjältä he saavat 
tahtomattaankin puhelimen mukana uuden laturin;

D. toteaa, että kulutussuuntauksena kymmenen viime vuoden aikana on ollut, että yhä 
useampi kuluttaja omistaa useamman kuin yhden laitteen ja joidenkin radiolaitteiden, 
kuten älypuhelinten, elinkaari lyhenee; toteaa, että vanhempia laitteita ei usein vaihdeta 
siksi, että se olisi välttämätöntä, vaan yksinkertaisesti siksi, että ne mielletään 
vanhanaikaisiksi tai niitä ei voi enää päivittää; toteaa, että tämän seurauksena syntyy 
lisää elektroniikkaromua, johon kuuluvat laitteiden lisäksi niiden laturit;

1. kehottaa komissiota esittämään matkapuhelimille tarkoitetun yleislaturin käyttöönottoa 
koskevan vaikutustenarvioinnin tulokset viipymättä; korostaa, että tarvitaan luotettavia 
tietoja siitä, miten paljon ympäristöjätettä syntyy yleislaturin puuttumisen takia, jotta 
vaihtoehtoisia ratkaisuja voidaan arvioida asianmukaisesti ja niiden voidaan osoittaa 
vähentävän jätteen määrää;

2. toteaa jälleen, että jos vaikutustenarvioinnin ja julkisen kuulemisen tulokset osoittavat 
yleislaturin käyttöönottamisen selkeän lisäarvon, mukaan lukien ympäristöhyödyt ja 
hyödyt kuluttajille sekä kohtuulliset taloudelliset kustannukset toimialalle, komission 
olisi hyväksyttävä radiolaitedirektiiviä täydentävä delegoitu säädös ilman aiheetonta 
viivytystä;

3. korostaa, että tarvitaan EU:n toimia, joilla vähennetään elektroniikkaromun määrää, 
annetaan kuluttajille mahdollisuus tehdä kestäviä valintoja ja mahdollistetaan heidän 
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täysipainoinen osallistumisensa tehokkaille ja asianmukaisesti toimiville 
sisämarkkinoille;

4. korostaa tarvetta hyväksyä mobiilien radiolaitteiden yleislaturia koskeva standardi, jos 
delegoitu säädös hyväksytään, jotta vältetään sisämarkkinoiden enempi pirstoutuminen; 
huomauttaa, että matkapuhelinten suorituskykyvaatimukset voivat erota muun 
tyyppisten radiolaitteiden suorituskykyvaatimuksista ja että kuluttajille olisi annettava 
aiheesta asianmukaisesti tietoa, jotta he ymmärtäisivät tämän paremmin ja jotta 
tuotteiden käyttäminen olisi helpompaa;

5. korostaa, ettei mikään yleislaturia koskevan delegoidun säädöksen muodossa oleva 
aloite tai muu mahdollinen muita yhteensopivia laitteita koskeva 
lainsäädäntötoimenpide saisi lisätä hallinnollista taakkaa eikä vaikeuttaa markkinoiden 
toimintaa etenkään estämällä tai viivyttämällä tulevia innovaatioita; muistuttaa ”yksi 
sisään, yksi ulos” -periaatteesta;

6. huomauttaa, että langattoman latausteknologian käytöstä voi koitua myös muita etuja, 
kuten elektroniikkaromun määrän vähentyminen; kehottaakin komissiota toteuttamaan 
toimenpiteitä, joilla voidaan parhaiten varmistaa erilaisten langattomien latureiden 
yhteentoimivuus erilaisten mobiilien radiolaitteiden kanssa; muistuttaa, kuinka tärkeää 
tämän alan tutkimus ja innovointi ovat nykyisten teknologioiden parantamiselle ja 
uusien keksimiselle, ja kannattaa teknologiariippumattomuuden periaatetta;

7. korostaa, että tulevaisuudessa kuluttajille olisi ilmoitettava selvästi ostohetkellä, mikäli 
laitteen mukana ei toimiteta laturia, ja erityisesti, kuuluuko mahdollisesti toimitettava 
laturi laitteen hintaan, jotta kuluttajat voivat päättää, haluavatko he ostaa laitteen laturin 
kanssa vai ilman sitä;

8. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.


