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B9-0074/2020

Euroopa Parlamendi resolutsioon mobiilsete raadioseadmete ühtse laadija kohta
(2019/2983(RSP))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiivi 
2014/53/EL (raadioseadmete direktiiv) raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist 
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja millega tunnistatakse 
kehtetuks direktiiv 1999/5/EÜ1,

– võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A. arvestades, et ühtne turg on olnud ja on jätkuvalt Euroopa majandusliku edu alus, 
Euroopa integratsiooni alustala ning majanduskasvu ja töökohtade loomise mootor;

B. arvestades, et ühtne turg ei kasuta ressursside ebatõhusa haldamise ja turutõrgete tõttu 
oma potentsiaali täielikult ära ning et sellel on negatiivne mõju nii tarbijatele kui ka 
keskkonnale, millega kaasneb elektroonikajäätmete hulga suurenemine ja tooraine 
jätkusuutmatu kasutamine laadijate tootmiseks;

C. arvestades, et komisjon on võtnud kohustuse rakendada Euroopa rohelist kokkulepet, 
milles võetakse arvesse meie planeedi taluvuspiire; rõhutab seetõttu vajadust 
olemasolevate ressursside tõhusa haldamise järele, et tagada varustuskindlus, eelkõige 
esmaste kriitilise tähtsusega toorainete puhul, ning vähendada märkimisväärselt 
elektroonikajäätmete põhjustatud reostust;

D. arvestades asjaolu, et Euroopa Parlamendi liikmed on juba üle kümne aasta võidelnud 
mobiilsete raadioseadmete, sealhulgas mobiiltelefonide, tahvelarvutite, e-lugerite, 
nutikaamerate, kantavate elektroonikaseadmete ja muude sarnaste elektroonikaseadmete 
ühtse laadija eest;

E. arvestades, et tööstusharu sidusrühmade vahelised vabatahtlikud kokkulepped ei ole 
andnud rahuldavaid tulemusi ühtse laadimislahenduse osas ning turul pakutakse 
tarbijatele endiselt mitut eri tüüpi laadimisseadmeid;

F. arvestades, et vastuvõetud ELi õigusaktide õigeaegne jõustamine seadusandlike 
meetmetena ning läbipaistvus on vajalikud selleks, et tagada Euroopa Liidu 
usaldusväärsus kodanike seas ja rahvusvahelisel tasandil;

G. arvestades, et raadioseadmete direktiivi artikli 3 lõike 3 punkti a kohaselt on komisjonil 
õigus võtta vastu delegeeritud õigusakt, et kehtestada ühtlustatud lahendused ühtsete 
laadijate jaoks;

H. arvestades, et igal aastal tekib maailmas elektroonikajäätmeid umbes 50 miljonit tonni, 
mis moodustab keskmiselt üle 6 kg inimese kohta; arvestades, et 2016. aastal tekitati 
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Euroopas kokku 12,3 miljonit tonni elektroonikajäätmeid, s.t keskmiselt 16,6 kg elaniku 
kohta;

I. arvestades, et viimase 10 aasta tarbijasuundumused näitavad, et enamiku 
raadioseadmete, eelkõige nutitelefonide lühikest kasutusiga vähendab veelgi laadijate 
kokkusobimatus, mis kiirendab seadmete enneaegset vananemist, tekitades rohkem 
elektroonikajäätmeid ja tuues kaasa negatiivse ökoloogilise jalajälje;

J. arvestades, et mobiiltelefonide ühtse laadija väljatöötamine säästaks tarbijate kulusid ja 
muudaks juurdepääsu teenustele, sealhulgas hädaabiteenustele mugavamaks, arvestades 
asjaolu, et inimesed tuginevad enamiku eluks vajalike tegevuste puhul oma 
mobiiltelefonile; arvestades, et ühtne laadija edendaks inimesekeskset digitulevikku;

1. rõhutab tungivat vajadust ELi tasandi meetmete järele, et vähendada mittevajalike 
laadijate tootmisest tulenevat elektroonikajäätmete kogust, anda tarbijatele võimalus 
teha kestlikke valikuid ning võimaldada neil täiel määral osaleda tõhusal ja 
nõuetekohaselt toimival siseturul;

2. toonitab tungivat vajadust töötada välja mobiilsete raadioseadmete ühtse laadija 
standardid, mis on vaja viivitamata vastu võtta, et vältida siseturu edasist killustumist;

3. palub komisjonil viivitamata esitada mobiiltelefonide ja muude ühilduvate seadmete 
ühtsete laadijate kasutuselevõttu käsitleva mõjuhinnangu tulemused, pidades silmas 
vajadust võtta regulatiivseid meetmeid;

4. palub seetõttu komisjonil võtta hiljemalt 2020. aasta juuliks vastu delegeeritud õigusakt, 
millega täiendatakse direktiivi 2014/53/EL raadioseadmete kohta, või muu seadusandlik 
meede, et tagada mobiiltelefonide ja muude elektrooniliste seadmete ühtsete laadijate 
viivitamatu kasutuselevõtmine;

5. rõhutab, et väljatöötatud standardites tuleks määratleda nõuded vastupidavusele ja 
kestlikkusele, et tarbijatele oleks tagatud kauakasutatavad seadmed, eriti seoses 
laadimistõhususega;

6. juhib tähelepanu täiendavale kasule, mida pakub traadita laadimistehnoloogia 
kasutamine; rõhutab asjaolu, et paljud mobiiltelefonid kasutavad juba traadita 
laadimismeetodeid ning et selles valdkonnas tuleks vältida killustatust; kutsub seetõttu 
komisjoni üles võtma meetmeid, et tagada traadita laadijate koostalitlusvõime erinevate 
mobiilsete raadioseadmetega ning vältida firmaomaste lahenduste kasutamist;

7. on seisukohal, et lahtisidumise strateegiad (st võimalus osta laadijaid ja seadmeid 
eraldi) annaksid suuremat keskkonnakasu, vähendades toodetavate laadijate arvu, ning 
säästaksid seega ka tarbijaid lisakulutustest; nõuab seetõttu tungivalt, et komisjon 
võtaks vajalikud meetmed tagamaks, et tarbijad ei oleks enam kohustatud ostma iga uue 
seadmega uut laadijat; väljendab sellega seoses veendumust, et stiimuleid on vaja nii 
nõudluse kui ka pakkumise osas; rõhutab samas, et ilma ühtse laadimislahenduseta 
lahtisidumise strateegiaid kehtestades ei ole võimalik direktiivi eesmärki saavutada;

8. on veendunud, et komisjonil tuleks kaaluda seadusandlikke algatusi liikmesriikides 
kogutavate ja ringlussevõetavate juhtmete ja laadijate mahu suurendamiseks;
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9. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile 
ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.


