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Usnesení Evropského parlamentu o jednotné nabíječce podle čl. 3 odst. 3 písm. a) 
směrnice o rádiových zařízeních 
(2019/2983(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 
16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání 
rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES1,

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že jednotný trh je a nadále bude základem pro hospodářský úspěch 
EU, klíčovým prvkem evropské integrace a motorem růstu a tvorby pracovních míst;

B. vzhledem k tomu, že jednotný trh plně nevyužívá svůj potenciál;

C. vzhledem k tomu, že poslanci Evropského parlamentu se už více než deset let zasazují 
o zavedení jednotné nabíječky pro mobilní radiová zařízení, včetně mobilních telefonů, 
tabletů, čteček elektronických knih, inteligentních kamer, nositelné elektroniky 
a dalších středně velkých nebo malých elektronických zařízení;

D. vzhledem k tomu, že omezením počtu nabíječek z 30 na 3 byl učiněn krok správným 
směrem; vzhledem k tomu, že je třeba učinit další kroky;

E. vzhledem k tomu, že navzdory úsilí Komise nepřinesly dobrovolné dohody mezi 
průmyslovými subjekty uspokojivé výsledky a spotřebitelé si dosud s každým novým 
přístrojem musí zakoupit i novou nabíječku; 

F. vzhledem k tomu, že spotřebitelské trendy v posledních deseti letech ukazují, že čím dál 
více lidé vlastní několik přístrojů a že některá radiová zařízení, například chytré 
telefony, mají velmi krátký životní cyklus; 

G. vzhledem k tomu, že lidé jsou dnes v naléhavých situacích závislí na svých mobilních 
telefonech, a to i kvůli nedostatku veřejných telefonů; vzhledem k tomu, že lidé 
potřebují nabitý mobilní telefon například pro provádění plateb, hledání informací či 
pro účely navigace;

1. zdůrazňuje, že je třeba, aby EU urychleně přijala opatření, která umožní snížit objem 
elektronického odpadu, posílit postavení spotřebitelů, aby mohli činit udržitelná 
rozhodnutí, a umožnit jim plně se podílet na účinném a řádně fungujícím vnitřním trhu; 

2. zdůrazňuje, že je třeba urychleně přijmout normu pro jednotnou nabíječku pro mobilní 
rádiová zařízení, aby se zabránilo další roztříštěnosti vnitřního trhu;

3. žádá proto Komisi, aby nejpozději do července 2020 přijala akt v přenesené pravomoci, 

1 Úř. věst. L 153, 22.5.2014, s. 62.
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který doplní směrnici 2014/53/EU o rádiových zařízeních, nebo jiné legislativní 
opatření s cílem zajistit, aby jednotná nabíječka byla zavedena co nejdříve;   

4. poukazuje na to, že by Komise měla rovněž podporovat inovace a zajistit proto, aby 
legislativní rámec pro jednotnou nabíječku inovace nezpomalil;

5. vyzývá Komisi, aby bez dalšího prodlení předložila výsledky posouzení dopadu 
týkajícího se zavedení jednotné nabíječky pro mobilní telefony a další kompatibilní 
zařízení;

6. poukazuje na to, že používání bezdrátové nabíjecí technologie přináší další potenciální 
výhody; vyzývá proto Komisi, aby přijala opatření, která by co nejlépe zaručila 
interoperabilitu bezdrátových nabíječek s různými mobilními rádiovými zařízeními;

7. je přesvědčen, že by Komise měla zvážit legislativní podněty s cílem zvýšit objem 
kabelů a nabíječek, které se v členských státech podaří shromáždit a recyklovat;

8. naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila, že spotřebitelé nebudou nadále nuceni pořizovat 
si s každým novým přístrojem novou nabíječku, čímž se sníží počet nabíječek, které 
jsou každoročně vyráběny;   

9. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám 
a parlamentům členských států.


