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Resolucija Evropskega parlamenta o univerzalnem polnilniku za mobilno radijsko 
opremo
(2019/2983(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Direktive 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 
2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na 
trgu in razveljavitvi Direktive 1999/5/ES1,

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker se Poslanci Evropskega parlamenta že več kot deset let zavzemajo za uvedbo 
univerzalnega polnilnika za mobilno radijsko opremo, vključno z mobilnimi telefoni, 
tabličnimi računalniki, bralniki e-knjig, pametnimi kamerami, nosljivimi elektronskimi 
napravami ter drugimi srednje velikimi ali majhnimi elektronskimi napravami;

B. ker se vsako leto po svetu ustvari 50 milijonov ton e-odpadkov, kar je v povprečju več 
kot 6 kg na osebo; ker je bilo v letu 2016 v Evropi skupaj ustvarjenih 12,3 milijona ton 
e-odpadkov, kar je v povprečju 16,6 kg na osebo;

C. ker poskusi prostovoljnih dogovorov znotraj industrije niso bili uspešni in so potrošniki 
še vedno prisiljeni kupiti nov polnilnik z vsako novo napravo;

D. ker družbe, kot je Apple, dejavno lobirajo proti delegiranemu aktu, s kateri bi se uvedel 
obvezni univerzalni pomnilnik;

E. ker potrošniški trendi zadnjih 10 let kažejo, da si vse več potrošnikov lasti več naprav in 
da so življenjski cikli nekatere radijske opreme, kot so pametni telefoni, krajši; ker se 
starejša oprema pogosto ne nadomesti iz potrebe, ampak preprosto zato, ker šteje za 
zastarelo;

F. ker so potrošniki pri potovanju dejansko prisiljeni imeti s sabo različne polnilnike za 
podobne naprave, kar povzroča nepotreben okoljski odtis;

G. ker so ljudje zdaj v nujnih primerih odvisni od svojih mobilnih naprav, tudi zaradi 
pomanjkanja javnih telefonov; ker potrebujejo napolnjen mobilni telefon za iskanje 
informacij ali za uporabo kot navigacijsko napravo;

1. poudarja, da je nujno potrebno ukrepanje EU, da bi zmanjšali količino elektronskih 
odpadkov in okrepili moč potrošnikov za sprejemanje trajnostnih odločitev;

2. ugotavlja, da je podjetniški lobi pomembno vplival na nedejavnost Komisije v zvezi s to 
zadevo;

3. obžaluje, da je Komisija doslej dajala prednost korporativnim interesom nekaterih 
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podjetij, kot je Apple, pred interesom evropskih potrošnikov;

4. poudarja, da je nujno treba sprejeti standard za univerzalni polnilnik za mobilno 
radijsko opremo;

5. zato poziva Komisijo, naj nemudoma sprejme delegirani akt o dopolnitvi Direktive 
2014/53/EU o radijski opremi, s katerim bi se uvedel univerzalni polnilnik;

6. poziva Komisijo, naj brez nadaljnjega odlašanja predstavi rezultate ocene učinka v 
zvezi z uvedbo univerzalnih polnilnikov za mobilne telefone in druge združljive 
naprave;

7. poziva Komisijo, naj predstavi predloge za odpravo trgovine z odpadki, ki zlasti 
škoduje ranljivim ljudem in okolju v tretjih državah, ter naj podpre izgradnjo 
zmogljivosti za ravnanje z lastnimi odpadki v EU;

8. poziva Komisijo, naj zagotovi, da potrošnikom ne bo več treba kupovati novih 
polnilnikov z vsako novo napravo, s čimer bi zmanjšali količino kablov in polnilnikov, 
ki se proizvedejo na leto;

9. poudarja, da uporaba brezžične polnilne tehnologije nudi dodatne potencialne koristi; 
zato poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe, s katerimi bi kar najbolje zagotovili 
interoperabilnost različnih brezžičnih polnilnikov z različnimi mobilnimi radijskimi 
napravami;

10. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.


