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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie uniwersalnej ładowarki do przenośnych 
urządzeń radiowych
(2019/2983(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE (dyrektywę w 
sprawie urządzeń radiowych) z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń 
radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE1,

– uwzględniając art. 132 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że jednolity rynek był i pozostaje podstawą konkurencyjności i 
sukcesu gospodarczego Europy oraz siłą napędową wzrostu gospodarczego i tworzenia 
miejsc pracy;

B. mając na uwadze, że pomimo zmian na rynku, które doprowadziły do zmniejszenia 
liczby rodzajów ładowarek, dobrowolne porozumienia między podmiotami branżowymi 
nie rozwiązały w pełni kwestii wspólnej ładowarki do telefonów komórkowych;

C. mając na uwadze, że konsumenci wciąż mają do czynienia z sytuacją, w której przy 
zakupie nowych urządzeń od różnych dostawców otrzymują różne ładowarki i nie mają 
innego wyjścia, jak tylko otrzymać nową ładowarkę przy zakupie nowego telefonu 
komórkowego od tego samego dostawcy;

D. mając na uwadze, że tendencje konsumenckie w ciągu ostatnich 10 lat wskazują na 
coraz częstsze posiadanie wielu urządzeń i krótsze cykle życia niektórych urządzeń 
radiowych, takich jak smartfony; mając na uwadze, że starszy sprzęt często wymieniany 
jest nie z konieczności, ale po prostu dlatego, że jest postrzegany jako przestarzały lub 
nie otrzymuje wsparcia poprzez aktualizacje; mając na uwadze, że prowadzi to do 
powstawania dodatkowych odpadów elektronicznych, np. ładowarek;

1. wzywa Komisję do przedstawienia bez dalszej zwłoki wyników oceny skutków 
wprowadzenia uniwersalnej ładowarki do telefonów komórkowych; podkreśla potrzebę 
dysponowania wiarygodnymi danymi liczbowymi na temat odpadów środowiskowych 
spowodowanych brakiem wspólnej ładowarki, tak aby można było odpowiednio ocenić 
alternatywne opcje i wykazać, że pozwalają one na zmniejszenie ilości odpadów;

2. przypomina, że jeżeli wyniki oceny skutków i konsultacji społecznych wykażą wyraźną 
wartość dodaną wprowadzenia wspólnej ładowarki, w tym korzyści dla środowiska i 
konsumentów oraz rozsądne koszty ekonomiczne dla branży, Komisja powinna przyjąć 
bez zbędnej zwłoki akt delegowany uzupełniający dyrektywę w sprawie urządzeń 

1 Dz.U. L 153 z 22.5.2014, s. 62.
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radiowych;

3. podkreśla, że konieczne jest podjęcie przez UE działań w celu zmniejszenia ilości 
odpadów elektronicznych, zapewnienia konsumentom możliwości dokonywania 
zrównoważonych wyborów oraz umożliwienia im pełnego uczestnictwa w sprawnym i 
właściwie funkcjonującym rynku wewnętrznym;

4. podkreśla konieczność przyjęcia standardu uniwersalnej ładowarki do przenośnego 
sprzętu radiowego w przypadku przyjęcia aktu delegowanego, aby uniknąć dalszego 
rozdrobnienia rynku wewnętrznego; zauważa, że wymogi dotyczące wydajności 
telefonów komórkowych mogą różnić się od wymogów dla innych rodzajów urządzeń 
radiowych, a konsumenci powinni być odpowiednio informowani, aby lepiej rozumieli, 
jak korzystać z produktów, i żeby korzystanie z nich było łatwiejsze;

5. podkreśla, że jakakolwiek inicjatywa w formie aktu delegowanego w sprawie 
uniwersalnej ładowarki lub wszelkie inne możliwe środki legislacyjne dotyczące innych 
kompatybilnych urządzeń nie powinny powodować dodatkowego obciążenia 
biurokratycznego i utrudniać funkcjonowania rynku, w szczególności poprzez 
utrudnianie lub opóźnianie przyszłych innowacji; przypomina zasadę „jedno więcej – 
jedno mniej”;

6. uważa, że stosowanie technologii ładowania bezprzewodowego zapewnia dodatkowe 
korzyści, takie jak ograniczenie ilości odpadów elektronicznych; w związku z tym 
wzywa Komisję do podjęcia działań, aby jak najlepiej zapewnić interoperacyjność 
różnych ładowarek bezprzewodowych z różnymi przenośnymi urządzeniami 
radiowymi; ponownie podkreśla znaczenie badań naukowych i innowacji w tej 
dziedzinie dla doskonalenia istniejących technologii i opracowywania nowych, a także 
popiera zasadę neutralności technologicznej;

7. podkreśla, że jeżeli w przyszłości ładowarka nie będzie dołączana do urządzenia, należy 
to wyjaśniać konsumentom w momencie zakupu, w szczególności w odniesieniu do 
ceny, dając im prawo do podjęcia decyzji o dokonaniu zakupu z ładowarką lub bez niej;

8. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.


