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regels voor een universele oplader
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• Hoog tijd voor een EU-standaard voor een universele lader

• Consumenten moeten de mogelijkheid hebben om duurzame keuzes te maken

• Vermindering van in EU geproduceerd elektronisch afval (gemiddeld 16,6 kg per inwoner)

Al meer dan 10 jaar dringt het EP aan op een universele oplader voor mobiele telefoons, tablets, e-readers en andere draagbare

apparaten.
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Het Europees Parlement roept de Commissie op om uiterlijk in juli 2020 met voorstellen
voor aangescherpte regels voor een universele oplader te komen.
 
Er is een "dringende behoefte aan EU-regelgeving" om elektronisch afval te verminderen en
consumenten in staat te stellen duurzame keuzes te maken, aldus de leden van het Europees
Parlement in een resolutie die met 582 stemmen voor, 40 stemmen tegen en 37 onthoudingen
werd goedgekeurd. De EP-leden bepleiten de verplichte invoering van universele opladers voor
alle mobiele apparaten.
 
Het Parlement wil dat de Commissie uiterlijk in juli 2020 de gedelegeerde handeling vaststelt
zoals voorzien in de richtlijn betreffende radioapparatuur uit 2014 of, zo nodig, uiterlijk in juli
2020 met wetgevende voorstellen komt.
 
Het dagelijks bestuur van de EU moet zorgen dat het wetgevingskader voor een universele
oplader "regelmatig tegen het licht wordt gehouden met het oog op de technische vooruitgang".
De Europarlementariërs benadrukken tevens dat onderzoek en innovatie van vitaal belang zijn
om bestaande technologieën te verbeteren en nieuwe technologieën te ontwikkelen.
 
Het Parlement wil ook dat de Commissie:
 

maatregelen neemt om de interoperabiliteit van verschillende draadloze opladers met
verschillende mobiele apparaten zo goed mogelijk te waarborgen; 
wetgevingsinitiatieven overweegt om in de lidstaten meer kabels en opladers in te
zamelen en recycleren; 
ervoor zorgt dat consumenten niet meer verplicht zijn om bij elk nieuw apparaat
nieuwe opladers te kopen, waarbij  wordt opgemerkt dat maatregelen gericht op
ontkoppeling niet mogen leiden tot  hogere prijzen voor de consument.
 

Volgens schattingen wordt er wereldwijd per jaar ongeveer 50 miljoen ton elektronisch afval
gegenereerd, met een gemiddelde van meer dan 6 kg per persoon. In Europa werd in 2016 in
totaal 12,3 miljoen ton elektronisch afval gegenereerd, wat overeenkomt met gemiddeld 16,6 kg
per inwoner. De kortere levensduur van sommige apparaten leidt ook tot meer elektronisch
afval.
 
Achtergrondinformatie
 
In de richtlijn betreffende radioapparatuur van 2014 hebben de EU-wetgevers aangedrongen op
de ontwikkeling van een universele oplader en kreeg de Commissie de bevoegdheid om dit via
een gedelegeerde handeling te doen.
 
De aanpak van de Commissie om de industrie te "stimuleren" om gemeenschappelijke opladers
te ontwikkelen, bleef echter achter bij de doelstellingen van de medewetgevers. De vrijwillige
overeenkomsten  tussen  de  verschillende  actoren  in  de  sector  hebben niet  de  gewenste
resultaten opgeleverd. Er is echter wel enige vooruitgang geboekt, aldus de Commissie in een
debat op 13 januari 2020: in 2009 waren er meer dan 30 verschillende opladers, dit zijn er
vandaag nog drie.
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https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/implementing-and-delegated-acts_nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32014L0053
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32014L0053
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/implementing-and-delegated-acts_nl
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=NL&startTime=20200113-19:39:11-616&date=20200113
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=NL&startTime=20200113-19:39:11-616&date=20200113


In de resolutie over de Europese Green Deal drong het Parlement aan op een ambitieus nieuw
actieplan voor de circulaire economie, gericht op het verminderen van de totale voetafdruk van
de EU-productie en -consumptie ten aanzien van milieu en hulpbronnen, dat tegelijkertijd sterke
stimulansen  moet  bieden  voor  innovatie,  duurzame  ondernemingen  en  markten  voor
klimaatneutrale  en  niet-toxische  circulaire  producten.
 
De Europese Commissie heeft op 29 januari het werkprogramma voor 2020 aangenomen,
waarin staat dat er in het derde kwartaal van 2020 een wetgevingsinitiatief voor universele
opladers wordt voorgesteld.
 

Contact 
 
 

Meer informatie
Resolutie van het Europees Parlement over een universele oplader voor mobiele
radioapparatuur
De aangenomen tekst zal hier beschikbaar zijn (klik op 30.01.2020).
Plenair debat (volledige tekst en video):  Universele oplader voor mobiele radioapparatuur
(13.01.2020)
Persbericht : Parlement wil af van wirwar aan gsm-stekkers (13.03.2014)
Standard chargers for mobile phones: Inception impact assessment (in EN)
Foto -, video - en audio materiaal

Elzelien VAN DER STEEN
Persvoorlichter

(+32) 2 28 42623 (BXL)
(+32) 477 45 42 84
elzelien.vandersteen@europarl.europa.eu

Isabel Teixeira NADKARNI
Press Officer

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
@EP_SingleMarket
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0070_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0070_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/nl/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-01-13-ITM-015_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-01-13-ITM-015_NL.html
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20140307IPR38122/parlement-wil-af-van-wirwar-aan-gsm-stekkers
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_en
https://multimedia.europarl.europa.eu/nl/brexit_13108_pk
https://twitter.com/EP_SingleMarket

