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• zadefinovanie normy pre univerzálnu nabíjačku mobilných zariadení

• schválenie opatrení podporujúcich udržateľnejšie spotrebiteľské rozhodnutia

• zníženie objemu elektronického odpadu v Európe

Poslanci už viac ako desať rokov volajú po jednotnej nabíjačke pre mobilné telefóny, tablety, čítačky elektronických kníh a iné zariadenia.
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Poslanci vo štvrtok vyzvali Európsku komisiu, aby najneskôr do júla predložila opatrenia
vedúce k pretaveniu myšlienky spoločnej nabíjačky pre mobilné zariadenia do praxe.
 
Parlament v nelegislatívnom uznesení schválenom pomerom hlasov 582 (za): 40 (proti): 37
(zdržalo sa hlasovania) zdôraznil naliehavú potrebu zaviesť na úrovni EÚ regulačné opatrenia,
ktoré by viedli k zníženiu objemu elektronického odpadu a ktoré by spotrebiteľom umožnili
prijímať udržateľnejšie rozhodnutia. Poslanci zároveň vyzvali na prijatie záväzných predpisov
zameraných na zavedenie univerzálnej nabíjačky pre všetky mobilné zariadenia.
 
Parlament požiadal Európsku komisiu, aby v súlade so smernicou o rádiových zariadeniach
prijala  najneskôr  do  júla  2020  takzvaný  delegovaný  akt,  ktorý  by  vymedzil  normu  pre
univerzálnu  nabíjačku,  alebo  za  týmto  účelom  predložila  iné  legislatívne  opatrenia.
 
Legislatívny  rámec  týkajúci  sa  univerzálnej  nabíjačky  by  mal  byť  pravidelne  revidovaný,
zdôraznili poslanci, aby zohľadňoval technický pokrok a nestál v ceste budúcim inováciám.
Zákonodarcovia v tejto súvislosti vyzdvihli význam výskumu a inovácií, ktoré sú podľa nich
nevyhnutné pre zlepšenie existujúcich a vývoj nových technológií.
 
Parlament Komisiu zároveň požiadal, aby:
 

prijala opatrenia na zabezpečenie interoperability rozličných bezdrôtových nabíjačiek
s rôznymi mobilnými rádiovými zariadeniami;
 
zvážila  legislatívnu  iniciatívu,  ktorá  by  zvýšila  objem  káblov  a  nabíjačiek
zozbieraných  a  recyklovaných  v  členských  štátoch;
 
zabezpečila, že spotrebitelia nebudú nútení kúpiť si s každým novým zariadením aj
novú nabíjačku - stratégie oddeleného predaja zariadenia a nabíjačky, ktoré by mali
byť zavedené spoločne s riešením univerzálneho nabíjania, však podľa poslancov
nesmú navýšiť ceny pre spotrebiteľov.
 

Podľa odhadov dosahuje celosvetový objem ročne vygenerovaného elektronického odpadu
približne 50 miliónov ton, čo predstavuje približne 6 kg odpadu na osobu. V Európe tvoril objem
elektronického odpadu v roku 2016 približne 12,3 milióna ton, teda v priemere 16,6 kg odpadu
na  obyvateľa.  Objem elektronického  odpadu  zvyšuje  aj  krátky  životný  cyklus  niektorých
rádiových  zariadení,  konštatuje  uznesenie.
 
Súvislosti
 
Výzva na zjednotenie nabíjačiek sa objavila už v smernici o rádiových zariadeniach z roku
2014, v rámci ktorej  zákonodarcovia udelili  Európskej  komisii  právomoc prijať  v tejto veci
rozhodnutie prostredníctvom takzvaného delegovaného aktu. Snaha Komisie podnietiť sektor k
vyvinutiu spoločnej nabíjačky nenaplnila očakávania poslancov.
 
Exekutíva EÚ však v rozprave z 13. januára podotkla, že od roku 2009, keď existovalo viac ako
tridsať rôznych nabíjačiek, sa dosiahol istý pokrok. Dnes totiž väčšina spotrebiteľov používa tri
najrozšírenejšie typy nabíjačiek.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0053
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/implementing-and-delegated-acts_sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0053
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/implementing-and-delegated-acts_sk
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=SK&startTime=20200113-19:39:11-616&date=20200113


Parlament v uznesení o Európskom ekologickom dohovore z 15. januára žiadal ambiciózny
nový akčný plán pre obehové hospodárstvo zameraný na zníženie celkovej stopy výroby a
spotreby  v  EÚ na životné prostredie  a  zdroje.  Kľúčovými  prioritami  tohto  plánu by  podľa
poslancov mali byť efektívne využívanie zdrojov, nulové znečistenie a predchádzanie vzniku
odpadu.
 
Európska komisia dňa 29. januára schválila svoj pracovný program na rok 2020. Exekutíva EÚ
sa v ňom zaviazala predložiť legislatívnu iniciatívu týkajúcu sa univerzálnej nabíjačky v treťom
štvrťroku 2020.
 
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie
 

Kontakty 
 
 

Užitočné odkazy
Schválený text (zvoľte dátum 30.01.2020)
Prepis plenárnej rozpravy (13.01.2020)
Poslanci presadzujú zjednotenie nabíjačiek pre mobilné telefóny (tlačová správa EP,
13.03.2014)
Štandardné nabíjačky pre mobilné telefóny: počiatočné posúdenie dopadov (2018)
Priebeh prerokúvania
Audiovizuálny materiál

Isabel Teixeira NADKARNI
Tlačová atašé

(+32) 2 28 32198 (BXL)
(+33) 3 881 76758 (STR)
(+32) 498 98 33 36
@EP_SingleMarket
isabel.nadkarni@europarl.europa.eu

Ján JAKUBOV
Tlačový atašé

(+32) 2 28 34476 (BXL)
(+33) 3 881  73840 (STR)
(+32) 498 98 35 90
jan.jakubov@europarl.europa.eu

Tlačová správa

SK Tlačové oddelenie, Generálne riaditeľstvo komunikácie
Európsky parlament - Tlačový hovorca: Jaume Duch Guillot
Vytočte telefónnu ústredňu (32-2) 28 33000

3 I 4

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_SK.html
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_sk
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2020-0070_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-01-13-ITM-015_SK.html
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20140307IPR38122/meps-push-for-common-charger-for-all-mobile-phones
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20140307IPR38122/meps-push-for-common-charger-for-all-mobile-phones
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_sk
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2983(RSP)
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
https://twitter.com/EP_SingleMarket


Soňa MELLAK
Tlačová atašé

(+421) 2 5942 9695
(+33) 3 881 74880 (STR)
(+421) 918 708 590
sona.mellak@europarl.europa.eu

Ivana JANÍKOVÁ
Tlačová atašé

+421 (0) 2 5942 9688
+421 (0) 905 215 051
ivana.janikova@europarl.europa.eu

Tlačová správa

SK Tlačové oddelenie, Generálne riaditeľstvo komunikácie
Európsky parlament - Tlačový hovorca: Jaume Duch Guillot
Vytočte telefónnu ústredňu (32-2) 28 33000

4 I 4


