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• Mitä vähemmän latureita ja johtoja, sitä parempi ympäristölle ja kuluttajille

• USB-C-portti pakolliseksi kannettaviin laitteisiin

• Mepit haluavat myös langattoman lataamisen harmonisointia

USB-C-portti tulisi pakolliseksi kaikkiin kannettaviin sähkölaitteisiin. © Engdao / AdobeStock
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Parlamentti on valmiina aloittamaan neuvottelut yhteen laturiin siirtymisestä, jotta
elektroniikkajätettä syntyisi vähemmän ja erilaisten laitteiden lataaminen helpottuisi.
 
Sisämarkkinoiden ja kuluttajansuojan valiokunta (IMCO) äänesti kannastaan ehdotukseen 20.4
.  Koska  parlamentin  täysistunnossa  ei  nostettu  vastalausetta  valiokunnan  kannalle,
neuvottelujen alkamisesta EU-maita edustavan neuvoston kanssa ilmoitettiin täysistunnossa
keskiviikkoaamuna. Neuvotteluissa lakiehdotus muokataan sen lopulliseen muotoon.
 
Uusilla säännöillä on tarkoitus varmistaa, ettei kuluttaja enää tarvitse uutta laturia ja johtoa aina
ostaessaan uuden laitteen, ja että samalla laturilla voi  ladata kaikkia pieniä ja pienehköjä
laitteita. Kaikkien valmistajien matkapuhelimissa, tableteissa, digikameroissa, kuulokkeissa,
käsikonsoleissa  ja  pienkaiuttimissa  olisi  siis  oltava  USB-C-portti,  jos  niitä  ladataan
latausjohdolla. Poikkeuksia ovat vain laitteet, jotka ovat liian pieniä USB-C-porttia varten, mm.
älykellot, aktiivisuusrannekkeet ja tietyt urheiluvälineet.
 
Uudistus  on  osa  pyrkimystä  parantaa  EU-tasolla  tuotteiden,  erityisesti  elektroniikan,
ympäristöystävällisyyttä,  ja  vähentää  elektroniikkaromua.
 
 
 
Selvää tietoa lataamisesta
 
 
Mepit haluavat myös, että uusien tuotteiden kohdalla kerrotaan selvästi latausvaihtoehdoista ja
laturin  kuulumisesta  tuotepakkaukseen.  Tämä  vähentäisi  epätietoisuutta  ja  helpottaisi
ostopäätöksiä. Kuluttajilla on usein jo valmiiksi erilaisia laitteita, eivätkä he aina tarvitse uutta
laturia.
 
Myös langaton lataaminen yleistyy, ja mepit toivovat EU-komissiolta vuoden 2026 loppuun
mennessä strategiaa, jolla langattoman lataamisen eri tavoista tehtäisiin yhteensopivia. Näin
vältettäisiin  markkinoiden  sirpaloituminen  ja  vähennettäisiin  jätteen  määrää.  Lisäksi
yhteentoimivuus olisi käytännöllistä kuluttajan kannalta, eikä heillä olisi paineita jäädä tietyn
valmistajan asiakkaaksi teknologisista syistä.
 
 
Kommentti 
 
Esittelijä Alex Agius Saliba (S&D, Malta) sanoi: ”Eurooppaan tuodaan joka vuosi puoli miljardia
langattomien laitteiden laturia, joista syntyy 11–13 tuhatta tonnia elektroniikkajätettä. Yhteislaturi
matkapuhelimille ja muille pienlaitteille taas hyödyttäisi kaikkia. Tämä suuri muutos on jatkoa
komission esitykselle,  jossa vaaditaan langattomien lataustekniikoiden yhteentoimivuutta
vuoteen 2026 mennessä ja selvempää kuluttajatietoa tuotepakkauksissa. Me haluamme myös
tuoda ehdotuksen piiriin enemmän laitteita, kuten kannettavat tietokoneet.”
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220412IPR27115/common-charger-meps-agree-on-proposal-to-reduce-electronic-waste
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197403/ALEX_AGIUS+SALIBA/home


Taustaa
 
 
Parlamentti  ja sen sisämarkkinavaliokunta ovat ajaneet yhteislaturipäätöstä jo kymmenen
vuoden ajan.  Komissio julkaisi  asiasta lakiehdotuksen 23.9.2021.
 

Yhteystiedot 
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210920IPR13170/common-charger-a-long-awaited-proposal-requested-by-parliament
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210920IPR13170/common-charger-a-long-awaited-proposal-requested-by-parliament
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4613
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0291(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220412IPR27115/common-charger-meps-agree-on-proposal-to-reduce-electronic-waste
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698819/EPRS_BRI(2021)698819_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20220413STO27211/eu-lahempana-yleislaturin-kayttoonottoa
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/package/common-eu-charger_20301
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