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УВАЖАЕМИ КОМИСАРИ, 

 

Имаме удоволствието да се обърнем към Вас с предложение в полза на потребителите, 

околната среда и кръговата икономика и да представим на Вашето внимание проблема за 

излишните дистанционни устройства за телевизори, използвани в нашето ежедневие.  

 

През 2017 г. Атлантическа дигитална мрежа (АДМ) в България спонсорира изследване, 

илюстриращо количеството въглеродни емисии, които могат да бъдат спестени от 

производството на излишни дистанционни устройства и техните съставни части: пластмаса, 

батерии и фибростъкло. 

 

Проучването показва, че ако съществува „едно за всички“ дистанционно, съвместимо с 

всички марки телевизори и DVD устройства, бихме могли да спестим около 240 718 тона 

въглеродни емисии, което е повече от 24.5 милиона галона петрол за всеки 7 години 

(средната продължителност на функциониране на телевизионно устройство).  

 

В допълнение: 

 

a. употребата на множество дистанционни устройства обърква потребителите; 

 

b. всичките компоненти са вредни за околната среда; 

 

c. политиката за еко-дизайн на ЕС изисква продукти, които слабо допринасят 

за енергийната ефективност на стоките, да бъдат елиминирани от пазара.  

 

Освен това Стратегията за кръгова икономика на ЕС изисква да се вземат предвид 

недостатъците на електронните отпадъци от излишните дистанционни. 

 

Ние считаме, че най-доброто решение е да намалим броя на излишни дистанционни 

устройства чрез въвеждане на задължителен единен стандарт на ЕС за производство 

на телевизионни комплекти. Този стандарт ще даде началото на едно ново поколение 

устройства, които ще бъдат управлявани от универсално и стандартизирано 

телевизионно дистанционно устройство. 

 

Понастоящем „Панасоник“ предлага така нареченото „учещо се дистанционно”, 

копиращо сигнали от предварително програмирани устройства, което обаче увеличава 

отпадъците от вече произведените дистанционни. Познати са също така и мобилни 

приложения, управляващи телевизори, но те изискват употребата на смартфон.   

 

Инициатива за задължителен стандарт за дистанционни за всички телевизионни 

комплекти ще бъде в полза на потребителя и ще намали вредата от въглеродните емисии 

спрямо околната среда, което ще благоприятства бъдещите поколения.  

 

Ние сме решени да поемем тази инициатива с надеждата, че ще продължим 

положителния си опит на сътрудничество с Комисията, който до този момент включва:  

 

- Отворено писмо от май 2008 г. до заместник-председателя на ЕК Гюнтер 

Ферхойген относно стандартизирането на всички зарядни устройства за мобилни 

телефони, което се превърна в инициатива, реализирана през 2014 г. като част от 

еко-дизайн пакета (публикувано във в. „24  часа”);  



 

- Отворено писмо от юли 2011 г. до тогавашните заместник-председатели на ЕК 

Нели Крус и Вивиан Рединг, както и до европейския комисар Джон Дали, 

призовавайки ЕС да се превърне в „WiFi рай”, което с времето се превърна в 

„#WiFi4EU” – инициатива, приета на 29 май 2017 г. с цел дигитално свързване 

на Европа (публикувано във в. „24” часа).  

 

 

УВАЖАЕМИ КОМИСАРИ, 

 

Ние сме уверени, че работейки заедно в интерес на европейските граждани, ще направим 

нашия Съюз най-доброто място за бъдещите поколения. 

 

С уважение, 

 

 

Д-р Соломон Паси 

 

@PassySolomon www.SolomonPassy.com  
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