
PE645.934v01-00

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000047/2019
προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
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Carvalho
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Θέμα: Kοινός φορτιστής για τον κινητό ραδιοεξοπλισμό

Για περισσότερα από 10 έτη, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αγωνίζονται για έναν κοινό 
φορτιστή για τον κινητό ραδιοεξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των κινητών τηλεφώνων, των 
ταμπλετών, των συσκευών ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων, των έξυπνων συσκευών λήψης, των 
φορετών ηλεκτρονικών διατάξεων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών μεσαίου ή μικρού μεγέθους. 
Παρά τις προσπάθειες της Επιτροπής, οι εθελοντικές συμφωνίες μεταξύ των φορέων του κλάδου δεν 
απέδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Σχεδόν κάθε νοικοκυριό στην ΕΕ πιστεύεται ότι έχει 
συσσωρεύσει αρκετούς παλιούς φορτιστές, οι οποίοι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, παράγουν 
περισσότερους από 51 000 τόνους ηλεκτρονικών αποβλήτων ετησίως. Οι καταναλωτές είναι 
υποχρεωμένοι να αγοράζουν νέους φορτιστές με όλες τις νέες συσκευές. Όταν ταξιδεύουν, 
αναγκάζονται να μεταφέρουν μαζί τους διαφορετικούς φορτιστές για παρόμοιες συσκευές. Αυτό 
περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ, την πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία και 
δημιουργεί περιττό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για δράση της ΕΕ στο θέμα αυτό. Πρέπει επειγόντως να εγκριθεί ένα 
πρότυπο κοινού φορτιστή για τον κινητό ραδιοεξοπλισμό. Ως εκ τούτου, καλούμε την Επιτροπή να 
δρομολογήσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/53/ΕΕ σχετικά με 
τον ραδιοεξοπλισμό έως τον Ιούλιο 2020, για την καθιέρωση ενός ένα κοινού φορτιστή.

1. Πότε θα παρουσιάσει η Επιτροπή τα αποτελέσματα της εκτίμησης επιπτώσεων σχετικά με την 
καθιέρωση κοινών φορτιστών για κινητά τηλέφωνα και άλλες συμβατές συσκευές;

2. Η χρήση της τεχνολογίας ασύρματης φόρτισης συνεπάγεται πρόσθετα δυνητικά οφέλη. Πώς 
προτίθεται η Επιτροπή να διασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα των διαφόρων ασύρματων 
φορτιστών με διαφορετικό κινητό ραδιοεξοπλισμό;

3. Εξετάζει η Επιτροπή νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αύξηση του όγκου των καλωδίων και των 
φορτιστών που ανακυκλώνονται στα κράτη μέλη;

4. Πώς θα διασφαλίσει η Επιτροπή ότι οι καταναλωτές δεν θα είναι υποχρεωμένοι να αγοράζουν 
νέους φορτιστές με κάθε νέα συσκευή, ώστε να μειωθεί το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα;
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