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Assunto: Carregador comum para equipamentos de radio móveis

Há mais de 10 anos que os deputados ao Parlamento Europeu têm vindo a insistir na introdução de 
um carregador comum para equipamentos de radio móveis, nomeadamente telemóveis, tabletes, 
leitores de livros digitais, câmaras inteligentes, aparelhos eletrónicos portáteis e outros equipamentos 
eletrónicos de pequena dimensão. Apesar dos esforços envidados pela Comissão, os acordos 
voluntários entre os intervenientes no setor não produziram resultados satisfatórios. Estima-se que 
praticamente todos os agregados familiares da UE tenham acumulado uma série de carregadores 
antigos, que, de acordo com as estimativas, geram mais de 51 000 toneladas de resíduos eletrónicos 
por ano. Os consumidores são obrigados a comprar novos carregadores para todos os novos 
dispositivos. Quando viajam, são, de facto, obrigados a ter consigo diferentes carregadores para 
dispositivos semelhantes. Tal restringe a liberdade de circulação dos cidadãos da UE, impede a sua 
plena participação na sociedade, deixando uma pegada ambiental desnecessária.

Impõe-se com urgência que a UE tome medidas a este respeito. A adoção de uma norma relativa a 
um carregador comum para os equipamentos de radio móveis constitui um assunto premente. Eis 
por que apelamos à Comissão para que comece por adotar o ato delegado que complementa a 
Diretiva 2014/53/UE relativa aos equipamentos de rádio, até julho de 2020, que introduziria o 
carregador comum.

1. Quando apresentará a Comissão os resultados da avaliação do impacto da introdução de 
carregadores comuns para telemóveis e outros dispositivos compatíveis?

2. A utilização de tecnologia de carregamento sem fios traz vantagens potenciais suplementares. 
Como tenciona a Comissão assegurar a interoperabilidade dos diferentes carregadores sem fios 
com diferentes equipamentos de radio móveis?

3. Está a Comissão a ponderar iniciativas legislativas para aumentar a quantidade de cabos e 
carregadores reciclados nos Estados-Membros?

4. Como tenciona a Comissão assegurar que os consumidores não sejam obrigados a comprar 
novos carregadores com cada novo dispositivo, desta forma reduzindo a sua pegada ambiental?
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