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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000047/2019
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Róża Thun und Hohenstein, Antonius Manders, Andreas Schwab, Edina Tóth, Maria da Graça 
Carvalho
în numele Grupului PPE

Subiect: Un încărcător comun pentru echipamentele radio mobile

De peste 10 ani, deputații în Parlamentul European militează pentru un încărcător comun pentru 
echipamentele radio mobile, inclusiv telefoane mobile, tablete, dispozitive de citit cărți în format 
digital, aparate de fotografiat sau camere video inteligente, echipamente electronice portabile și alte 
dispozitive electronice de dimensiuni medii sau mici. În ciuda eforturilor Comisiei, acordurile voluntare 
între actorii industriali nu au dus la rezultate satisfăcătoare. Se consideră că aproape fiecare 
gospodărie din UE a adunat mai multe încărcătoare vechi, care, conform estimărilor, generează peste 
51 000 de tone de deșeuri electronice pe an. Consumatorii sunt obligați să cumpere încărcătoare noi 
cu toate dispozitivele noi. Atunci când călătoresc, ei sunt efectiv obligați să ia cu ei încărcătoare 
diferite pentru dispozitive similare. Acest lucru limitează libertatea de circulație a cetățenilor UE, 
participarea lor deplină la societate și generează o amprentă de mediu care nu este necesară.

Este imperios necesar ca Uniunea să acționeze în această privință. Trebuie să adoptăm de urgență 
un standard pentru un încărcător comun pentru echipamentele radio mobile. Prin urmare, solicităm 
Comisiei să înceapă prin adoptarea actului delegat de completare a Directivei 2014/53/UE privind 
echipamentele radio până în iulie 2020, care să introducă încărcătorul comun.

1. Când va prezenta Comisia rezultatele evaluării impactului privind introducerea încărcătoarelor 
comune pentru telefoane mobile și alte dispozitive compatibile?

2. Utilizarea tehnologiei de încărcare fără fir atrage și alte beneficii potențiale. Cum intenționează 
Comisia să asigure interoperabilitatea diferitelor încărcătoare fără fir cu echipamente radio 
mobile diferite?

3. Are în vedere Comisia să elaboreze inițiative legislative pentru a crește volumul cablurilor și 
încărcătoarelor reciclate în statele membre?

4. Cum se va asigura Comisia că consumatorii nu sunt obligați să cumpere noi încărcătoare cu 
fiecare dispozitiv nou, reducând astfel amprenta lor de mediu?
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