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Για περισσότερο από 10 χρόνια, το ΕΚ ζητά κοινό φορτιστή για κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες και άλλες φορητές συσκευές

• Αναγκαία η επείγουσα έγκριση ενός προτύπου κοινού φορτιστή για φορητές συσκευές

• Ενίσχυση της δυνατότητας των καταναλωτών να παίρνουν περιβαλλοντικά βιώσιμες
αποφάσεις

• Μείωση των ηλεκτρονικών σκουπιδιών που παράγονται στην Ευρώπη (κατά μέσο όρο,
16,6 κιλά ανά κάτοικο το 2016)
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να προτείνει ενισχυμένους κανόνες για
το κοινό πρότυπο φορτιστή μέχρι τον Ιούλιο του 2020 το αργότερο.
 
Υπάρχει «επείγουσα ανάγκη να αναλάβει η ΕΕ ρυθμιστική δράση» για την ελάττωση των
ηλεκτρονικών σκουπιδιών και να έχουν οι καταναλωτές περισσότερες περιβαλλοντικά
βιώσιμες επιλογές, σύμφωνα με το ψήφισμα που υιοθέτησαν οι ευρωβουλευτές με 582
ψήφους έναντι 40 και 37 αποχών, το οποίο ζητά την υποχρεωτική υιοθέτηση ενός κοινού
φορτιστή για όλες τις φορητές συσκευές.
 
Το Κοινοβούλιο επιθυμεί η Επιτροπή να υιοθετήσει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που
προβλέφθηκε στην Οδηγία για τον Ραδιοεξοπλισμό του 2014 μέχρι τον Ιούλιο του 2020
ή, αν χρειάζεται, να εγκρίνει νομοθετικά μέτρα με τον ίδιο χρονικό ορίζοντα.
 
Για να μην επιβραδυνθεί η καινοτομία,  η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι  το
νομικό  πλαίσιο  για  τους  κοινούς  φορτιστές  «θα  υποβάλλεται  σε  τακτική  εξέταση
προκειμένου  να  λαμβάνεται  υπόψη  η  τεχνολογική  πρόοδος».  Οι  ευρωβουλευτές
τονίζουν εκ νέου ότι η έρευνα και η καινοτομία είναι καίριας σημασίας για τη βελτίωση
των υφιστάμενων τεχνολογιών και τη δημιουργία καινούριων.
 
Το Κοινοβούλιο θέλει επίσης η Επιτροπή να:
 

πάρει  μέτρα που θα διασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα των ασύρματων
φορτιστών  για τις διάφορες φορητές συσκευές
 
εξετάσει νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αύξηση του όγκου των καλωδίων
και φορτιστών που ανακυκλώνονται στα κράτη μέλη της ΕΕ
 
διασφαλίσει  ότι  οι  καταναλωτές  δε  θα  είναι  πλέον  υποχρεωμένοι  να
αγοράζουν φορτιστή με κάθε νέα συσκευή, καθώς οι ευρωβουλευτές τονίζουν
ότι  θα  πρέπει  να  θεσπιστούν  στρατηγικές  για  την  αποσύνδεση  των  δύο
προϊόντων μέσω της λύσης του κοινού φορτιστή, αλλά και ότι «κάθε μέτρο
που  αποσκοπεί  στην  αποσύνδεση  θα  πρέπει  να  αποφεύγει  δυνητικά
υψηλότερες  τιμές  για  τους  καταναλωτές»
 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 50 εκ. τόνοι ηλεκτρονικών σκουπιδιών παράγονται
κάθε χρόνο σε παγκόσμιο επίπεδο,  δηλ.  περισσότερα από 6  κιλά κατά άτομο.  Στην
Ευρώπη, το σύνολο των αποβλήτων αυτών που παράχθηκε το 2016 ήταν 12,3 εκ. τόνοι,
που ισοδυναμούν με 16,6 κιλά ανά κάτοικο. Ο περιορισμένος «κύκλος ζωής» κάποιων
συσκευών επιβαρύνει την κατάσταση περαιτέρω, υπογραμμίζει το ψήφισμα.
 
Σχετικέςπληροφορίες
 
Στην  Οδηγία  του  2014  για  τον  Ραδιοεξοπλισμό,  οι  νομοθέτες  της  ΕΕ  ζήτησαν  να
αναπτυχθεί ένα κοινό πρότυπο για τους φορτιστές και παραχώρησαν στην Επιτροπή τις
αρμοδιότητες να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση.
 
Η προσέγγιση της Επιτροπής να «ενθαρρύνει» τις  εταιρείες να υιοθετήσουν κοινά
πρότυπα δεν πέτυχε τους στόχους της νομοθεσίας. Ωστόσο, έχει σημειωθεί κάποια
πρόοδος, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η Επιτροπή στη σύνοδο της ολομέλειας του ΕΚ
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https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/adopting-eu-law/implementing-and-delegated-acts_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32014L0053
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&startTime=20200113-19:39:11-616&date=20200113


στις 13 Ιανουαρίου 2020: το 2009 υπήρχαν περισσότεροι από 30 τύποι φορτιστών, ενώ
σήμερα μόνο τρεις.
 
Στο ψήφισμά του για την Ευρωπαϊκή πράσινη Συμφωνία το Κοινοβούλιο ζήτησε να
υιοθετηθεί  ένα  φιλόδοξο  σχέδιο  δράσης  για  την  κυκλική  οικονομία  με  στόχο  την
ελάττωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους της παραγωγής
και της κατανάλωσης στην ΕΕ, με κύριες προτεραιότητες την αποτελεσματική χρήση
των πόρων, τη μηδενική ρύπανση και την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.
 

Επαφές 
 
 

Σύνδεσμοι
Το κείμενο που υιοθετήθηκε θα είναι διαθέσιμο εδώ (30.01.2020)
Συζήτηση στην ολομέλεια: παρεμβάσεις (γραπτές και μαγνητοσκοπημένες) σχετικά με
τον κοινό φορτιστή (13.01.2020)
Δελτίο Τύπου: Έναν κοινό φορτιστή για όλα τα κινητά ζητούν οι ευρωβουλευτές
(13.03.2014)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Standard chargers for mobile phones: Inception impact assessment»
(2018 - στα αγγλικά)
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