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• Un singur încărcător pentru toate telefoanele mobile și toate tabletele – de ajutor pentru
mediu și pentru consumatori

• Portul USB de tip C va fi noul standard pentru dispozitivele portabile și va asigura încărcarea
dispozitivelor și transferuri de date la un înalt standard de calitate

• Cumpărătorii vor putea alege la achiziționarea unui dispozitiv nou dacă să cumpere sau nu și
un dispozitiv de încărcare

Noile dispozitive mobile din UE vor trebui să includă un port de încărcare USB-C până la sfârșitul lui 2024 © PheelingsMedia / Adobe Stock

RO Serviciul de presă, Direcția Generală de Comunicare
Parlamentul European - Purtător de cuvânt: Jaume Duch Guillot
Formaţi numărul centralei telefonice: (32-2) 28 33000

1 I 4



Curând după aprobarea Parlamentului, consumatorii Uniunii vor putea să folosească o
soluție unică de încărcare pentru dispozitivele lor electronice.
 
Până la sfârșitul anului 2024, toate telefoanele mobile, tabletele și camerele digitale vândute în
Uniunea Europeană vor trebui să fie echipate cu un port de încărcare USB de tip C. Începând
cu primăvara anului 2026, obligația se va extinde la laptopuri. Noua lege, adoptată marți în plen
cu 602 voturi pentru, 13 împotrivă și 8 abțineri, face parte dintr-un efort mai amplu al Uniunii
Europene de a reduce deșeurile electronice și de a le permite consumatorilor să facă alegeri
mai durabile.
 
Potrivit noilor norme, consumatorii nu vor mai avea nevoie de un încărcător diferit de fiecare
dată când achiziționează un nou dispozitiv, deoarece vor putea utiliza un singur încărcător
pentru o gamă largă de dispozitive electronice portabile mici și mijlocii.
 
Indiferent de producătorul lor, toate telefoanele mobile noi, tabletele, camerele digitale, căștile și
căștile cu microfon, consolele video portabile și difuzoarele portabile, cititoarele electronice,
tastaturile, mouse-urile, sistemele portabile de navigație, căștile intraauriculare și laptopurile
reîncărcabile prin cablu cu fir, care funcționează cu o putere de alimentare de până la 100 de
wați, vor trebui să fie echipate cu un port USB de tip C.
 
Toate dispozitivele care permit încărcarea rapidă vor avea acum aceeași viteză de încărcare,
permițându-le utilizatorilor să le încarce la fel de repede, indiferent de încărcătorul utilizat, atâta
timp cât este compatibil.
 
Încurajarea inovării tehnologice
 
Pe măsură ce încărcarea fără fir va deveni mai răspândită, Comisia Europeană va trebui să
armonizeze cerințele de interoperabilitate până la sfârșitul anului 2024, pentru a evita un impact
negativ asupra consumatorilor și a mediului. Astfel, va dispărea așa-numitul efect de „blocaj”
tehnologic, prin care un consumator devine dependent de un singur producător.
 
O mai bună informare și alegere pentru consumatori
 
Etichete speciale  vor  informa consumatorii  despre caracteristicile  de încărcare ale  noilor
dispozitive și le vor permite să vadă mai ușor dacă încărcătoarele lor existente sunt compatibile.
De asemenea, cumpărătorii vor putea să aleagă în cunoștință de cauză dacă să cumpere sau
nu un nou dispozitiv de încărcare împreună cu un produs nou.
 
Aceste noi obligații vor conduce la reutilizarea unui număr mai mare de încărcătoare și vor ajuta
consumatorii să economisească până la 250 de milioane de euro pe an la achizițiile inutile de
încărcătoare.  În  Uniunea  Europeană,  încărcătoarele  aruncate  și  neutilizate  reprezintă
aproximativ  11  000  de  tone  de  deșeuri  electronice  pe  an.
 
Citat
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_4613
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46755/attachments/3/translations/ro/renditions/native


Raportorul Parlamentului, Alex Agius Saliba (S&D, Malta), a declarat: „Încărcătorul comun va
deveni, în sfârșit, o realitate în Europa. Am așteptat peste zece ani adoptarea acestor norme,
dar putem, în cele din urmă, să lăsăm în urmă multitudinea de încărcătoare. Această lege
adaptată exigențelor viitorului permite dezvoltarea unor soluții inovatoare de încărcare în viitor și
va aduce beneficii tuturor – de la consumatori frustrați la mediul nostru vulnerabil. Trăim vremuri
dificile  pentru politică,  dar  am demonstrat  că UE are în continuare idei  și  soluții  pentru a
îmbunătăți viețile a milioane de oameni din Europa și pentru a inspira alte părți ale lumii să îi
urmeze exemplul.”
 
Conferință de presă
 
Pe 4 octombrie, începând cu ora locală 14.30 (15.30 ora României), raportorul va informa
jurnaliștii cu privire la rezultatul votului final în plen și la etapele următoare. Mai multe informații
despre cum puteți urmări conferința de presă se regăsesc aici.
 
Următorii pași
 
Consiliul va trebui să aprobe în mod oficial directiva înainte de a fi publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene. Aceasta va intra în vigoare la 20 de zile de la data publicării. Țările Uniunii
vor dispune apoi de 12 luni pentru a transpune normele în legislația națională și de alte 12 luni
după sfârșitul  perioadei  de transpunere pentru  a  le  aplica.  Noile  norme nu se vor  aplica
produselor  introduse pe piață  înainte  de data  aplicării.
 
Context
 
În ultimul deceniu, Parlamentul  a solicitat  în repetate rânduri  introducerea unui încărcător
comun. În pofida eforturilor anterioare de a colabora cu companiile din sector pentru a reduce
numărul de încărcătoare mobile, măsurile luate voluntar nu au reușit să producă rezultate
concrete pentru consumatorii europeni. În cele din urmă, Comisia Europeană a prezentat o
propunere legislativă la 23 septembrie 2021.
 
Mai multe informaţii
Textul adoptat va fi disponibil aici (4.10.2022)
Înregistrarea video a dezbaterii (4.10.2022)
Conferința de presă cu participarea raportorului (4.10.2022)
Fișă de procedură - Directiva privind echipamentele radio: un încărcător comun pentru
dispozitivele electronice
Profilul raportorului: Alex Agius Saliba (S&D, Malta)
EP Research: un încărcător comun pentru dispozitivele electronice (EN)
Materiale foto, video și audio gratuite
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https://www.europarl.europa.eu/meps/ro/197403/ALEX_AGIUS+SALIBA/home
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20221003IPR42116/common-charger-press-conference-on-tuesday-at-14-30-cest
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210920IPR13170/incarcator-comun-o-propunere-solicitata-de-parlament-si-asteptata-de-multa-vreme
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_4613
http://www.europarl.europa.eu/plenary/ro/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=a4efab58-9882-ed5d-7960-64bc1f0755e6&date=20221004
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/press-conference-by-alex-agius-saliba-rapporteur-on-final-vote-on-common-charger-in-european-parliam_20221004-1430-SPECIAL-PRESSER
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0291(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0291(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/197403/ALEX_AGIUS+SALIBA/home
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/document/EPRS_BRI(2021)698819
https://multimedia.europarl.europa.eu/ro/package/common-eu-charger_20301
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https://twitter.com/EP_SingleMarket

