
 
Conectorul USB-C devine  încărcătorul comun până
la finalul lui 2024
 
Parlamentul a adoptat noi reguli prin care conectorul USB tip-C va deveni standardul
comun de încărcare pentru dispozitive electronice mici până la sfârșitul lui 2024.
 

Existența mai multor tipuri de încărcătoare pentru diferitele aparate incomodează consumatorii
și produce tone de deșeuri electronice inutile. Pentru a-și realiza obiectivele de mediu și a
scădea costurile, UE va introduce un încărcător universal.
 

Ce se va schimba?
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USB-C devine încărcătorul standard
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/electronic-devices-parliament-adopts-the-usb-c-charger-as-
standard_N01_AFPS_221004_CHAR_ev

84%
dintre consumatori au avut probleme cu încărcătoarele de telefoane în
precedenții doi ani, conform unui studiu din 2019 al Comisiei Europene
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20201208STO93325/deseurile-electronice-in-ue-date-si-cifre-infografic
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20200618STO81513/pactul-verde-un-pas-major-catre-o-uniune-climatic-neutra-si-sustenabila
https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/c6fadfea-4641-11ea-b81b-01aa75ed71a1
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Dispozitivele vizate
 
Noua legislație se aplică telefoanelor mobile, tablete, camere digitale, căști, console de jocuri
video portabile, boxe portabile, cititoare electronice (e-readere), tastaturi, mouse-uri, micro-căști
și dispozitive de navigație portabile. Laptopurile vor trebui să se conformeze noilor cerințe în
termen de 40 de luni după intrarea în vigoare a reglementării.
 
 
 
Adaptarea la noile tehnologii 
Pentru a ține pasul cu tehnologiile mai noi, Comisia poate să modifice domeniul de aplicare al
directivei, în special în ce privește soluțiile de încărcare fără fir.
 
 
Dispozitive noi fără încărcător
 
Conform noii legislații, consumatorii vor avea opțiunea de a cumpăra un produs nou cu sau fără
încărcător.
 
 
 
Monitorizarea noilor tehnologii 
Aplicarea legilor la noile tehnologii de încărcare ar trebui revizuită periodic. 
 
 
 
Context 
 
Parlamentul a depus eforturi pentru adoptarea unui încărcător comun pentru dispozitive
portabile timp de mai bine de 10 ani. Deși unele companii au introdus inițiative voluntare care au
redus numărul de tipuri de încărcătoare, acestea au fost insuficiente pentru a îndeplini
obiectivele UE privind reducerea deșeurilor electronice. Comisia Europeană a prezentat o
propunere privind încărcătorul comun în septembrie 2021. 
 
 
Parlamentul și țările UE au ajuns la un acord provizoriu privind actul legislativ pe 7 iunie 2022.
Acest acord a fost aprobat oficial de către Parlament pe 4 octombrie. După adoptarea oficială și
de către Consiliu, statele UE vor avea la dispoziție doi ani pentru a transpune normele în legi
naționale. Acestea nu se vor aplica produselor aflate pe piață înainte de intrarea lor în vigoare.
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Mai multe informații
Încărcătorul comun pentru dispozitivele mobile devine o realitate în 2024  (04/10/2022)
Progres legislativ
Studiu: un încărcător comun pentru dispozitivele electronice
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http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20220930IPR41928/incarcatorul-comun-pentru-dispozitivele-mobile-devine-o-realitate-in-2024
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-internal-market-and-consumer-protection-imco/file-common-chargers-for-mobile-phones
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698819/EPRS_BRI(2021)698819_EN.pdf

