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Comisia propune un 
încărcător comun pentru 
dispozitivele electronice

De ce este necesar un încărcător 
comun?
După ce a colaborat cu industria la o abordare voluntară 
începând din 2009, care a redus deja numărul încărcătoarelor 
de telefoane mobile de la 30 la 3, Comisia propune în prezent 
o abordare legislativă pentru a le permite europenilor să își 
alimenteze dispozitivele cu un încărcător comun.

USB-C va fi noul port standard de încărcare pentru toate 
telefoanele inteligente, tabletele, camerele, căștile, difuzoarele 
portabile și consolele video portabile. În plus, Comisia propune separarea 
vânzării încărcătoarelor de vânzarea de dispozitive electronice.

Acest lucru sporește confortul consumatorilor și reduce deșeurile electro-
nice – o contribuție importantă atât la transformările digitale, cât și la cele 
ecologice.

CONSUMATORI

CONSUMATORI

Un încărcător comun:

MEDIU

MEDIU

2,4 miliarde EUR 11 000 de tone 

38 % dintre consumatori doar 2 din 3 încărcătoare 
deținute

cheltuite anual de către consuma-
tori pe încărcătoare independente

îi ajută pe consumatori să econo-

misească 250 de milioane 
EUR pe an pentru achiziții 
inutile de încărcătoare

de deșeuri electronice provenite anual 
de la încărcătoarele eliminate și neu-
tilizate

reduce deșeurile electronice cu 

aproape o mie de tone 
anual

se plâng de probleme cauzate de 
încărcătoarele incompatibile sunt utilizate de consumatori



Ce măsuri ia Comisia?
Printre principalele noi măsuri propuse se numără: 

Armonizarea portului de 
încărcare și a tehnologiei  

de încărcare rapidă

Separarea vânzării 
încărcătorului de vânzarea 

dispozitivului electronic

Informații despre 
încărcătoare

EXEMPLU

Model de telefon mobil
- 

Puterea minimă furnizată 
de încărcător trebuie să 
fie mai mare sau egală 

cu 25 de wați
-

Încărcare rapidă USB PD

Tipuri de dispozitive electronice vizate

TELEFOANE MOBILE

TABLETE

APARATE 
FOTOGRAFICE 

DIGITALE

CĂȘTI 
AUDIO

CONSOLE VIDEO 
PORTABILE

DIFUZOARE 
PORTABILE

 Încărcare 
rapidă



Încărcătorul comun devine realitate
Pentru a avea un încărcător comun, este necesară interoperabilitatea deplină la ambele 
capete ale cablului: dispozitivul electronic și sursa externă de alimentare cu energie. 
Interoperabilitatea de partea dispozitivului, care este de departe cea mai mare provocare, 
face obiectul propunerii de astăzi. Interoperabilitatea sursei externe de alimentare va fi 
asigurată prin revizuirea Regulamentului Comisiei privind proiectarea ecologică în viitorul 
apropiat, în vederea intrării în vigoare în același timp cu propunerea de astăzi.

Revizuirea Directivei privind echipamentele radio

Revizuirea Regulamentului Comisiei de stabilire a cerințelor în materie de proiectare 
ecologică aplicabile surselor externe de alimentare (EPS)

ACȚIUNI  DE ARMONIZARE A PORTURILOR DE ÎNCĂRCARE A D ISPOZIT IVELOR 
ELECTRONICE

ACȚIUNI  PR IV IND ARMONIZAREA SURSELOR EXTERNE DE AL IMENTARE 
CU ENERGIE ELECTR ICĂ

ȘI

Încărcare 
rapidă

Încărcare 
rapidă


