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Η Επιτροπή προτείνει 
κοινό φορτιστή για 
ηλεκτρονικές συσκευές

Γιατί χρειάζεται κοινός φορτιστής;
Έπειτα από χρόνια συνεργασίας με τη βιομηχανία στο πλαίσιο 
μιας εθελοντικής προσέγγισης, η οποία ξεκίνησε το 2009 και έχει 
ήδη μειώσει τον αριθμό των φορτιστών κινητών τηλεφώνων 
από 30 σε 3, η Επιτροπή προτείνει τώρα μια νομοθετική 
προσέγγιση για να παράσχει στους Ευρωπαίους τη δυνατότητα να 
φορτίζουν τις συσκευές τους με έναν κοινό φορτιστή.

Η USB-C θα είναι η νέα πρότυπη θύρα φόρτισης για όλα τα 
έξυπνα τηλέφωνα, τις ταμπλέτες, τις φωτογραφικές μηχανές, 
τα ακουστικά κεφαλής, τα φορητά ηχεία και τις κονσόλες 
βιντεοπαιχνιδιών χειρός. Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει τον διαχωρισμό της 
πώλησης φορτιστών από την πώληση ηλεκτρονικών συσκευών.

Αυτό θα προσφέρει ευκολία στους καταναλωτές και θα επιφέρει μείωση των 
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μείωση που συνιστά 
σημαντική συμβολή τόσο στον ψηφιακό όσο και στον πράσινο μετασχηματισμό.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Ένας κοινός φορτιστής:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2,4 δισ. EUR 11 000 τόνοι 

το 38 % των 
καταναλωτών

μόνο οι 2 από τους 3 
διατιθέμενους φορτιστές

δαπανώνται ετησίως από τους 
καταναλωτές σε αυτόνομους 
φορτιστές

θα βοηθήσει τους καταναλωτές 
να εξοικονομούν  250 εκατ. 
EUR ετησίως από περιττές 
αγορές φορτιστών

αποβλήτων ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού ετησίως από 
απορριπτόμενους και αχρησιμοποίητους 
φορτιστές

θα μειώσει τα απόβλητα ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού κατά  
σχεδόν χίλιους τόνους 
ετησίως

διαμαρτύρεται για προβλήματα 
λόγω μη συμβατών φορτιστών

χρησιμοποιούνται από τους 
καταναλωτές



Ποια μέτρα λαμβάνει η Επιτροπή;
Στα βασικά προτεινόμενα νέα μέτρα περιλαμβάνονται: 

Εναρμόνιση της θύρας 
φόρτισης και της 

τεχνολογίας ταχείας 
φόρτισης

Διαχωρισμός της πώλησης 
φορτιστή από την πώληση της 

ηλεκτρονικής συσκευής

Πληροφορίες σχετικά με 
τους φορτιστές

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Μοντέλο κινητού 
τηλεφώνου

- 
Η ελάχιστη ισχύς που 

παρέχεται από τον 
φορτιστή είναι ίση με ή 
μεγαλύτερη από 25 βατ.

-
Ταχεία φόρτιση USB PD

Είδη ηλεκτρονικού εξοπλισμού                                              
που καλύπτονται

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 

ΜΗΧΑΝΕΣ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 
ΚΕΦΑΛΗΣ

ΚΟΝΣΟΛΕΣ 
ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 

ΧΕΙΡΟΣ

ΦΟΡΗΤΑ 
ΗΧΕΙΑ

 Ταχεία 
φόρτιση



Υλοποίηση του κοινού φορτιστή
Για να υπάρξει τελικά κοινός φορτιστής, απαιτείται πλήρης διαλειτουργικότητα και 
στις δύο πλευρές του καλωδίου: στην ηλεκτρονική συσκευή και στο εξωτερικό 
τροφοδοτικό. Η διαλειτουργικότητα στην πλευρά της συσκευής, η οποία είναι μακράν 
η μεγαλύτερη πρόκληση, καλύπτεται από τη σημερινή πρόταση. Η διαλειτουργικότητα 
του εξωτερικού τροφοδοτικού θα εξασφαλιστεί με την αναθεώρηση του κανονισμού 
της Επιτροπής για τον οικολογικό σχεδιασμό στο εγγύς μέλλον, με σκοπό να τεθεί σε 
ισχύ ταυτόχρονα με τη σημερινή πρόταση.

Αναθεώρηση της οδηγίας για τον ραδιοεξοπλισμό 

Αναθεώρηση του κανονισμού της Επιτροπής για τον καθορισμό απαιτήσεων 
οικολογικού σχεδιασμού των εξωτερικών τροφοδοτικών

∆ΡΑΣΗ Γ ΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ

∆ΡΑΣΗ Γ ΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ

Ταχεία 
φόρτιση

Ταχεία 
φόρτιση


