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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.10.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1683/2012, внесена от Тобиас Холцрайтер, с германско 
гражданство, относно защита на честотите на къси вълни срещу 
електромагнитно излъчване

Петиция 1685/2012, внесена от Вербер Брун, с германско гражданство, 
относно защита на честотите на къси вълни срещу електромагнитно 
излъчване

1. Резюме на петиция 1683/2012

Вносителят на петицията споменава нов стандарт на Европейския комитет за 
електротехническа стандартизация (EN50561-1) за устройства за комуникации по 
електрозахранващата мрежа (устройства за Powerline Communication) (комуникациите 
по електрозахранващата мрежа = предаване на интернет сигнали чрез електрически 
кабели). Според вносителя на петицията поради прилагането на новия стандарт ще 
стане невъзможно да се приемат радио сигнали на къси вълни в резултат на 
електромагнитните смущения. Вносителят на петицията счита следователно, че 
стандартът не следва да се въвежда. Той също така твърди, че новият стандарт ще 
наруши конкуренцията сред производителите на електронно оборудване, ще накърни 
правото на неограничен достъп до източниците на информация, ще наруши други 
стандарти и ще превърне всички електрически кабели в една къща в антени за 
електромагнитно излъчване.

Резюме на петиция 1685/2012

Вносителят на петицията се противопоставя на новия стандарт на Европейския комитет 
за електротехническа стандартизация EN50561-1. Той прогнозира проблеми поради 
смущения от страна на устройствата за комуникации по електрозахранващата мрежа 
(устройства за Powerline Communication) с честотите на къси вълни, които се използват, 
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наред с другото, в комуникацията на въздушното движение. Според вносителя на 
петицията електрическата мрежа не е нито предназначена, нито подходяща за 
предаване на данни. Той смята, че стандартът нарушава, наред с другото, нормативната 
уредба на радиокомуникациите и правото на свободен достъп до информация. 
Вносителят на петицията посочва също, че съществуват достатъчно алтернативи на 
устройствата за комуникации по електрозахранващата мрежа, като например WiFi, 
BlueTooth, UMTS и т.н.

2. Допустимост

1683/2012: Обявена за допустима на 9 юли 2013 г.
1685/2012: Обявена за допустима на 9 юли 2013 г.
Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 октомври 2013 г.

Разработването и приемането на европейски стандарти са вътрешни въпроси за 
европейските организации по стандартизация. Службите на Комисията участват като 
наблюдатели в работата на Европейския комитет за електротехническа стандартизация 
за разработването на въпросния стандарт. Полученият стандарт е резултат от дълъг 
процес, при който са участвали всички заинтересовани лица. Доколкото е известно на 
Комисията, процедурата за одобряване на стандарта е била стриктно спазвана. 
Стандартът се подкрепя почти единодушно от държавите членки и органите за надзор 
на пазара. Организации, които може да бъдат засегнати, като например Европейския 
съюз за радиоразпръскване, подкрепят също така стандарта.

Намерението на Комисията е не да насърчава или да осъжда една или друга технология, 
а напротив – „Европа 2020“ и Програмата в областта на цифровите технологии 
насърчават неутралността по отношение на технологиите.

Службите на Комисията отбелязват, че не е имало значителен брой случаи на смущения 
на устройствата за комуникации по електрозахранващата мрежа през последните 
години. В миналото смущения от страна на устройствата за комуникации по 
електрозахранващата мрежа са били причинени главно на радиолюбители и това до 
голяма степен е решено чрез избягване на радиочестоти за радиолюбители по 
отношение на устройствата за комуникации по електрозахранващата мрежа. В 
Обединеното кралство, например, се подразбира, че не е имало случаи на смущения, 
дължащи се на тези системи, през последните шест месеца. Когато са настъпили случаи 
на смущения в миналото, те са били поправяни за всеки отделен случай от 
производителя на устройствата за комуникации по електрозахранващата мрежа или от 
лицето, което ги е монтирало.

Техническата комисия, отговаряща за стандарта, счита, че продуктите, които спазват 
изискванията на този проект на стандарт, ще представляват значително по-нисък риск 
от смущения на радиовръзка от продуктите, които понастоящем са на пазара. По-
специално, новият стандарт въвежда нови технологии. Това е потвърдено от 
становището на консултанта по електромагнитната съвместимост, нает от Европейския 
комитет за електротехническа стандартизация, за да се прецени дали хармонизираният 
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стандарт следва да гарантира презумпция за съответствие със съществените 
изисквания, тъй като той защитава в достатъчна степен определен брой услуги 
(например любителски радиовръзки, летищни комуникации и др.), както и други 
динамично открити услуги.

Стандартът е в процес на разглеждане от службите на Комисията с оглед на 
евентуалното публикуване на неговия референтен номер в Официален вестник като 
хармонизиран стандарт в подкрепа на Директивата за електромагнитната съвместимост 
(Директива 2004/108/EО). Във всеки случай стандартите не са задължителни, но ако се 
прилагат, те гарантират презумпция за съответствие. Даден производител може да 
прилагат друга инженерна практика, при условие че той покаже, че продуктът е в 
съответствие със съществените изисквания. И накрая, държавите членки винаги имат 
възможността съгласно съответните разпоредби на директивите да повдигнат 
възражение срещу всеки хармонизиран стандарт, когато имат основателни причини да 
считат, че стандартът не отговаря на съществените изисквания, определени в 
законодателството на ЕС.

Заключение

EN 50561-1 е разработен в съответствие с процедурите на независимия Европейския 
комитет за електротехническа стандартизация. Стандартът, който се очаква да доведе 
до значително понижаване на риска от смущения в радиовръзките, се разглежда 
понастоящем от службите на Комисията с оглед на евентуалното публикуване на 
неговия референтен номер в Официален вестник като хармонизиран стандарт, в 
подкрепа на съществените изисквания на Директивата относно електромагнитната 
съвместимост. Във всеки случай хармонизираните стандарти са доброволни и 
държавите членки могат да повдигнат възражение, ако съществува даден недостатък.


