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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1683/2012 af Tobias Holzreiter, tysk statsborger, om beskyttelse 
af kortbølgefrekvenser mod elektromagnetisk stråling

Andragende 1685/2012 af Werner Brun, tysk statsborger, om beskyttelse af 
kortbølgefrekvenser mod elektromagnetisk stråling

1. Sammendrag af andragende 1683/2012

Andrageren nævner en ny CENELEC-standard (EN50561-1) til PLC-enheder (Powerline 
Communication = transmission af internetsignaler via elkabler). Ifølge andrageren vil 
anvendelse af den nye standard gøre det umuligt at modtage kortbølgeradio på grund af 
elektromagnetisk interferens. Andrageren mener derfor, at standarden ikke bør indføres. Han 
hævder også, at den nye standard vil forvride konkurrencen mellem producenter af elektronisk 
udstyr, underminere retten til ubegrænset adgang til informationskilder, overtræde andre 
standarder og gøre alle elkablerne i et hus til antenner for elektromagnetisk stråling.

Sammendrag af andragende 1685/2012

Andrageren protesterer mod den nye CENELEC-standard EN50561-1. Han forudser 
problemer på grund af interferens fra kommunikationsenheder fra elnet (PLC) med 
kortbølgefrekvenser, der bl.a. anvendes i kommunikation i flytrafik. Ifølge andrageren er 
elnettet hverken beregnet eller egnet til datakommunikation. Han mener, at standarden bl.a. 
bryder radioreglementet og retten til fri adgang til information. Andrageren anfører også, at 
der er nok alternativer til PLC, såsom WiFi, Bluetooth, UMTS osv.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

1683/2012: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 9. juli 2013). 
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1685/2012: Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 9. juli 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. oktober 2013

Udvikling og vedtagelse af europæiske standarder er et internt anliggende for de europæiske 
standardiseringsorganisationer. Kommissionens tjenestegrene har været involveret som 
observatører i CENELEC's arbejde for at udforme den pågældende standard. Den endelige 
standard er resultatet af en lang proces, hvor alle interessenter har deltaget. Så vidt 
Kommissionens er orienteret, er proceduren for godkendelse af standarden blevet nøje 
overholdt. Standarden er støttet næsten enstemmigt af medlemsstaterne og 
markedsovervågningsmyndighederne. Organisationer, der kan blive berørt, såsom Den 
Europæiske Radiounion (European Broadcasting Union – EBU) understøtter også denne 
standard.

Det er ikke Kommissionens hensigt at fremme eller at fordømme den ene eller anden 
teknologi, tværtimod – Europa 2020 og den digitale dagsorden fremmer teknologisk 
neutralitet. 

Kommissionens tjenestegrene konstaterer, at der ikke har været noget større antal PLC-
markedsforstyrrelsessager i de seneste år.  Tidligere gik interferens fra PLC mest ud over 
radioamatører, og dette er i vid udstrækning blevet løst ved at undgå radioamatørfrekvenser til 
PLC-transmissioner.  I Det Forenede Kongerige for eksempel har der tilsyneladende ikke 
været nogen tilfælde af interferens, der kan henføres til disse systemer, i de sidste seks 
måneder.  Hvor der tidligere forekom tilfælde af interferens, blev problemerne løst fra sag til 
sag af producenten af PLC-udstyret eller af montøren.

Det tekniske udvalg, der har ansvaret for standarden, mener, at produkter, der overholder dette 
udkast til standard, ville udgøre en langt lavere risiko for forstyrrelse af radiokommunikation 
end de produkter, der er på markedet i øjeblikket. Den nye standard indfører navnlig nye 
teknologier. Dette er blevet bekræftet af en udtalelse fra den EMC-konsulent, der er ansat af 
CENELEC med henblik på at vurdere, om den harmoniserede standard skal give formodning 
om overensstemmelse med de væsentlige krav, da det i tilstrækkelig grad beskytter en række 
tjenester (f.eks. amatørradio, lufthavnskommunikation osv.) samt andre tjenester, der kan 
spores dynamisk. 

Standarden undersøges i øjeblikket af Kommissionens tjenestegrene med henblik på en 
eventuel offentliggørelse af referencen i Den Europæiske Unions Tidende som en 
harmoniseret standard til støtte for EMC-direktivet (direktiv 2004/108/EF). Under alle 
omstændigheder er standarder ikke obligatoriske, men hvis de anvendes, giver de en 
formodning om overensstemmelse.  En producent kan anvende en anden teknisk praksis, 
forudsat at han viser, at produktet er i overensstemmelse med de væsentlige krav. Endelig har 
medlemsstaterne altid mulighed for, i henhold til de relevante bestemmelser i direktiverne, at 
gøre indsigelse mod en harmoniseret standard, når de har gode grunde til at anse standarden 
for ikke at overholde de væsentlige krav, der er fastsat i EU-lovgivningen. 

Konklusion
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EN 50561-1 er udviklet i overensstemmelse med procedurerne i den uafhængige europæiske 
standardiseringsorganisation, CENELEC. Standarden, som forventes at nedsætte risikoen for 
forstyrrelse af radio betydeligt, er i øjeblikket ved at blive undersøgt af Kommissionens 
tjenestegrene med henblik på en eventuel offentliggørelse af referencen i Den Europæiske 
Unions Tidende som en harmoniseret standard til støtte af de væsentlige krav i EMC-
direktivet. Under alle omstændigheder er harmoniserede standarder frivillige, og 
medlemsstaterne kan gøre indsigelse, hvis der er mangler.


