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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1683/2012, του Tobias Holzreiter, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την προστασία των συχνοτήτων βραχέων κυμάτων από την 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

Αναφορά 1685/2012, του Werner Brun, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την προστασία των συχνοτήτων βραχέων κυμάτων από την 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

1. Περίληψη της αναφοράς 1683/2012

Ο αναφέρων αναφέρεται σε ένα νέο πρότυπο CENELEC (EN50561-1) για PLC διατάξεις 
(επικοινωνίες μέσω γραμμών ηλεκτρικής ισχύος = μετάδοση σημάτων διαδικτύου μέσω 
καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας). Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η εφαρμογή του νέου 
προτύπου θα καταστήσει αδύνατη τη λήψη ραδιοεπικοινωνίας βραχέων κυμάτων λόγω 
ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών. Ως εκ τούτου, ο αναφέρων θεωρεί ότι το πρότυπο δεν 
πρέπει να θεσπιστεί. Επίσης, υποστηρίζει ότι το νέο πρότυπο θα στρεβλώσει τον 
ανταγωνισμό μεταξύ των κατασκευαστών ηλεκτρονικών συσκευών, θα θίξει το δικαίωμα 
απεριόριστης πρόσβασης σε πηγές πληροφοριών, θα παραβιάσει άλλα πρότυπα και θα 
μετατρέψει όλα τα οικιακά καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας σε κεραίες ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας.

Περίληψη της αναφοράς 1685/2012

Ο αναφέρων αντιτίθεται στο νέο πρότυπο CENELEC, EN50561-1. Προβλέπει προβλήματα 
λόγω παρεμβολών των διατάξεων επικοινωνιών μέσω γραμμών ηλεκτρικής ισχύος (PLC) 
στις συχνότητες βραχέων κυμάτων οι οποίες χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, στις 
επικοινωνίες εναέριας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, το δίκτυο ηλεκτρικής 
ενέργειας δεν έχει κατασκευαστεί με σκοπό, ούτε είναι κατάλληλο για την επικοινωνία 
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δεδομένων. Θεωρεί ότι το πρότυπο παραβιάζει, μεταξύ άλλων, τους κανονισμούς 
ραδιοεπικοινωνιών και το δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης σε πληροφορίες. Ο αναφέρων 
δηλώνει επίσης ότι υπάρχουν επαρκείς εναλλακτικές αντί του PLC, όπως WIFI, BlueTooth, 
UMTS κ.λπ.

2. Παραδεκτό

1683/2012: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 9 Ιουλίου 2013. 
1685/2012: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 9 Ιουλίου 2013. 
Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του 
Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Οκτωβρίου 2013

Η ανάπτυξη και υιοθέτηση των ευρωπαϊκών προτύπων αποτελεί εσωτερικό θέμα των
Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής συμμετείχαν ως 
παρατηρητές στις εργασίες που διεξάγονται σε πλαίσιο CENELEC για την παραγωγή του εν 
λόγω προτύπου. Το πρότυπο είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας, όπου όλοι οι
ενδιαφερόμενοι συμμετείχαν. Εξ όσων γνωρίζει η Επιτροπή, η διαδικασία για την έγκριση
του προτύπου έχει τηρηθεί σχολαστικά. Το πρότυπο αυτό υποστηρίζεται σχεδόν ομόφωνα 
από τα κράτη μέλη και τις αρχές εποπτείας της αγοράς. Οι οργανισμοί που μπορεί να
επηρεαστούν, όπως η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU / EBU) υποστηρίζει επίσης
το πρότυπο.

Πρόθεση της Επιτροπής δεν είναι να προωθηθεί ή να απορριφθεί η μία ή η άλλη τεχνολογία.
Αντιθέτως, η Ευρώπη 2020 και το ψηφιακό θεματολόγιο προωθούν την τεχνολογική
ουδετερότητα. 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής παρατηρούν ότι δεν έχει υπάρξει σημαντικός αριθμός PLC
περιπτώσεων παρεμβολών κατά τα τελευταία χρόνια. Στο παρελθόν, η παρεμβολή από το PLC
έχει ως επί το πλείστον προκληθεί σε ραδιοερασιτέχνες και αυτό έχει λυθεί σε μεγάλο βαθμό
με την αποφυγή ραδιοερασιτεχνικών συχνοτήτων για τις μεταδόσεις PLC. Στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, για παράδειγμα, δεν υπήρξαν περιπτώσεις παρεμβολών αποδιδομένων στα
συστήματα αυτά τους τελευταίους έξι μήνες. Όταν εμφανίστηκαν κρούσματα παρεμβολών
στο παρελθόν, διορθώθηκαν κατά περίπτωση από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού PLC ή
από τον εγκαταστάτη.

Η τεχνική επιτροπή που είναι αρμόδια για το πρότυπο πιστεύει ότι τα προϊόντα που 
συμμορφούνται με το παρόν σχέδιο προτύπου θα αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικά
χαμηλότερο κίνδυνο διαταραχής της ραδιοεπικοινωνίας σε σχέση με τα προϊόντα που 
κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά. Ειδικότερα, το νέο πρότυπο εισάγει τις νέες τεχνολογίες. 
Αυτό έχει επιβεβαιωθεί από τη γνωμοδότηση του συμβούλου της EMC που απασχολούσε η 
CENELEC, προκειμένου να εκτιμηθεί το κατά πόσον το εναρμονισμένο πρότυπο πρέπει να
παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις, διότι προστατεύει επαρκώς μια 
σειρά από υπηρεσίες (π.χ. οι ερασιτεχνικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, επικοινωνίες αεροδρομίου, 
κλπ. ), καθώς και άλλες υπηρεσίες δυνάμει ανιχνεύσιμες.
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Το πρότυπο τελεί επί του παρόντος υπό εξέταση από τις υπηρεσίες της Επιτροπής με σκοπό 
την ενδεχόμενη δημοσίευση των στοιχείων αναφοράς του στην Επίσημη Εφημερίδα ως 
εναρμονισμένου προτύπου για τη στήριξη της Οδηγίας περί ηλεκτρομαγνητικής 
συμβατότητας (2004/108/ΕΚ). Σε κάθε περίπτωση, τα πρότυπα δεν είναι υποχρεωτικά, σε 
περίπτωση όμως εφαρμογής τους παρέχουν τεκμήριο συμμόρφωσης. Ένας κατασκευαστής
μπορεί να εφαρμόσει μια άλλη τεχνική πρακτική υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει πως το
προϊόν συμμορφούται με τις βασικές απαιτήσεις. Τέλος, τα κράτη μέλη έχουν πάντοτε τη 
δυνατότητα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των οδηγιών, για να προβάλλουν αντίρρηση
σε εναρμονισμένο πρότυπο, όταν έχουν βάσιμους λόγους να θεωρούν ότι το πρότυπο δεν
συμμορφούται με τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ.

Συμπέρασμα

Το EN 50561 - 1 έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες του ανεξάρτητου Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Τυποποίησης CENELEC. Το πρότυπο, το οποίο αναμένεται να μειώσει
σημαντικά τον κίνδυνο παρεμβολών στις ραδιοφωνικές μεταδόσεις, εξετάζεται επί του 
παρόντος από τις υπηρεσίες της Επιτροπής με σκοπό την ενδεχόμενη δημοσίευση των 
στοιχείων αναφοράς του στην Επίσημη Εφημερίδα ως εναρμονισμένου προτύπου, για την 
υποστήριξη των βασικών απαιτήσεων της οδηγία EMC. Σε κάθε περίπτωση, τα 
εναρμονισμένα πρότυπα είναι προαιρετικά και τα κράτη μέλη μπορούν να προβάλλουν 
αντιρρήσεις εάν υπάρχει κενό.


