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1. Az 1683/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója megemlít egy új, PLC-készülékekre („Powerline Communication”: 
internetes jelek elektromos vezetéken való közvetítése) vonatkozó CENELEC szabványt 
(EN50561-1). A petíció benyújtója szerint az új szabvány alkalmazása következtében a 
rövidhullámú rádióadók fogadása lehetetlen lesz az elektromágneses interferencia miatt. Ezért 
a petíció benyújtója úgy véli, hogy a szabványt nem kellene bevezetni. Továbbá azzal érvel, 
hogy az új szabvány eltorzítja az elektronikus berendezések gyártói közötti versenyt, 
veszélyezteti az információforrásokhoz való korlátlan hozzáférés jogát, sért egyéb 
szabványokat, valamint az épületek összes elektromos vezetékét elektromágneses sugárzást 
fogadó antennává alakítja.

Az 1685/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik az új CENELEC EN50561-1 szabvány ellen. Előrejelzése 
szerint interferenciából adódó problémák merülnek fel a villamosenergia-átviteli 
vezetékrendszerre épülő hírközlő készülékek és a többek között a légiforgalmi 
kommunikációban használt rövidhullámú frekvenciák között. A petíció benyújtója szerint a 
villamosenergia-hálózat nem alkalmas és nem alkalmazható adatátvitelre. Úgy véli, hogy a 
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szabvány sérti többek között a rádiószabályzatokat és az információhoz való szabad 
hozzáférés jogát. A petíció benyújtója továbbá állítja, hogy elegendő alternatíva létezik a 
PLC-re, például a WIFI, a BlueTooth, az UMTS stb.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 9. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. október 30.

Az európai szabványok kidolgozása és elfogadása az európai szabványügyi szervek belső 
ügye. A bizottsági szolgálatok megfigyelőként vettek részt a szóban forgó szabványok 
Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság általi kidolgozásában. A kidolgozott 
szabvány hosszú folyamat eredménye, amelyben valamennyi érdekelt fél részt vett. A 
Bizottság tudomása szerint a szabványok jóváhagyási eljárását szigorúan betartották.   A 
szabványt a tagállamok és a piacfelügyeleti hatóságok csaknem egyhangúlag támogatják. A 
szabványt továbbá azok a szervezetek is támogatják, amelyekre az hatással lehet, például az 
Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége (EBU).

A Bizottság szándéka nem az, hogy támogassa vagy elutasítsa egyik vagy másik technológiát. 
Ellenkezőleg, az Európa 2020 stratégia és a digitális menetrend a technológiasemlegességet 
segíti elő. 

A Bizottság szolgálatai megállapítják, hogy az elmúlt években nem merült fel jelentős számú 
interferenciából adódó probléma a PLC-készülékekkel kapcsolatban.  A korábban a PLC-
készülékekhez köthető interferenciaproblémákat többnyire rádióamatőrök okozták, ezt 
azonban nagymértékben megoldották a rádióamatőr-frekvenciák PLC-átvitelekből való 
kizárásával.  Az Egyesült Királyságban például az utóbbi hat hónapban nem történt e 
rendszereknek tulajdonítható interferencia.  A korábban bekövetkezett 
interferenciaproblémákat a PLC-készülékek gyártói vagy üzembe helyezői eseti alapon 
megoldották.

A szabványért felelős Technikai Bizottság úgy véli, hogy a szabványtervezetnek megfelelő 
termékek esetében jelentősen kisebb lenne a rádiótávközlési zavarok kockázata, mint a 
jelenleg forgalomban lévő termékek esetében. Különösen, mivel az új szabvány új 
technológiákat vezet be. Ezt megerősítette a CENELEC által annak megállapítására felkért 
elektromágneses összeférhetőségért felelős tanácsadó véleménye, hogy a harmonizált 
szabvány megfelel-e az alapvető követelményeknek, hiszen e követelmények számos 
szolgáltatást (pl. a rádióamatőr-szolgálatot, a légiközlekedési távközlést stb.), illetve egyéb, 
dinamikusan feltárt szolgáltatást megfelelően védelmeznek. 

A szabványt jelenleg a Bizottság szolgálatai vizsgálják acélból, hogy annak hivatkozását mint 
az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelvben (2004/108/EK irányelv) 
foglaltakat támogató harmonizált szabványt a Hivatalos Lapban esetlegesen közzétegyék. A 
szabványok alkalmazása azonban nem kötelező, de alkalmazásuk esetén a megfelelőség 
vélelmezhető.  A gyártó alkalmazhat más mérnöki gyakorlatot is, amennyiben igazolja, hogy 
a termék az alapvető követelményeknek megfelel. Végül pedig a tagállamoknak bármikor 
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lehetőségük van arra, hogy az irányelvek vonatkozó rendelkezéseinek értelmében kifogást 
emeljenek bármely harmonizált szabvány ellen, amennyiben indokoltan feltételezik, hogy az 
nem teljesíti az uniós jogszabályokban megállapított alapvető követelményeket. 

Következtetés

Az EN 50561-1 szabványt a független európai szabványügyi szerv, az Európai 
Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság eljárásaival összhangban dolgozták ki. A szabványt 
– amely várhatóan jelentősen csökkentené a rádiótávközlési zavarok kockázatát – jelenleg a 
Bizottság szolgálatai vizsgálják acélból, hogy annak hivatkozását mint az elektromágneses 
összeférhetőségre vonatkozó irányelvben foglalt alapvető követelményeket támogató 
harmonizált szabványt a Hivatalos Lapban esetlegesen közzétegyék. A harmonizált 
szabványok azonban önkéntesek, és a tagállamok kifogást emelhetnek, amennyiben 
hiányosságot észlelnek.


