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1. Peticijos Nr. 1683/2012 santrauka

Peticijos pateikėjas mini naują CENELEC standartą (EN 50561-1), taikomą PLC įrenginiams 
(ryšių elektros perdavimo linijomis ir interneto signalų perdavimo elektros kabeliais 
įrenginiai). Anot peticijos pateikėjo, taikant naująjį standartą dėl elektromagnetinių trikdžių 
bus neįmanoma priimti signalų trumposiomis radijo bangomis. Todėl peticijos pateikėjas 
mano, kad standartas neturėtų būti nustatytas. Jis taip pat tvirtina, kad taikant naująjį standartą 
bus iškraipyta elektroninės įrangos gamintojų konkurencija, pažeista teisė nevaržomai 
naudotis informacijos šaltiniais, pažeisti kiti standartai ir visi pastatuose esantys elektros 
kabeliai pavirs elektromagnetinės spinduliuotės antenomis.

Peticijos Nr. 1685/2012 santrauka

Peticijos pateikėjas prieštarauja dėl naujo CENELEC standarto EN 50561-1. Jis nuspėja, kad 
kils problemų dėl ryšių elektros perdavimo linijomis prietaisų keliamų trumpųjų bangų 
dažnių, naudojamų, inter alia, oro eismo ryšių sistemose, trikdžių. Anot peticijos pateikėjo, 
elektros tinklas nėra nei skirtas, nei tinkamas tam, kad juo būtų siunčiami duomenys. Jis 
mano, kad šiuo standartu pažeidžiamas, inter alia, radijo ryšio reglamentas ir teisė 
nevaržomai gauti informaciją. Peticijos pateikėjas taip pat tvirtina, kad yra pakankamai 
alternatyvų ryšiams elektros perdavimo linijomis, pvz., WIFI, BlueTooth, UMTS ir pan.
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2. Priimtinumas

1683/2012: paskelbta priimtina 2013 m. liepos 9 d.
1685/2012: paskelbta priimtina 2013 m. liepos 9 d.
Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 
6 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. spalio 30 d.

„Europos standartų rengimas ir priėmimas yra Europos standartizacijos organizacijų vidaus 
reikalas. Rengiant minėtą standartą Komisijos tarnybos stebėtojų teisėmis dalyvavo Europos 
elektrotechnikos standartizacijos komiteto (angl. CENELEC) darbe. Sukurtas standartas yra 
ilgo proceso, kuriame dalyvavo visos suinteresuotosios šalys, rezultatas. Komisijos žiniomis, 
buvo kruopščiai laikomasi nustatytos standarto patvirtinimo tvarkos. Šį standartą beveik 
vienbalsiai remia valstybės narės ir rinkos priežiūros institucijos. Jį taip pat remia 
organizacijos, kurios gali patirti tam tikrą poveikį, pavyzdžiui, Europos transliuotojų sąjunga 
(angl. EBU).

Komisija neketina skatinti arba smerkti vienos ar kitos technologijos, atvirkščiai, strategijoje 
„Europa 2020“ ir skaitmeninėje darbotvarkėje propaguojamas technologinis neutralumas.

Komisijos tarnybos pažymi, kad pastaraisiais metais nebuvo daug ryšių elektros perdavimo 
linijomis (angl. PLC) trikdžių atvejų. Anksčiau duomenų perdavimas PLC įrenginiais 
daugiausia trukdžių kėlė radijo mėgėjams, tačiau ši problema iš esmės išspręsta, nustojus 
naudoti radijo mėgėjų dažnius duomenų perdavimui PLC įrenginiais. Pavyzdžiui, Jungtinėje 
Karalystėje laikoma, kad per pastaruosius šešis mėnesius nebuvo jokių šioms sistemoms 
priskirtinų trukdžių. Kiekvieną anksčiau pasitaikydavusį trukdžių atvejį atskirai aiškindavosi 
PLC įrenginio gamintojas arba montuotojas.

Už standartą atsakingas technikos komitetas mano, kad šį standarto projektą atitinkantys 
gaminiai keltų gerokai mažiau radijo ryšio trikdžių negu šiuo metu rinkoje esantys gaminiai.
Naujajame standarte visų pirma pristatomos naujos technologijos. Tai patvirtino ir CENELEC 
pasitelktas konsultantas elektromagnetinio suderinamumo (EMS) klausimais, kurio užduotis 
buvo įvertinti, ar darnusis standartas turėtų suteikti atitikties esminiams reikalavimams 
prielaidą, nes juo suteikiama tinkama apsauga keletui paslaugų (pvz., mėgėjiško radijo, oro 
uostų ryšių ir pan.), taip pat ir kitoms sparčiai aptinkamoms paslaugoms.

Šiuo metu standartą nagrinėja Komisijos tarnybos, atsižvelgdamos į tai, kad jo, kaip 
elektromagnetinio suderinamumo direktyvą (Direktyva 2004/108/EB) grindžiančio darniojo 
standarto, nuoroda gali būti skelbiama Oficialiajame leidinyje. Bet kuriuo atveju, standartai 
nėra privalomi, tačiau, jei taikomi, jie yra atitikties prielaida. Gamintojas gali taikyti kitą 
inžinerinę praktiką, su sąlyga, kad jis parodo, jog gaminys atitinka esminius reikalavimus.
Galiausiai valstybės narės, vadovaudamosi atitinkamomis direktyvų nuostatomis, visada turi 
galimybę pareikšti prieštaravimą dėl bet kurio darniojo standarto, jei jos turi pagrindo manyti, 
kad tas standartas neatitinka ES teisės aktuose nustatytų esminių reikalavimų.

Išvada

Standartas EN 50561-1 buvo parengtas laikantis nepriklausomos Europos standartizacijos 
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organizacijos CENELEC nustatytos tvarkos. Šį standartą, kuris turėtų gerokai sumažinti 
radijo trikdžių tikimybę, šiuo metu nagrinėja Komisijos tarnybos, atsižvelgdamos į tai, kad jo, 
kaip esminius elektromagnetinio suderinamumo direktyvos reikalavimus grindžiančio 
darniojo standarto, nuoroda gali būti skelbiama Oficialiajame leidinyje. Bet kuriuo atveju, 
darnieji standartai taikomi savanoriškai, ir valstybės narės gali pareikšti prieštaravimą, jei 
nustatomas koks nors trūkumas.“


