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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1683/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Tobias 
Holzreiter, par īsviļņu frekvenču aizsardzību pret elektromagnētisko 
starojumu

Lūgumraksts Nr. 1685/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Werner 
Brun, par īsviļņu frekvenču aizsardzību pret elektromagnētisko starojumu

1. Lūgumraksta Nr. 1683/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz jauno CENELEC standartu (EN50561-1) PLC ierīcēm 
(PLC — elektrolīniju komunikācijas sistēma = interneta signālu pārraide pa elektrības 
vadiem). Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumu jaunā standarta piemērošana 
neļaus uztvert īsviļņu radio signālus elektromagnētisko traucējumu dēļ. Tādēļ lūgumraksta 
iesniedzējs uzskata, ka minēto standartu nevajadzētu ieviest. Viņš arī apgalvo, ka jaunais 
standarts radīs konkurences traucējumus elektronisko ierīču ražotāju starpā, vājinot tiesības uz 
neierobežotu piekļuvi informācijas avotiem, pārkāpjot citus standartus un padarot elektrības 
vadus par elektromagnētiskā starojuma antenām.

Lūgumraksta Nr. 1685/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret jauno CENELEC standartu EN50561-1. Viņš paredz, ka 
radīsies problēmas saistībā ar elektrolīniju komunikāciju (PLC) ierīču radītajiem 
traucējumiem īsviļņu frekvencēs, ko cita starpā izmanto gaisa satiksmes sakaru sistēmā. 
Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja apgalvojumu elektrotīkli nav paredzēti un piemēroti datu 
pārraidei. Viņš uzskata, ka standarts cita starpā ir pretrunā noteikumiem par radiosakariem un 
pārkāpj tiesības uz brīvu piekļuvi informācijai. Lūgumraksta iesniedzējs arī apgalvo, ka PLC
ir pietiekami daudz alternatīvu, piemēram, WIFI, BlueTooth, UMTS u. c.
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2. Pieņemamība

1683/2012: atzīts par pieņemamu 2013. gada 9. jūlijā. 
1685/2012: atzīts par pieņemamu 2013. gada 9. jūlijā. 
Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. oktobrī

Eiropas standartu izstrādāšana un pieņemšana ir Eiropas Standartu organizāciju iekšējais 
jautājums. Komisijas dienesti bija iesaistīti kā novērotāji CENELEC veiktajā darbā, lai 
izveidotu attiecīgo standartu. Radītais standarts ir ilga procesa iznākums, un šajā procesā 
piedalījušās visas ieinteresētās puses. Saskaņā ar Komisijai pieejamo informāciju standarta 
apstiprināšanas procedūra tika ļoti stingri ievērota. Standartu gandrīz vienbalsīgi atbalsta 
dalībvalstis un tirgus uzraudzības iestādes. Standartu atbalsta arī organizācijas, kuras tas var 
ietekmēt, piemēram, Eiropas Raidorganizāciju apvienība (EBU/EBU).

Komisijas nolūks nav sekmēt vai nosodīt vienu vai otru tehnoloģiju, gluži pretēji — „Eiropa 
2020” un digitālā programma veicina tehnoloģiju neitralitāti.

Komisijas dienesti novērojuši, ka pēdējos gados PLC traucējumu gadījumu skaits nav bijis 
nozīmīgs. Pagātnē PLC traucējumus galvenokārt izjuta radioamatieri, un tas lielā mērā ir ticis 
atrisināts, izvairoties no radioamatieru frekvencēm PLC pārraidē. Ir pieņemts, ka, piemēram, 
Apvienotajā Karalistē pēdējos sešos mēnešos nav bijuši traucējumu gadījumi, kurus varētu 
izskaidrot ar šīm sistēmām. Ja pagātnē ir bijuši traucējumi, tos katrā konkrētā gadījumā ir 
fiksējis PLC aprīkojuma ražotājs vai uzstādītājs.

Par standartu atbildīgā Tehniskā komiteja uzskata, ka produkti saskaņā ar šī standarta projektu 
radītu ievērojami mazāk traucējumu radiosakariem nekā pašreiz tirgū pieejamie produkti. 
Proti, ar jauno standartu tiek ieviestas jaunas tehnoloģijas. To ir apstiprinājis arī EMS 
(elektromagnētiskās savietojamības) konsultants, kuru CENELEC nodarbināja, lai novērtētu, 
vai saskaņotajam standartam jāpiešķir atbilstības prezumpcija attiecībā uz pamatprasībām; 
saskaņā ar viņa atzinumu standarts pienācīgi aizsargā vairākus pakalpojumus (piemēram, 
amatieru radio, lidostu sakarus, kā arī citus dinamiski noteiktus pakalpojumus).

Standartu pašreiz pārskata Komisijas dienesti, lai, iespējams, Oficiālajā Vēstnesī publicētu 
atsauci uz to kā uz saskaņotu standartu EMS direktīvas (Direktīva 2004/108/EK) atbalstam. 
Jebkurā gadījumā, standarti nav obligāti, taču, ja tie tiek piemēroti, tad ar tiem tiek sniegta 
atbilstības prezumpcija. Ražotājs var piemērot citu inženiertehnisko praksi, ja viņš var 
apliecināt, ka produkts atbilst pamatprasībām. Visbeidzot, dalībvalstīm vienmēr ir iespēja 
saskaņā ar attiecīgajiem direktīvu noteikumiem izteikt iebildumu pret jebkuru saskaņoto 
standartu, ja tām ir attaisnojošs iemesls uzskatīt, ka standarts neatbilst ES tiesību aktos 
noteiktajām pamatprasībām. 

Secinājums

EN 50561-1 ir ticis izstrādāts saskaņā ar neatkarīgās Eiropas Standartu organizācijas 
CENELEC procedūrām. Standartu, ar kuru paredzēts būtiski samazināt radio traucējumus, 
pašreiz izvērtē Komisijas dienesti, lai, iespējams, Oficiālajā Vēstnesī publicētu atsauci uz to 
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kā uz saskaņotu standartu, ar kuru atbalsta EMS direktīvas pamatprasības. Jebkurā gadījumā, 
saskaņoti standarti ir brīvprātīgi un dalībvalstis var izteikt iebildumus, ja tajos ir nepilnības.


