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1. Sommarju tal-petizzjoni 1683/2012

Il-petizzjonant isemmi l-istandard il-ġdid CENELEC (EN50561-1) għall-apparati PLC 
(Komunikazzjoni Powerline = trasmissjoni ta’ sinjali tal-internet permezz ta’ cables tal-
elettriku). Skont il-petizzjonant, applikazzjoni tal-istandard il-ġdid se tagħmilha impossibbli li 
tirċievi radju short-wave minħabba interferenza elettromanjetika. Il-petizzjonant għalhekk 
jikkunsidra li l-istandard m’għandux jiġi introdott. Huwa jsostni wkoll li l-istandard il-ġdid se 
jfixkel il-kompetizzjoni fost il-manifatturi tat-tagħmir elettroniku, jostakola d-dritt ta’ aċċess 
għas-sorsi tal-informazzjoni, jikser standards oħra u jbiddel il-cables kollha tal-elettriku ġo 
dar f’antenni għar-radjazzjoni elettromanjetika.

Sommarju tal-petizzjoni 1685/2012

Il-petizzjonant joġġezzjona għall-istandard il-ġdid CENELEC EN50561-1. Huwa jipprevedi 
problemi minħabba interferenza minn apparati ta’ komunikazzjoni power line (PLC) ma’ 
frekwenzi short-wave li jintużaw, inter alia, fil-komunikazzjoni tat-traffiku tal-ajru. Skont il-
petizzjonant, in-netwerk tal-elettriku la huwa maħsub u lanqas adattat għall-komunikazzjoni 
tad-dejta. Huwa jikkunsidra li l-istandard jikser, inter alia, ir-Regolamenti tar-Radju u d-dritt 
ta’ aċċess liberu għall-informazzjoni. Il-petizzjonant jiddikjara wkoll li hemm biżżejjed 
alternattivi għall-PLC, bħall-WIFI, BlueTooth, UMTS, eċċ.
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2. Ammissibilità

1683/2012: Iddikjarata ammissibbli fid-9 ta’ Lulju 2013. 
1685/2012: Iddikjarata ammissibbli fid-9 ta’ Lulju 2013. 
Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Ottubru 2013

L-iżvilupp u l-adozzjoni ta’ standards Ewropej huma kwistjoni interna tal-Organizzazzjonijiet 
tal-Istandards Ewropej. Is-servizzi tal-Kummissjoni kienu involuti bħala osservaturi fix-
xogħol li sar fis-CENELEC biex jiġi prodott l-istandard inkwistjoni. L-istandard li jirriżulta 
huwa l-prodott ta’ proċess twil fejn ipparteċipaw il-partijiet interessati kollha. Sa fejn hi 
mgħarrfa l-Kummissjoni, il-proċedura għall-approvazzjoni tal-istandard ġiet segwita mill-
qrib. L-istandard huwa appoġġjat b’mod kważi unanimu mill-Istati Membri u l-awtoritajiet 
għas-sorveljanza tas-suq. Organizzazzjonijiet li jistgħu jintlaqtu, bħall-Unjoni Ewropea tax-
Xandir (EBU/EBU) ukoll japoġġjaw l-istandard.

Il-ħsieb tal-Kummissjoni mhuwiex li tippromwovi jew tikkundanna xi teknoloġija jew oħra, 
għall-kuntrarju - l-Ewropa 2020 u l-Aġenda Diġitali jippromwovu n-newtralità tat-
teknoloġija. 

Is-servizzi tal-Kummissjoni josservaw li ma kienx hemm għadd sinifikanti ta’ każijiet ta’ 
tfixkil tal-PLC fl-aħħar snin. Fil-passat, l-interferenza mill-PLC kienet fil-biċċa l-kbira 
kkawżata għad-dilettanti tar-radju u din issolviet bil-kbir billi ġew evitati frekwenzi tad-
dilettanti tar-radju għat-trasmissjonijiet PLC. Fir-Renju Unit, pereżempju, huwa mifhum li ma 
kien hemm l-ebda każ ta’ interferenza kkawżat minn dawn is-sistemi fl-aħħar sitt xhur. Fejn 
ġraw każijiet ta’ interferenza fil-passat, dawn tranġaw fuq bażi ta’ każ b’każ mill-manifattur 
tat-tagħmir PLC jew mill-installatur.

Il-Kumitat Tekniku responsabbli għall-istandard jemmen li prodotti konformi ma’ dan l-
abbozz ta’ standard ikunu jirrappreżentaw riskju ferm aktar baxx ta’ tfixkil għall-
komunikazzjoni bir-radju minn prodotti li attwalment jinsabu fis-suq. B’mod partikolari, l-
istandard il-ġdid jintroduċi teknoloġiji ġodda. Dan ġie kkonfermat mill-opinjoni tal-konsulent 
tal-EMC impjegat mis-CENELEC sabiex jivvaluta jekk l-Istandard Armonizzat għandux 
jagħti preżunzjoni ta’ konformità mar-rekwiżiti essenzjali, peress li dan jipproteġi b’mod 
adegwat għadd ta’ servizzi (eż. ir-radju tad-dilettanti, il-komunikazzjonijiet tal-ajruport, eċċ.) 
u wkoll servizzi oħra identifikati b’mod dinamiku. 

L-istandard attwalment qed jiġi eżaminat mis-servizzi tal-Kummissjoni fid-dawl ta’ 
pubblikazzjoni possibbli tar-referenza tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali bħala standard armonizzat li 
jappoġġja d-Direttiva EMC (id-Direttiva 2004/108/KE). Ikun xi jkun il-każ, l-istandards 
mhumiex obbligatorji, imma jekk jiġu applikati dawn jipprovdu preżunzjoni ta’ konformità. 
Manifattur jista’ japplika prattika tal-inġinerija oħra sakemm juri li l-prodott huwa 
f’konformità mar-rekwiżiti essenzjali. Fl-aħħar nett, l-Istati Membri dejjem għandhom il-
possibbiltà, skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tad-Direttiva, li joġġezzjonaw għal kwalunkwe 
standard armonizzat meta jkollhom raġunijiet iġġustifikati biex jikkunsidraw li l-istandard 
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mhux qed jikkonforma mar-rekwiżiti essenzjali stabbiliti fil-leġiżlazzjoni tal-UE. 

Konklużjoni

L-EN 50561-1 ġie żviluppat skont il-proċeduri tal-Organizzazzjoni tal-Istandards Ewropea 
indipendenti CENELEC. L-istandard, li huwa mistenni li jbaxxi b’mod sinifikanti r-riskju ta’ 
tfixkil għar-radju, attwalment qed jiġi eżaminat mis-servizzi tal-Kummissjoni fid-dawl ta’ 
pubblikazzjoni possibbli tar-referenza tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali bħala standard armonizzat, li 
jappoġġja r-rekwiżiti essenzjali tad-Direttiva EMC. Ikun xi jkun il-każ, l-istandards 
armonizzati huma volontarji u l-Istati Membri jistgħu joġġezzjonaw jekk ikun hemm nuqqas.


