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Ref.: Petiția nr. 1683/2012, adresată de Tobias Holzreiter, de cetățenie germană, privind 
protejarea frecvențelor pe unde scurte împotriva radiațiilor electromagnetice

Petiția nr. 1685/2012, adresată de Werner Brun, de cetățenie germană, privind 
protejarea frecvențelor pe unde scurte împotriva radiațiilor electromagnetice

1. Rezumatul petiției nr. 1683/2012

Petiționarul menționează un nou standard CENELEC (EN50561-1) pentru dispozitivele PLC 
(comunicații prin rețele electrice = transmiterea semnalelor de internet prin cabluri de 
electricitate). Potrivit petiționarului, aplicarea noului standard va face imposibilă receptarea 
posturilor radio pe unde scurte din cauza interferențelor electromagnetice. Prin urmare, 
petiționarul consideră că standardul nu ar trebui introdus. De asemenea, el argumentează că 
noul standard va denatura concurența în rândul producătorilor de echipamente electronice, va 
submina dreptul la acces nerestricționat la surse de informații, va încălca alte standarde și va 
transforma toate cablurile de electricitate din case în antene pentru radiații electromagnetice.

Rezumatul petiției nr. 1685/2012

Petiționarul ridică obiecții cu privire la noul standard CENELEC EN50561-1. El anticipează 
probleme cauzate de interferența dispozitivelor de comunicații prin rețele electrice (PLC) cu 
frecvențele pe unde scurte care sunt utilizate, printre altele, în comunicațiile din domeniul 
traficului aerian. Potrivit petiționarului, rețeaua electrică nu este nici proiectată, nici adecvată 
pentru transmiterea de date El consideră că standardul încalcă, printre altele, normele privind 
radiocomunicațiile și dreptul de liber acces la informații. Petiționarul precizează, de 
asemenea, că există suficiente alternative la PLC, precum WIFI, BlueTooth, UMTS etc.

2. Admisibilitate
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1683/2012: Declarată admisibilă la 9 iulie 2013. 
1685/2012: Declarată admisibilă la 9 iulie 2013. 
Comisia a fost invitată să furnizeze informații în conformitate cu articolul 202 alineatul (6) 
din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 octombrie 2013

Dezvoltarea și adoptarea standardelor europene reprezintă o chestiune internă, de competența 
organismelor europene de standardizare. Serviciile Comisiei au fost implicate în calitate de 
observatori la lucrările întreprinse în cadrul CENELEC pentru producerea standardului în 
cauză. Standardul rezultat este urmarea unui lung proces la care au participat toate părțile 
interesate. Conform informațiilor de care dispune Comisia, procedura pentru aprobarea 
standardului a fost respectată cu rigurozitate. Crearea standardului este sprijinită aproape în 
unanimitate de către statele membre și de către autoritățile de supraveghere a pieței. 
Organizațiile care ar putea fi afectate, precum Uniunea Europeană de Radio și Televiziune 
(UER), sprijină, de asemenea, standardul.

Intenția Comisiei nu este de a promova sau de a condamna o tehnologie sau alta, ci 
dimpotrivă - Strategia Europa 2020 și Agenda digitală promovează neutralitatea tehnologică. 

Serviciile Comisiei constată că nu a existat nici un număr semnificativ de cazuri de 
interferențe în cazul comunicațiilor prin rețele electrice (PLC) în ultimii ani. În trecut, 
radioamatorii au avut de suferit din cauza interferențelor în cazul comunicațiilor prin rețele 
electrice (PLC), însă această problemă a fost rezolvată în mare măsură prin evitarea 
frecvențelor radio pentru amatori în cazul transmisiilor PLC. În Regatul Unit, de exemplu, se 
înțelege că nu au existat cazuri de interferențe care să poată fi atribuite acestor sisteme în 
ultimele șase luni. În schimb, acolo unde în trecut au avut loc astfel de interferențe, acestea au 
fost rezolvate, de la caz la caz, fie de către producătorul dispozitivelor PLC, fie de către 
entitatea care le montează.

Comitetul tehnic responsabil cu standardul consideră că produsele conforme cu acest proiect 
de standard ar reprezenta un risc mult mai scăzut de interferență în cazul comunicațiilor radio 
în comparație cu produsele disponibile în prezent pe piață. Noul standard introduce, în 
special, noi tehnologii. Acest lucru a fost confirmat de avizul consultantului CEM, angajat de 
CENELEC pentru a evalua dacă standardul armonizat ar trebui să confere prezumția de 
conformitate cu cerințele esențiale, deoarece acesta protejează în mod corespunzător o serie 
de servicii (cum ar fi radioamatorismul, comunicațiile aeroportuare etc.), precum și alte 
servicii detectate în mod dinamic. 

În prezent, standardul este examinat de către serviciile Comisiei în vederea unei posibile 
publicări a referinței sale în Jurnalul oficial, în calitate de standard armonizat ce vine în 
sprijinul Directivei privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la 
compatibilitatea electromagnetică (Directiva 2004/108/CE). În orice caz, standardele nu sunt 
obligatorii, dar aplicarea acestora, conferă o prezumție de conformitate. Un producător poate 
aplica alte practici inginerești cu condiția ca acesta să indice faptul că produsul este conform 
cu cerințele esențiale. În cele din urmă, statele membre au posibilitatea, în temeiul 
dispozițiilor relevante ale directivelor, să formuleze obiecții la orice standard armonizat, în 
cazul în care au motive întemeiate să considere că acest standard nu respectă cerințele 
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esențiale prevăzute în legislația UE. 

Concluzie

Standardul EN 50561-1 a fost realizat în conformitate cu procedurile organismului european 
de standardizare independent, CENELEC. Standardul, care se preconizează că va reduce în 
mod semnificativ riscul de interferență în cazul comunicațiilor radio, este examinat în prezent 
de către serviciile Comisiei în vederea unei posibile publicări a referinței sale în Jurnalul 
Oficial ca standard armonizat pentru a sprijini cerințele esențiale ale Directivei privind 
compatibilitatea electromagnetică. În orice caz, standardele armonizate au un caracter 
opțional, iar statele membre pot ridica obiecții în cazul în care există o deficiență.


