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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1683/2012, ktorú predkladá Tobias Holzreiter, nemecký štátny občan, 
o ochrane krátkovlnných frekvencií pred elektromagnetickým žiarením

Petícia 1685/2012, ktorú predkladá Werner Brun, nemecký štátny občan, 
o ochrane krátkovlnných frekvencií pred elektromagnetickým žiarením

1. Zhrnutie obsahu petície 1683/2012

Predkladateľ petície uvádza novú normu CENELEC (EN50561-1) pre silnoprúdové 
komunikačné zariadenia (silnoprúdová komunikácia = prenos internetových signálov cez 
elektrické káble). Podľa predkladateľa petície uplatňovanie novej normy znemožní prijímanie 
rádiového vysielania na krátkych vlnách z dôvodu elektromagnetického rušenia. Predkladateľ 
petície sa preto domnieva, že norma by sa nemala zaviesť. Tvrdí, že novou normou sa naruší 
hospodárska súťaž medzi výrobcami elektronických zariadení, ohrozí sa právo na 
neobmedzený prístup k zdrojom informácií, porušia sa ďalšie normy a že norma bude viesť 
k výmene všetkých elektrických káblov v budovách za antény určené pre elektromagnetické 
žiarenie.

Zhrnutie obsahu petície 1685/2012

Predkladateľ petície namieta proti novej norme CENELEC EN50561-1. Predpokladá 
problémy spôsobené rušením krátkovlnných frekvencií, ktoré sa okrem iného používajú 
v komunikácii letovej prevádzky, silnoprúdovými komunikačnými zariadeniami. Podľa 
predkladateľa petície elektrická sieť nie je ani plánovaná, ani vhodná na prenos údajov. 
Domnieva sa, že normou sa okrem iného porušujú nariadenia pre rádiokomunikáciu a právo 
voľného prístupu k informáciám. Predkladateľ petície tiež uvádza, že existuje dosť alternatív 
silnoprúdových komunikačných zariadení, ako napríklad WIFI, BlueTooth, UMTS atď.

2. Prípustnosť
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1683/2012: Petícia bola uznaná ako prípustná 9. júla 2013. 
1685/2012: Petícia bola uznaná ako prípustná 9. júla 2013. 
Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho 
poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 30. októbra 2013

Príprava a prijatie európskych noriem je vnútornou vecou európskych normalizačných 
organizácií. Útvary Komisie boli zapojené do práce organizácie CENELEC pri príprave 
predmetnej normy ako pozorovatelia. Norma je výsledkom dlhého procesu, na ktorom sa 
podieľali všetky zúčastnené strany. Podľa poznatkov Komisie bol prísne dodržaný postup 
schvaľovania normy. Normu takmer jednomyseľne podporujú členské štáty a orgány dohľadu 
nad trhom. Aj organizácie, ktoré by norma mohla ovplyvniť, napríklad Európska vysielacia 
únia (EBU), túto normu podporujú.

Úmyslom Komisie nie je propagovať či odsudzovať jednu alebo druhú technológiu, práve 
naopak – iniciatíva Európa 2020 a program Digitálna agenda podporujú technologickú 
neutralitu. 

Útvary Komisie konštatujú, že v minulom roku sa nevyskytol žiadny významný počet 
prípadov rušenia silnoprúdovými komunikačnými zariadeniami. V minulosti sa rušenie
silnoprúdovými komunikačnými zariadeniami prevažne týkalo rádioamatérov a väčšinou sa 
vyriešilo tak, že sa prenos silnoprúdovými komunikačnými zariadeniami vyhol 
rádioamatérskym frekvenciám. Napríklad v Spojenom kráľovstve je známe, že za posledných 
6 mesiacov sa nevyskytli žiadne prípady interferencie, ktoré možno pripísať týmto systémom. 
Keď sa v minulosti vyskytli prípady interferencie, boli jednotlivo vyriešené výrobcom 
silnoprúdového komunikačného zariadenia alebo montážnikom zariadenia.

Technický výbor zodpovedný za normu je presvedčený, že výrobky, ktoré budú v súlade 
s týmto návrhom normy, budú predstavovať oveľa menšie riziko rušenia rádiovej 
komunikácie ako výrobky, ktoré sú v súčasnosti na trhu. Nová norma predovšetkým zavádza 
nové technológie. To potvrdilo aj stanovisko konzultanta pre otázky elektromagnetickej 
kompatibility (EMC) zamestnaného organizáciou CENELEC, ktorý mal posúdiť, či by 
z harmonizovanej normy vyplýval predpoklad súladu so základnými požiadavkami, pretože 
primerane chráni viacero služieb (napr. amatérske rádiové vysielanie, letiskovú komunikáciu 
atď.) a tiež ďalšie dynamicky zistené služby. 

Útvary Komisie v súčasnosti skúmajú normu z hľadiska možného uverejnenia odkazu 
v Úradnom vestníku ako harmonizovanej normy podporujúcej smernicu o elektromagnetickej 
kompatibilite (smernica 2004/108/ES). Normy rozhodne nie sú záväzné, ale ak sa uplatnia, 
poskytnú predpoklad súladu. Výrobca môže uplatniť iný technický postup pod podmienkou, 
že preukáže súlad výrobku so základnými požiadavkami. Napokon, členské štáty majú vždy 
možnosť na základe príslušných ustanovení smerníc vysloviť námietku proti akejkoľvek 
harmonizovanej norme, ak majú oprávnený dôvod domnievať sa, že norma nie je v súlade so 
základnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch EÚ. 

Záver

Norma EN 50561-1 je pripravená v súlade s postupmi nezávislej európskej normalizačnej 
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organizácie CENELEC. Normu, od ktorej sa očakáva významné zníženie rizika rušenia 
rádiového vysielania, v súčasnosti skúmajú útvary Komisie z hľadiska možného uverejnenia 
odkazu v Úradnom vestníku ako harmonizovanej normy podporujúcej základné požiadavky 
smernice o elektromagnetickej kompatibilite. Harmonizované normy sú však rozhodne 
dobrovoľné a členské štáty môžu v prípade nedostatkov vzniesť námietku.


