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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.2.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1190/2009, внесена от G. M., с германско гражданство, относно 
интернет връзки чрез обикновената електрическа мрежа 
(Homeplug/dLAN/PLC технология)

1. Резюме на петицията

Вносителят настоява за забраняването на известните като Homeplug адаптери, които 
позволяват създаването на компютърни мрежи чрез обикновената електрическа мрежа 
в домовете и офисите. Вносителят твърди, че тези типове връзки, които обикновено се 
осъществяват чрез незащитени кабели и действат като антени, излъчват 
неконтролирани количества високочестотни сигнали. Това причинява смущения при 
потребителите на излъчващата апаратура (включително военни потребители) и 
радиоприемници. Вносителят посочва, че използването на Homeplug адаптер може да 
бъде дори криминално престъпление и че органите могат да забранят използването му, 
ако получат доклади за смущение. Европейската маркировка върху адаптерите, ако 
съществува и е истинска, не означава, че устройството е било одобрено, а единствено, 
че е било изпитано от производителя. Вносителят също така споменава, че адаптерът 
консумира енергия непрекъснато, ако не бъде изваден от контакта.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 1 декември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.
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PLT/PLC технологиите позволяват разпространението на широколентови сигнали 
посредством електрическите инсталации на дома и офиса, като същите представляват 
алтернатива на жичната (Ethernet) и безжична (Wifi) връзка. Технологии като Ethernet и 
WiFi имат своите недостатъци и ограничения. Използването на жичен Ethernet 
непременно изисква инсталацията на кабели в сградите, често на много етажи, през 
стени и пр. WiFi представлява радиотехнология с ниска мощност, която изпитва 
затруднения при минаването през стени и подове. Освен ако инсталацията е в селски 
район с ниска гъстота на населението, много често възникват проблеми при съвместно 
използване на радиочестотния спектър от многобройните WiFi станции, като последица 
от това е пълната липса или наличието на много бавна интернет услуга.

PLT/PLC устройствата действително имат потенциала да създават смущения. Като 
цяло, смущенията не са предизвикани от самото PLC устройство, а от кабелите
(електрическите инсталации в дома или офиса), с които то е свързано. Следователно
смущенията до голяма степен зависят от инсталацията, в която работи устройството. В 
този контекст и като се вземе предвид, че правителствените органи трябва да сравнят и 
претеглят ползите за обществото от използването на радиочестотния спектър, през 2005 
г. Комисията издаде препоръка1, в която бе упоменато, че този вид устройства и 
инсталации попадат в обхвата на Директивата за електромагнитната съвместимост2 и 
трябва да спазват основните изисквания, заложени в нея. Въпреки това, поради техните 
характеристики, проблемите със смущенията трябва да бъдат решени чрез разглеждане 
на всеки отделен случай от националните органи за наблюдение на пазара.

Необходимо е да се припомни, че към този момент няма адекватен хармонизиран 
стандарт за тази технология. Комисията е дала мандат на европейските организации по
стандартизация (Мандат 313) да изготвят хармонизиран стандарт. Прилагането на такъв 
стандарт, с адекватни техники за маркиране, ще гарантира поддържането на минимално 
ниво на смущения.

Държавите-членки трябва да предприемат действия срещу несъответстващи апарати, 
които не спазват основните изисквания. Следователно, при наличие на смущения или 
друг вид несъответствие, те трябва да предприемат действия, за да се справят с 
положението. Такъв е случаят в Обединеното кралство, в който компетентният орган 
(OFCOM) е разгледал над 100 случая през последните няколко години, като е излязъл с 
решение по тях. Трябва да бъде отбелязано, че до този момент смущения на военни 
потребители не са били докладвани.

По отношение на европейската маркировка, основен принцип на законодателството от 
типа „Нов подход“ е, че оценката по съответствието се извършва от производителя с 
помощта, в някои случаи, на нотифициран орган. Действително няма типово одобрение 
за този вид продукт. Наблюдението на пазара обаче гарантира, че несъответстващи 
продукти ще бъдат оттеглени от пазара.

                                               
1 Препоръка на Комисията от 6 април 2005 г. относно широколентовите електронни съобщения, 
осъществявани чрез електрическата мрежа. OВ L 93, 12.4.2005 г., стр. 42.
2 Директива 2004/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 година относно 
сближаването на законодателствата на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост и за 
отмяна на Директива 89/336/ЕИО. OВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 24.
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Заключение

PLT/PLC продуктите попадат в обхвата на Директивата за електромагнитната
съвместимост и трябва да спазват нейните основни изисквания. В случай на смущения 
и поради характеристиките на тези продукти, оценката трябва да бъде изготвена чрез 
разглеждане на всеки отделен случай от националните органи за наблюдение на пазара.


