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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1190/2009 af G. M., tysk statsborger, om internetforbindelser via den 
almindelige elektricitetsledning (Homeplug/dLAN/PLC-teknik)

1. Sammendrag

Andrageren anmoder om et forbud imod såkaldte Homeplugadaptere, som gør det muligt at 
oprette computernetværk via de sædvanlige elektricitetsledninger i huse og kontorer. Ifølge 
andrageren afgiver den slags forbindelser via ofte uafskærmede ledninger, der virker som 
antenner, ukontrollerede mængder højfrekvente signaler. Herved forårsages der forstyrrelser 
hos brugere af sendeudstyr (bl.a. til militær brug) og radioer. Andrageren henviser til, at 
brugen af Homeplugadaptere muligvis endog er strafbar, og at brugen af dem i tilfælde af 
rapporter om forstyrrelser kan forbydes af myndighederne. Ligeledes betyder CE-mærket på 
adapterne, dersom det findes og er autentisk, ikke, at apparatet er godkendt, men kun at det er 
testet af producenten. Endvidere oplyser andrageren, at adapteren hele tiden bruger strøm, 
medmindre den trækkes ud af stikkontakten.     

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 1. december 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. februar 2010.

"PLT/PLC-teknologierne gør det muligt at sende bredbåndssignaler gennem de elektriske 
installationer i hjemmet og på kontorer. Det er et alternativ til kabelforbindelse (Ethernet) 
eller trådløs forbindelse (WiFi). Teknologier som Ethernet og WiFi har ulemper og 
begrænsninger. En Ethernet-kabelforbindelse betyder nødvendigvis, at der skal trækkes kabler 
i bygninger, ofte gennem flere etager, vægge osv. WiFi er en radioteknologi med lav 
sendestyrke, som kan have vanskeligt ved at trænge gennem vægge og gulve. Medmindre 
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installationen befinder sig i et sparsomt befolket landområde, opstår der meget ofte problemer 
med frekvensdeling mellem de utallige trådløse netværk med ingen eller meget langsom 
internethastighed til følge.  

PLT/PLC-anordninger har ganske rigtigt potentiale til at forårsage forstyrrelser. Generelt 
kommer forstyrrelsen ikke fra selve PLC-anordningen, men fra ledningerne (elektriske 
installationer i private hjem eller kontorer), som den er forbundet med. Derfor afhænger 
forstyrrelsen i vidt omfang af installationen. I denne forbindelse og i betragtning af, at 
statslige myndigheder skal sammenligne og afveje de samfundsmæssige fordele ved brug af 
radiofrekvenser, udstedte Kommissionen en henstilling i 20051, hvoraf det fremgik, at denne 
type anordning og installation er omfattet af direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet2 og 
skal overholde de væsentlige krav. Men på baggrund af deres egenskaber skal spørgsmål om 
forstyrrelse behandles fra sag til sag af de nationale markedstilsynsmyndigheder.

Man må huske, at der i øjeblikket ikke findes en tilstrækkelig harmoniseret standard for denne 
teknologi. Kommissionen udstedte et mandat til de europæiske standardiseringsorganisationer 
(mandat 313) for at få fastlagt en harmoniseret standard. Anvendelsen af en sådan standard 
med tilstrækkelige filtreringsteknikker ("notching") vil garantere, at forstyrrelserne holdes på 
et minimum.

Medlemsstaterne skal reagere mod ethvert ikkeoverensstemmende apparat, der ikke 
overholder de væsentlige krav. Derfor skal de i tilfælde af forstyrrelser eller andre typer 
manglende overensstemmelse tage skridt til at løse situationen. Det har været tilfældet i Det 
Forenede Kongerige, hvor den kompetente myndighed (OFCOM) har behandlet over 100 
sager i det sidste par år og fundet en løsning. Det skal bemærkes, at der hidtil ikke er 
rapporteret om forstyrrelser hos militære brugere.

Med hensyn til CE-mærkning er det et generelt princip i lovgivningen efter den nye metode, 
at fabrikanten, evt. med bistand af et bemyndiget organ, foretager en 
overensstemmelsesvurdering. Der findes ganske vist ikke en typegodkendelse af dette 
produkt, men markedstilsynet garanterer, at ikkeoverensstemmende produkter trækkes tilbage 
fra markedet.

Konklusion

PLT/PLC-produkter er omfattet af EMC-direktivet og skal overholde de væsentlige krav heri.
I tilfælde af forstyrrelser og på grund af produkternes egenskaber skal evalueringen foretages 
fra sag til sag af de nationale markedstilsynsmyndigheder."

                                               
1 Kommissionens henstilling af 6. april 2005 om bredbåndskommunikation over elnettet. EUT L 93 af 
12.4.2005, s. 42.
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/108/EF af 15. december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af direktiv 89/336/EØF. 
EUT L 390 af 31.12.2004, s. 24.


