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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1190/2009, του G. M., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με συνδέσεις 
στο διαδίκτυο μέσω της απλής γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος 
(τεχνική Homeplug/dLAN/PLC)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί την απαγόρευση των μετασχηματιστών με την ονομασία Homeplug, με τη 
βοήθεια των οποίων μπορούν να δημιουργηθούν δίκτυα υπολογιστών μέσω της απλής 
γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος σε σπίτια και γραφεία. Σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, τέτοιου είδους συνδέσεις μέσω των συχνά μη προστατευμένων γραμμών, που 
λειτουργούν ως κεραίες, εκπέμπουν μη ελεγχόμενο όγκο σημάτων υψηλής συχνότητας. Αυτά 
προκαλούν διαταραχές για τους χρήστες πομπών (μεταξύ άλλων, για στρατιωτική χρήση) και 
ραδιοφώνων. Ο αναφέρων εκτιμά ότι η χρήση του μετασχηματιστή Homeplug αποτελεί 
ενδεχομένως από μόνη της παράβαση και ότι η χρήση του θα μπορούσε να απαγορευτεί από 
τις αρχές στην περίπτωση αναφορών διαταραχών. Επίσης, το σήμα CE, ακόμα και αν υπάρχει 
στους μετασχηματιστές και είναι αυθεντικό, δεν σημαίνει ότι η συσκευή είναι εγκεκριμένη, 
αλλά μόνο ότι έχει ελεγχθεί από τον κατασκευαστή. Ακόμα, ο αναφέρων δηλώνει ότι ο 
μετασχηματιστής καταναλώνει συνεχώς ρεύμα, εκτός και αν βγει από την πρίζα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή την 1η Δεκεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Οι τεχνολογίες PLT/PLC καθιστούν δυνατή τη διανομή ευρυζωνικών σημάτων μέσω των 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατοικιών και γραφείων· πρόκειται για εναλλακτική λύση της 
ενσύρματης (Ethernet) ή ασύρματης (WiFi) σύνδεσης. Τεχνολογίες όπως το Ethernet και το 
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WiFi έχουν μειονεκτήματα και περιορισμούς. Η χρήση ενσύρματου Ethernet σημαίνει 
απαραίτητα εγκαταστάσεις καλωδίων σε κτίρια, συχνά σε πολλούς ορόφους, μέσα από 
τοίχους κτλ. Το WiFi συνιστά τεχνολογία ραδιοκυμάτων χαμηλής ισχύος που αντιμετωπίζει 
δυσκολίες όσον αφορά τη διείσδυση μέσα από τοίχους και δάπεδα. Εκτός αν η εγκατάσταση 
βρίσκεται σε αγροτική περιοχή με μικρό πληθυσμό, πολύ συχνά προκύπτουν προβλήματα 
επιμερισμού φάσματος μεταξύ των πολυάριθμων σταθμών WiFi με συνέπεια να μην 
υπάρχουν υπηρεσίες διαδικτύου ή οι υπηρεσίες αυτές να είναι πολύ αργές μόνο.  

Οι συσκευές PLT/PLC μπορούν πράγματι να προκαλέσουν παρεμβολές. Γενικά, η διαταραχή 
δεν προέρχεται από την ίδια τη συσκευή PLC, αλλά από τα καλώδια (οικιακές ή 
επαγγελματικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) με τα οποία συνδέεται. Κατά συνέπεια, η 
διαταραχή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εγκατάσταση βάσει της οποίας λειτουργεί. 
Στο πλαίσιο αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρατικές αρχές οφείλουν να συγκρίνουν και 
να εξισορροπούν τα κοινωνικά οφέλη της χρήσης φάσματος, η Επιτροπή εξέδωσε μια 
σύσταση το 20051 στην οποία δηλωνόταν ότι τέτοιου είδους συσκευές και εγκαταστάσεις 
καλύπτονται από την οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα2 και πρέπει να τηρούν 
τις βασικές απαιτήσεις. Εντούτοις, λόγω των χαρακτηριστικών τους, τα προβλήματα 
παρεμβολών πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τις εθνικές αρχές εποπτείας της 
αγοράς. 

Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι, επί του παρόντος, δεν υπάρχει κατάλληλο εναρμονισμένο 
πρότυπο για αυτήν την τεχνολογία. Η Επιτροπή εξέδωσε μια εντολή προς τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης (Εντολή 313) για τη θέσπιση εναρμονισμένου προτύπου.  Η 
εφαρμογή ενός τέτοιου είδους προτύπου, με κατάλληλες τεχνικές «notching, θα εγγυηθεί ότι 
το επίπεδο παρεμβολής διατηρείται στο ελάχιστο. 

Τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν δράση ενάντια σε μη σύμμορφες συσκευές που δεν 
συμμορφώνονται προς τις βασικές απαιτήσεις. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση παρεμβολής, ή 
μη συμμόρφωση άλλου τύπου, πρέπει να ενεργήσουν για την επίλυση της κατάστασης. Αυτό 
συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου η αρμόδια αρχή (OFCOM) αντιμετώπισε πάνω από 
100 περιπτώσεις τα τελευταία δύο χρόνια, παρέχοντας λύση. Πρέπει να σημειωθεί ότι, μέχρι 
στιγμής, δεν έχει αναφερθεί καμία παρεμβολή από στρατιωτικούς χρήστες.

Όσον αφορά τη σήμανση CE, γενική αρχή της νομοθεσίας νέας προσέγγισης είναι η 
αξιολόγηση συμμόρφωσης να εκτελείται από τον κατασκευαστή, με τη βοήθεια, σε ορισμένες 
περιπτώσεις ενός κοινοποιημένου οργανισμού. Δεν υπάρχει, όντως, καμία έγκριση τύπου για 
τέτοιου είδους προϊόν, η εποπτεία της αγοράς, ωστόσο, εγγυάται την απόσυρση μη 
σύμμορφων προϊόντων. 

Συμπέρασμα

Τα προϊόντα PLT/PLC καλύπτονται από την οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα 
και πρέπει να συμμορφώνονται προς τις βασικές απαιτήσεις της. Σε περίπτωση παρεμβολών 
                                               
1 Σύσταση της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 2005 σχετικά με τις ευρυζωνικές ηλεκτρονικές επικοινωνίες μέσω 
γραμμών ηλεκτρικής ισχύος. ΕΕ L 93 της 12.4.2005, σ. 42.
2 Οδηγία 2004/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 για την 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και για την 
κατάργηση της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ. ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 24.
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και λόγω των χαρακτηριστικών των εν λόγω προϊόντων, η αξιολόγηση πρέπει να 
πραγματοποιείται κατά περίπτωση από τις εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς.


