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internetkapcsolatokról (a homeplug/dLAN/PLC-technikáról)

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója az úgynevezett homeplug-adapterek betiltását követeli, amelyek 
segítségével a közönséges elektromos vezetékeken keresztül otthoni és irodai számítógép-
hálózatokat lehet létrehozni. A petíció benyújtója szerint a – sokszor felügyelet nélkül hagyott 
és antennaként viselkedő – vezetékeken keresztül biztosított ilyen jellegű kapcsolatok 
ellenőrizetlen mennyiségű magas frekvenciájú jelet adnak le, ami zavarja a (pl. haditechnikai) 
híradástechnikai műszerek és a rádió használatát. A petíció benyújtója felhívja a figyelmet, 
hogy lehetséges, hogy a homeplug-adapterek használata még büntethető is, és a hatóságok 
interferenciával kapcsolatos bejelentések alapján betilthatják a használatukat. Az adapteren 
megtalálható CE jelölés – ha van ilyen és eredeti a jelölés – sem igazolja a műszer 
engedélyezését, csupán azt, hogy a gyártó tesztelte azt. A petíció benyújtója továbbá 
megemlíti, hogy az adapter folyamatosan áramot fogyaszt, ha a készüléket nem húzzák ki a 
konnektorból.     

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva 2009. december 1. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. február 19.
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A PLT/PLC technológiák a háztartásokban és irodákban található elektromos berendezések 
segítségével lehetővé teszik a szélessávú jelek elosztását, és a vezetékes (Ethernet) és vezeték 
nélküli (WiFi) hálózatok alternatívájaként szolgálnak. Az olyan technológiáknak, mint az 
Ethernet és WiFi számos hátránya és korlátja van. Az Ethernet használata szükségszerűen azt 
is jelenti, hogy az épületben vezetékeket kell elhelyezni, amelyeket az esetek többségében 
akár falakon vagy több emeleten stb. keresztül is át kell vezetni. A WiFi egy olyan kis 
teljesítményű rádiós technológia, amelynél problémát okoz a jel falakon és emeleteken 
keresztül történő továbbítása.  Amennyiben a berendezés nem egy sűrűn lakott vidéki 
területen található, gyakori problémát okozhat a több WiFi állomás közti spektrummegosztás, 
amely nagyon lassú internetkapcsolatot vagy a kapcsolat teljes hiányát is eredményezheti.  

A PLT/PLC berendezések valóban okozhatnak interferenciát. A zavar nem magából a PLC 
berendezésből ered, hanem az ahhoz csatlakoztatott vezetékekből (háztartási vagy irodai 
elektromos berendezésekből). Ebből az okból kifolyólag ez az interferencia nagymértékben a 
működtetett berendezéstől függ. Ebben az összefüggésben, és figyelembe véve, hogy a 
kormányzati hatóságoknak össze kell hasonlítaniuk és ki kell egyenlíteniük a 
spektrumhasználat társadalmi előnyeit, a Bizottság 2005-ben egy olyan ajánlást1 bocsátott ki, 
amelyben meghatározta, hogy az ehhez hasonló berendezések és létesítmények az 
elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv2 hatálya alá tartoznak, és meg kell 
felelniük az irányelv alapvető követelményeinek. Mindazonáltal a termékek tulajdonságaiból 
adódóan a nemzeti piacfelügyeleti hatóságoknak esetenkénti megközelítés alapján kell 
megoldaniuk az interferenciával kapcsolatos problémákat. 

Szem előtt kell tartani, hogy pillanatnyilag ehhez a technológiához nem áll rendelkezésre 
harmonizált szabvány.  A Bizottság az európai szabványügyi szervezeteket bízta meg (313. 
megbízatás) a szóban forgó harmonizált szabvány felállításának feladatával. Egy ilyen 
szabvány alkalmazása, megfelelő kioltási technikákkal párosulva, garantálja majd az 
interferenciaszintek minimalizálását.  

A tagállamoknak fel kell lépniük a szabványnak és az alapvető követelményeknek nem 
megfelelő berendezések használata ellen. Ezért tehát interferencia vagy bármilyen egyéb 
típusú nem-megfelelés fennállása esetén meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket. 
Pontosan ez történt az Egyesült Királyságban, ahol az illetékes hatóság (OFCOM) az elmúlt 
évek során több mint 100 hasonló esettel foglalkozott, illetve talált megoldást ezekre. Fontos 
megjegyezni azonban azt is, hogy eddig nem érkezett jelentés katonai felhasználókat érintő 
interferenciáról.

Ami a CE megjelölést illeti, az új megközelítésű jogszabályok egyik alapelve az, hogy a 
megfelelőségértékelést maga a gyártó végzi el, bizonyos esetekben egy bejelentett szervezet 
segítségével. Az ilyen jellegű termékek esetében valóban nincsen semmilyen jellegű 
jóváhagyás, a piacfelügyelet azonban garantálja, hogy a nem megfelelő termékeket 
visszahívják. 

                                               
1 A Bizottság a villamosenergia-átviteli vezetékrendszereken történő szélessávú elektronikus hírközlésről szóló, 
2005. április 6-i ajánlása. HL L 93., 2005.4.12., 42. o.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. december 15-i 2004/108/EK irányelve az elektromágneses 
összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről és a 89/336/EGK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről. HL L 390., 2004.12.31., 24. o.



CM\805937HU.doc 3/3 PE439.218v01-00

HU

Következtetés

A PLT/PLC termékek az elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv hatálya alá 
tartoznak, és mint ilyenek meg kell felelniük az irányelv alapvető követelményeinek. 
Interferencia esetén, és a termékek tulajdonságaiból adódóan a nemzeti piacfelügyeleti 
hatóságoknak esetenkénti megközelítés alapján kell végrehajtaniuk az értékelést.


