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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo uždrausti vadinamuosius „Homeplug“ siejiklius, kuriais naudojantis 
namie ir biuruose galima sukurti kompiuterių tinklus arba interneto prieigą įprastais elektros 
laidais. Pasak jo, dėl tokio ryšio per dažnai neapsaugotus laidus, veikiančius kaip antenos, 
susiformuoja nekontroliuojami aukšto dažnio signalai. Todėl siųstuvų (karinės paskirties) ir 
radijo imtuvų naudotojai susiduria su trukdžiais. Peticijos pateikėjas nurodo, kad „Homeplug“ 
siejiklio naudojimas netgi galėtų būti baustinas ir kad valdžios institucijos galėtų uždrausti jį 
naudoti pranešimų apie triktį atveju. Jeigu siejikliai pažymėti CE ženklu ir yra autentiški, 
nereiškia, kad aparatas patvirtintas, o tik reiškia, kad gamintojas jį išbandė. Peticijos 
pateikėjas taip pat praneša, kad siejiklis nuolat naudoja elektros energiją, nebent jis 
atjungimas iš kontaktinio lizdo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gruodžio 1 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.

„PLT / PLC technologijos leidžia paskirstyti plačiajuostį signalą namų ir įstaigų elektriniams 
įrenginiams. Tai laidinio vietinio tinklo (angl. Ethernet) arba WiFi ryšio alternatyva. Tokios 
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technologijos kaip vietinis tinklas ir WiFi turi trūkumų ir apribojimų. Naudojant laidinį vietinį 
tinklą, būtina išvedžioti laidus pastatuose (dažnai per kelis aukštus, per sienas ir t. t.). WiFi 
yra mažos galios radijo technologija, kuriai sunku prasiskverbti pro sienas ir perdangas. Jei 
įrenginys yra ne mažai gyventojų turinčioje kaimo vietovėje, labai dažnai kyla problemų dėl 
spektro paskirstymo daugybei WiFi stočių, todėl interneto paslauga neteikiama arba teikiama 
tik labai lėto interneto paslauga. 

PLT / PLC prietaisai iš tikrųjų gali sukelti trukdžius. Apskritai trukdžiai atsiranda ne dėl 
paties PLC prietaiso, bet dėl laidų (namų arba įstaigų elektrinių įrenginių), prie kurių jis 
prijungtas. Todėl trukdžiai daugiausia priklauso nuo veikiančio įrenginio. Tokiomis 
aplinkybėmis ir atsižvelgdama į tai, kad valdžios institucijos turi palyginti ir suderinti spektro 
naudojimo socialinę naudą, 2005 m. Komisija paskelbė rekomendaciją1, kurioje teigiama, kad 
tokiems prietaisams ir įrenginiams taikoma Elektromagnetinio suderinamumo (EMS) 
direktyva2 ir kad turi būti laikomasi pagrindinių reikalavimų. Tačiau atsižvelgiant į prietaisų 
savybes, su trukdžiais susijusius klausimus rinkos priežiūros institucijos turi spręsti kiekvienu 
atveju atskirai. 

Būtina priminti, kad šiuo metu nėra šiai technologijai skirto tinkamo suderinto standarto. 
Komisija įgaliojo Europos standartizacijos organizacijas (Įgaliojimas Nr. M/313) parengti 
suderintą standartą. Taikant tokį standartą ir atitinkamą „įrėžio“ metodą, pavyks užtikrinti, 
kad trukdžių lygis būtų kuo mažesnis. 

Valstybės narės turi imtis veiksmų dėl visų aparatų, kurie neatitinka pagrindinių reikalavimų. 
Todėl trukdžių arba kitiems reikalavimų neatitikimo atvejais jos turi imtis veiksmų, kad rastų 
išeitį iš padėties. Taip buvo Jungtinėje Karalystėje, kurios kompetetinga institucija (OFCOM) 
per paskutinius pora metų išnagrinėjo daugiau kaip 100 atvejų ir rado būdą, kaip spręsti 
problemą. Būtina pastebėti, kad kol kas nepranešta apie karinės paskirties prietaisų trukdžius.

Dėl CE ženklo, bendrasis naujojo požiūrio teisės aktų principas yra tas, kad atitikties 
įvertinimą atlieka gamintojas, kuriam kai kuriais atvejais padeda paskelbtoji įstaiga. Iš tiesų 
nėra tokių gaminių tipo patvirtinimo, tačiau rinkos priežiūra užtikrinama, kad reikalavimų 
neatitinkantys gaminiai būtų pašalinti iš rinkos. 

Išvada

PLT / PLC gaminiams taikoma EMS direktyva ir jie turi atitikti pagrindinius jos reikalavimus. 
Atsiradus trukdžiams ir dėl šių gaminių savybių, nacionalinės rinkos priežiūros institucijos 
turi įvertinti kiekvieną atvejį atskirai.“
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