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Temats: Lūgumraksts Nr. 1190/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais G. M., par 
interneta pieslēgumiem, izmantojot parastus elektrotīklus (Homeplug/dLAN/PLC
tehnoloģiju)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz, lai tiktu aizliegti adapteri, kas pazīstami kā Homeplug adapteri, 
ar kuriem var izveidot datortīklus, izmantojot parastos elektroapgādes tīklus ēkās un birojos. 
Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka šāda veida pieslēgumi, kas parasti izmanto neaizsargātus 
kabeļus un kas darbojas kā antenas, rada nekontrolējamu daudzumu augstfrekvences signālu. 
Tas rada traucējumus raidaparatūras un radio lietotājiem (ieskaitot lietotājus militārajā jomā). 
Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Homeplug adaptera izmantošana varētu būt pat krimināls 
pārkāpums un ka varas iestādes varētu aizliegt to izmantošanu, ja tās saņem ziņojumus par 
traucējumiem. „CE” marķējums uz adapteriem, ja tāds ir un tas ir īsts, nenozīmē, ka šī ierīce 
ir apstiprināta, tas nozīmē tikai to, ka ražotājs to ir pārbaudījis. Lūgumraksta iesniedzējs arī 
min, ka adapters pastāvīgi patērē enerģiju, pat ja tā kontaktdakša ir atvienota no
kontaktligzdas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 1. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 19. februārī

„PLT/PLC tehnoloģijas ļauj pārraidīt platjoslas signālus, izmantojot ēku un biroju 
elektroinstalācijas; tā ir alternatīva vadu (Ethernet) vai bezvadu (WiFi) savienojumam. Tādām 
tehnoloģijām kā Ethernet un WiFi ir savi trūkumi un ierobežojumi. Ethernet izmantošana 
vienmēr nozīmē vadu ievilkšanu ēkās, nereti pāri daudzām grīdām, cauri sienām u. tml. WiFi
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ir mazjaudas radio tehnoloģija, kam ir grūtības izkļūt cauri sienām un grīdām. Ja vien 
instalācija neatrodas mazapdzīvotā lauku apvidū, ļoti bieži rodas problēmas ar spektra 
sadalījumu starp vairākām WiFi stacijām, kā rezultātā interneta pakalpojums ir ļoti lēns vai tā 
nav vispār.

PLT/PLC ierīces patiešām var radīt traucējumus. Būtībā traucējumu nerada pati PLC ierīce, 
bet gan vadi (mājas vai biroja elektroinstalācijas), ar kuriem tā ir savienota. Tādēļ traucējums 
lielā mērā ir atkarīgs no instalācijas. Šajā sakarā un, ņemot vērā to, ka valsts varas iestādēm ir 
jāsalīdzina un jālīdzsvaro sabiedrības ieguvums no frekvenču izmantošanas, Komisija 
2005. gada publicēja ieteikumu1, kurā noteica, ka šāda veida ierīce un instalācija ir iekļauta 
Elektromagnētiskās saderības direktīvas2 darbības jomā un attiecībā uz to ir jāievēro 
direktīvas pamatprasības. Tomēr, ņemot vērā to īpašības, traucējumu problēmas valsts tirgus 
uzraudzības iestādēm jārisina katrā gadījumā atsevišķi.

Jāatgādina, ka šobrīd nav atbilstoša saskaņota standarta šai tehnoloģijai. Komisija pilnvaroja 
Eiropas standartizācijas organizācijas (pilnvara Nr. 313) izveidot saskaņotu standartu.  Šāda 
standarta piemērošana kopā ar atbilstošām ierobošanas metodēm garantēs to, ka traucējumu 
līmenis tiek samazināts līdz minimumam.

Dalībvalstīm ir jāveic pasākumi pret jebkādu nepiemērotu aparatūru, kas neatbilst 
pamatprasībām. Tādēļ traucējumu vai cita veida neatbilstības gadījumā tām ir jārīkojas, lai 
atrisinātu situāciju. Tā tas bija Apvienotajā Karalistē, kur kompetentā iestāde (OFCOM) 
pēdējo divu gadu laikā izskatīja vairāk kā 100 lietas un tās atrisināja. Jāatzīmē, ka līdz šim 
nav ziņots par traucējumiem militārā sektora lietotājiem.

Kas attiecas uz „CE” marķējumu, jaunās pieejas tiesību aktu vispārējais princips paredz, ka 
ražotājs veic savietojamības novērtējumu, dažos gadījumos ar pilnvarotas iestādes palīdzību. 
Šā veida produktiem patiešām nav tipa apstiprinājuma, tomēr tirgus uzraudzība nodrošina 
neatbilstošu produktu izņemšanu no apgrozības.

Secinājums

PLT/PLC produkti ietilpst EMC direktīvas darbības jomā, un tiem jāatbilst direktīvas 
pamatprasībām. Traucējumu gadījumos un, ņemot vērā šo produktu īpašības, valsts tirgus 
uzraudzības iestādes izvērtē katru gadījumu atsevišķi.”

                                               
1 Komisijas 2005. gada 6. aprīļa Ieteikums par platjoslas elektroniskajām komunikācijām, izmantojot 
elektrolīnijas. OV L 93, 12.4.2005., 42. lpp.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 15. decembra Direktīva 2004/108/EK par to, kā tuvināt dalībvalstu 
tiesību aktus, kas attiecas uz elektromagnētisko savietojamību, un par Direktīvas 89/336/EEK atcelšanu. OV L 
390, 31.12.2004., 24. lpp.


