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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt om een verbod op zogenaamde Homeplug-adapters waarmee 
computernetwerken kunnen worden gevormd via gewone elektriciteitsleidingen in huizen en 
kantoren. Volgens indiener geven dergelijke verbindingen via de veelal niet afgeschermde 
leidingen, die als antennes werken, ongecontroleerde hoeveelheden hoogfrequente signalen 
af. Hierdoor worden storingen veroorzaakt bij gebruikers van zendapparatuur (o.a. voor 
militair gebruik) en radio's. Indiener wijst erop dat het gebruik van de Homeplug-adapter 
mogelijk zelfs strafbaar is en dat het gebruik ervan in het geval van storingsmeldingen kan 
worden verboden door de autoriteiten. Ook de CE-markering, indien aanwezig en authentiek, 
op de adapters betekent niet het apparaat is goedgekeurd, maar alleen dat het door de 
fabrikant is getest. Verder meldt indiener dat de adapter permanent stroom verbruikt, tenzij 
die uit het stopcontact wordt getrokken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 1 december 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement). 

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010.

PLT/PLC-technologieën verspreiden breedbandsignalen via elektriciteitsinstallaties van 
huizen en kantoren; het is een alternatief voor bedrade (Ethernet) of Wifi-verbindingen. 
Technologieën zoals Ethernet en WiFi hebben nadelen en beperkingen. Het gebruik van 
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bedraad Ethernet betekent noodzakelijkerwijs dat draden moeten worden aangelegd in 
gebouwen, vaak over vele verdiepingen, door muren enz. WiFi is een radiotechnologie met 
laag vermogen die moeilijk door muren en vloeren kan doordringen. Tenzij de installatie zich
in een landelijk, dunbevolkt gebied bevindt, ontstaan er vaak problemen door gedeeld 
spectrumgebruik tussen de vele WiFi-stations, met tot gevolg geen of slechts een heel 
langzame internetdienst.

PLT/PLC-apparaten kunnen inderdaad zorgen voor interferentie. Over het algemeen komt de 
storing niet van het PLC-apparaat zelf, maar van de bedrading (elektrische installaties in huis 
of kantoor) waarmee het is verbonden. Daarom hangt de storing voornamelijk af van de 
installatie waarmee het apparaat werkt. In dit verband, en in aanmerking genomen dat 
overheden de maatschappelijke voordelen van spectrumgebruik moeten vergelijken en moeten 
afwegen, heeft de Commissie een aanbeveling uitgebracht in 20051 waarin werd verklaard dat 
dit soort apparaten en installaties onder de EMC-richtlijn2 valt en moet voldoen aan de
essentiële eisen. Door hun eigenschappen moeten interferentieproblemen echter per geval 
worden bekeken door nationale markttoezichtautoriteiten.

Er zij op gewezen dat er, op dit moment, geen adequate geharmoniseerde norm voor deze 
technologie bestaat. De Commissie heeft de Europese normalisatie-instituten in de vorm van 
Mandaat 313 opdracht gegeven om een geharmoniseerde norm op te stellen. De toepassing 
van een dergelijke norm, met adequate inkepingstechnieken, zal garanderen dat de mate van 
interferentie tot een minimum wordt beperkt.

Lidstaten moeten actie ondernemen tegen niet-conforme apparaten die niet voldoen aan de 
essentiële eisen. Daarom moeten zij, in geval van interferentie, of een andere niet-
conformiteit, actie ondernemen om de situatie te verhelpen. Dit was het geval in het Verenigd 
Koninkrijk, waar de bevoegde instantie (OFCOM) te maken heeft gehad met meer dan 
honderd gevallen in de afgelopen paar jaren, en met een oplossing kwam. Vastgesteld dient te 
worden dat tot dusver geen interferentie is gemeld met militaire gebruikers.

Wat de CE-markering betreft, is het een algemeen beginsel van de wetgeving van de nieuwe 
aanpak dat de conformiteitsbeoordeling wordt uitgevoerd door de fabrikant, met behulp van, 
in sommige gevallen, een aangemelde instantie. Er is inderdaad geen enkele vorm van 
typegoedkeuring voor dit product, hoewel markttoezicht garandeert dat niet-conforme 
producten uit de handel worden genomen.

Conclusie

PLT/PLC-producten vallen onder de EMC-richtlijn en moeten voldoen aan de essentiële 
eisen. Bij interferentie en gezien de eigenschappen van deze producten moet er per geval een 
evaluatie plaatsvinden door nationale markttoezichtautoriteiten.

                                               
1 Aanbeveling van de Commissie van 6 april 2005 inzake elektronische breedbandcommunicatie via het 
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