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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1190/2009, którą złożył G.M. (Niemcy) w sprawie połączeń 
internetowych za pomocą zwykłych sieci elektroenergetycznych (technologia 
Homeplug/dLAN/PLC)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję prosi o wprowadzenie zakazu stosowania adapterów Homeplug, które 
umożliwiają tworzenie sieci komputerowych za pomocą zwykłych sieci 
elektroenergetycznych w domach i biurach. Składający petycję informuje, że tego rodzaju 
połączenia, które są nawiązywane przy pomocy kabli bez nadzoru i działają jak anteny, 
wytwarzają niekontrolowaną ilość sygnałów o wysokiej częstotliwości. Powoduje to 
zakłócenia u użytkowników urządzeń przekaźnikowych (w tym użytkowników wojskowych)
i aparatów radiowych. Składający petycję zaznacza, że stosowanie adapterów Homeplug 
może również stanowić przestępstwo karne i że władze mogą zakazać ich stosowania, jeśli 
otrzymają informacje o zakłóceniach. Oznaczenie „CE” na adapterach, nawet jeśli jest 
autentyczne, nie oznacza, że urządzenie zostało zatwierdzone – oznacza tylko, że zostało 
przetestowane przez producenta. Składający petycję informuje także, że adapter nieustannie 
zużywa energię, chyba że zostanie odłączony od prądu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 1 grudnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 lutego 2010 r.

Technologie PLT/PLC umożliwiają dystrybucję szerokopasmowych sygnałów poprzez 
elektryczne instalacje domów i biur. Są one alternatywą dla połączeń kablowych (Ethernet) 
lub Wi-Fi. Takie technologie jak Ethernet i Wi-Fi mają wady i ograniczenia. Korzystanie
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z Ethernetu oznacza konieczność zainstalowania okablowania w budynkach, często 
biegnącego przez wiele pięter, przez ściany itp. Wi-Fi to technologia radiowa o niskiej mocy, 
która ma problemy z przenikaniem ścian i stropów. Jeśli instalacja nie znajduje się na słabo 
zaludnionym obszarze wiejskim, bardzo często pojawiają się problemy podziału widma 
między liczne stacje Wi-Fi, co skutkuje brakiem usługi lub bardzo wolnym działaniem 
Internetu.

Urządzenia PLT/PLC faktycznie mogą powodować zakłócenia. Ogólnie zakłócenia nie 
pochodzą od samego urządzenia PLC, lecz od kabli (elektrycznych instalacji domowych lub 
biurowych), do których jest ono podłączone. Zakłócenia zależą zatem przede wszystkim od 
rodzaju użytkowanej instalacji. W tym kontekście – zważywszy, że władze państwowe muszą 
porównywać i równoważyć społeczne korzyści korzystania z widma – w 2005 r. Komisja 
wydała zalecenie1, w którym oświadczono, że tego rodzaju urządzenia i instalacje podlegają 
przepisom dyrektywy o kompatybilności elektromagnetycznej2 i muszą być zgodne 
z podstawowymi wymogami. Niemniej jednak z uwagi na właściwości wspomnianych 
urządzeń sprawy związane z zakłóceniami powinny być rozpatrywane indywidualnie przez 
krajowe władze nadzoru rynku. 

Należy przypomnieć, że obecnie nie ma adekwatnych zharmonizowanych norm dla tej 
technologii. Komisja udzieliła mandatu organizacjom normalizacji europejskiej (mandat 313)
w celu uzyskania zharmonizowanej normy. Zastosowanie takiej normy w połączeniu
z odpowiednimi technikami znakowania zagwarantuje minimalny poziom zakłóceń. 

Państwa członkowskie muszą podejmować działania przeciwko wszelkim niespełniającym 
norm urządzeniom, które nie zachowują zgodności z podstawowymi wymogami. Dlatego
w wypadku zakłóceń lub innego rodzaju braku zgodności państwa członkowskie powinny 
podejmować działania w celu rozwiązania problemu. Dzieje się tak w Wielkiej Brytanii, 
gdzie właściwy urząd (Urząd do spraw Łączności, OFCOM) rozpatrzył w ciągu ostatnich 
dwóch lat ponad 100 spraw i znalazł rozwiązanie. Należy zauważyć, że jak dotąd nie 
zgłaszano żadnych zakłóceń ze strony użytkowników wojskowych.

Co się tyczy oznaczenia zgodności „CE”, w myśl ogólnej zasady prawodawstwa nowego 
podejścia ocenę zgodności przeprowadza producent, a w niektórych wypadkach wspiera go
w tym wyznaczony organ. Dla tego rodzaju produktu rzeczywiście nie istnieje homologacja 
typu, lecz nadzór rynku gwarantuje wycofanie produktów niezgodnych z normami. 

Wniosek

Produkty PLT/PLC podlegają przepisom dyrektywy o kompatybilności elektromagnetycznej
i muszą zachowywać zgodność z jej podstawowymi wymogami. W wypadku zakłóceń
i z uwagi na właściwości tych produktów organy nadzoru rynku podczas dokonywania oceny 
powinny stosować podejście indywidualne.

                                               
1 Zalecenie Komisji z dnia 6 kwietnia 2005 r. w sprawie szerokopasmowej łączności elektronicznej 
wykorzystującej linie energetyczne. Dz.U. L 93 z 12.4.2005, s. 42.
2 Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca 
dyrektywę 89/336/EWG. Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 24.


