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conexiunile la internet prin intermediul liniei de electricitate normale 
(tehnologia HomePlug/dLAN/PLC)

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul solicită interzicerea aşa-numitelor adaptoare HomePlug la care se conectează 
reţelele de calculatoare prin liniile de electricitate normale din case şi birouri. Potrivit 
petiţionarului, astfel de conexiuni prin cabluri, în marea lor majoritate neecranate, care 
funcţionează ca nişte antene, emit cantităţi necontrolate de semnale de înaltă frecvenţă. 
Acestea cauzează bruiaje aparatelor de transmisie (printre altele şi celor de uz militar) şi 
radiourilor. Petiţionarul indică faptul că utilizarea de adaptoare Homeplug poate fi ilegală şi 
că, în cazul în care se raportează bruiaj, utilizarea acestora poate fi interzisă de autorităţi. 
Marcajul CE de pe adaptoare, dacă este prezent şi autentic, nu semnifică faptul că aparatul 
este aprobat, ci doar că este testat de către fabricant. De asemenea, petiţionarul precizează 
faptul că adaptorul consumă în permanenţă curent electric, cu excepţia cazului în care acesta 
este deconectat de la priză.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 1 decembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 februarie 2010

Tehnologiile PLT/PLC permit distribuirea de semnal de bandă largă prin intermediul 
instalaţiilor electrice din case şi birouri; acestea reprezintă o alternativă la conexiunile prin 
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cablu (Ethernet) sau fără fir. Tehnologiile precum Ethernet şi WiFi au dezavantaje şi limitări. 
Utilizarea conexiunii prin cablu Ethernet implică necesitatea instalării de cabluri în clădiri, 
deseori de-a lungul mai multor etaje, prin pereţi etc. WiFi este o tehnologie radio cu semnal 
slab care prezintă dificultatea de a trece dincolo de pereţi şi etaje. Cu excepţia cazului în care
instalarea se face într-o zonă rurală cu puţini locuitori, deseori problemele de partajare a 
spectrului de frecvenţe între numeroasele staţii WiFi au drept consecinţă un serviciu internet 
inexistent sau foarte încet.

Dispozitivele PLT/PLC au într-adevăr potenţialul de a provoca interferenţe. În general, 
interferenţele nu sunt cauzate de dispozitivul PLC, ci de cablurile (instalaţii de uz casnic sau 
profesionale) la care este conectat. Prin urmare, interferenţa depinde în mare măsură de 
instalaţia în cadrul căruia funcţionează. În acest context şi luând în considerare faptul că 
autorităţile guvernamentale trebuie să compare şi să echilibreze beneficiile sociale ale 
utilizării spectrului, Comisia a emis o recomandare în 20051 în care se declara că acest tip de 
dispozitiv şi instalaţie sunt acoperite de Directiva privind compatibilitatea electromagnetică2

şi trebuie să respecte cerinţele esenţiale. Cu toate acestea, având în vedere caracteristicile lor, 
problemele de interferenţă au trebuit gestionate de la caz la caz de către autorităţile naţionale 
de supraveghere a pieţei. 

Este necesar să reamintim că, în prezent, nu există niciun standard adecvat armonizat pentru 
această tehnologie. Comisia a emis un mandat pentru organismele europene de standardizare 
(Mandatul 313) în vederea obţinerii unui standard armonizat. Aplicarea unui astfel de 
standard, împreună cu utilizarea unor tehnici adecvate care au la bază crestăturile, va garanta 
menţinerea unui nivel minim de interferenţă. 

Statele membre trebuie să ia măsuri împotriva oricăror aparate necorespunzătoare, care nu 
sunt în conformitate cu cerinţele esenţiale. Prin urmare, în caz de interferenţă sau oricare alt 
caz de nerespectare a cerinţelor, acestea trebuie să ia măsuri pentru a rezolva situaţia. Regatul 
Unit s-a confruntat cu o astfel de situaţie când autoritatea competentă (OFCOM) a trebuit să 
gestioneze peste 100 de cazuri în ultimii ani şi să ofere o soluţie. Trebuie notat faptul că, până 
acum, nu s-a raportat nicio interferenţă cu utilizatorii militari.

În ceea ce priveşte marcajul CE, acesta este un principiu general al legislaţiei privind noua 
abordare care prevede realizarea unei evaluări de conformitate de către producător, în unele 
cazuri fiind necesară asistenţa unui organism notificat. Nu există, într-adevăr, niciun tip de 
aprobare pentru acest tip de produs, cu toate acestea, prin supravegherea pieţei se garantează 
retragerea produselor necorespunzătoare. 

Concluzie

Produsele PLT/PLC intră în domeniul de aplicare a Directivei privind compatibilitatea 
electromagnetică şi trebuie să respecte cerinţele esenţiale. În caz de interferenţă şi având în 

                                               
1 Recomandarea Comisiei din 6 aprilie 2005 privind comunicaţiile electronice în bandă largă prin liniile de 
transport a energiei electrice. JO L 93, 12.4.2005, p. 42.
2 Directiva 2004/108/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind apropierea 
legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică și de abrogare a Directivei 
89/336/CEE. JO L 390, 31.12.2004, p. 24.
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vedere caracteristicile acestor produse, evaluarea trebuie realizată de la caz la caz de către 
autorităţile naţionale de supraveghere a pieţei.


