
CM\1010215NL.doc PE523.145v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

30.10.2013

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1683/2012, ingediend door Tobias Holzreiter  (Duitse 
nationaliteit), over de bescherming van kortegolffrequenties tegen 
elektromagnetische straling

Verzoekschrift 1685/2012, ingediend door Werner Brun (Duitse 
nationaliteit), over de bescherming van kortegolffrequenties tegen 
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1. Samenvatting van het verzoekschrift 1683/2012

Indiener maakt gewag van een nieuwe CENELEC-norm (EN50561-1) voor PLC-apparaten 
(PLC = Powerline Communication = overbrenging van internetsignalen via het 
elektriciteitsnet). Volgens indiener wordt het met de nieuwe norm onmogelijk om nog 
kortegolfradio te ontvangen als gevolg van elektromagnetische interferentie. Indiener is om 
die reden van mening dat de norm niet mag worden ingevoerd. Hij zegt tevens dat de nieuwe 
norm de mededinging tussen fabrikanten van elektronische apparatuur zal verstoren, het recht 
op onbeperkte toegang tot informatiebronnen zal ondermijnen, een inbreuk zal vormen op 
andere normen en alle elektriciteitskabels in een huis omvormt tot antennes voor 
elektromagnetische straling.

Samenvatting van verzoekschrift 1685/2012

Indiener verzet zich tegen de nieuwe CENELEC-norm EN50561 1. Hij verwacht problemen 
als gevolg van interferentie van PLC-apparaten (communicatie via het elektriciteitsnet) met 
kortegolffrequenties die onder meer gebruikt worden voor de communicatie in het 
luchtverkeer. Volgens indiener is het elektriciteitsnet noch voor datacommunicatie bedoeld, 
noch daarvoor geschikt. Hij is verder van mening dat de norm inbreuk pleegt op onder meer 
het reglement voor radiocommunicatie van de ITU en het recht op vrije toegang tot 
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informatie. Volgens indiener bestaan er voldoende alternatieven voor PLC, zoals wifi, 
bluetooth, UMTS enz.

2. Ontvankelijkheid

1683/2012: Ontvankelijk verklaard op 9 juli 2013.
1685/2012: Ontvankelijk verklaard op 9 juli 2013.
De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 oktober 2013

De ontwikkeling en aanname van Europese normen is een interne aangelegenheid van de 
Europese normalisatie-instellingen. De diensten van de Commissie waren als waarnemer 
betrokken bij het werk van CENELEC omtrent de norm in kwestie. De norm is het resultaat 
van een lang proces waaraan alle belanghebbenden hebben deelgenomen. Voor zover de 
Commissie weet, werd de goedkeuringsprocedure van de norm nauwkeurig gevolgd. De norm 
wordt bijna unaniem ondersteund door de lidstaten en de markttoezichtautoriteiten. 
Organisaties die er gevolgen van kunnen ondervinden, zoals de "European Broadcasting 
Union" (EBU), steunen de norm eveneens.

De Commissie heeft niet de intentie een of gene technologie te promoten of te veroordelen, 
net integendeel: Europe 2020 en de Digitale Agenda bevorderen technologische neutraliteit. 

De diensten van de Commissie stellen vast dat er de voorbije jaren geen aanzienlijk aantal 
storingen van PLC-apparatuur is geweest.  In het verleden was interferentie van PLC 
voornamelijk te wijten aan radioamateurs en dit werd grotendeels opgelost door frequenties
voor radioamateurs te vermijden voor PLC-transmissies.  In het VK, bijvoorbeeld, werden 
tijdens de voorbije zes maanden geen aan deze systemen te wijten interferenties vastgesteld.  
Wanneer in het verleden interferentie heeft plaatsgevonden, werd dit geval per geval opgelost 
door de producent van PLC-apparatuur of door de installateur.

Het technisch comité dat verantwoordelijk is voor de norm, is van mening dat producten die 
voldoen aan de ontwerpnorm, een veel lager risico vormen op storingen aan 
radiocommunicatie dan de producten die momenteel op de markt zijn. Met de nieuwe norm 
worden met name nieuwe technologieën ingevoerd. Dit werd bevestigd door het advies van de 
EMC-consultant die door CENELEC werd aangeworven om te beoordelen of de 
geharmoniseerde norm het vermoeden van conformiteit met de essentiële vereisten moet 
geven, omdat een aantal diensten (bijvoorbeeld amateurradio, luchtvaartcommunicatie enz.) 
erdoor voldoende wordt beschermd en ook andere diensten op dynamische wijze worden 
opgespoord. 

Momenteel wordt de norm onderzocht door de diensten van de Commissie met het oog op een 
eventuele publicatie van de referentie ervan in het Publicatieblad als een geharmoniseerde 
norm ter ondersteuning van de EMC-richtlijn (Richtlijn 2004/108/EG). In ieder geval zijn 
normen niet verplicht, maar bij toepassing verschaffen zij een vermoeden van conformiteit.  
Een producent kan een andere praktijkgewoonte toepassen op voorwaarde dat hij aantoont dat 
het product in conformiteit is met de essentiële vereisten. Tenslotte kunnen de lidstaten 
krachtens de relevante bepalingen van de richtlijnen altijd een bezwaar uiten tegen elke 
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geharmoniseerde norm wanneer zij geldige redenen hebben om te denken dat deze norm niet 
voldoet aan de essentiële vereisten in de EU. 

Conclusie

EN 50561-1 werd ontwikkeld in overeenstemming met de procedures van de onafhankelijke 
Europese normalisatie-instelling CENELEC. Momenteel wordt de norm, die naar verwachting 
het risico op storing voor de radio aanzienlijk zal verminderen, onderzocht door de diensten 
van de Commissie met het oog op een eventuele publicatie van de referentie ervan in het 
Publicatieblad als een geharmoniseerde norm ter ondersteuning van de EMC-richtlijn 
(Richtlijn 2004/108/EG). In ieder geval is de toepassing van geharmoniseerde normen 
vrijwillig en kunnen de lidstaten een bezwaar uiten als er een tekortkoming is.


