6.4.2016

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

L 89/17

BESLUITEN
UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2016/537 VAN DE COMMISSIE
van 5 april 2016
betreffende de bekendmaking, met een beperking, in het Publicatieblad van de Europese Unie van
de referentie van norm EN 50566:2013 inzake voorschriften om de overeenstemming aan te
tonen van radiofrequente velden van draagbare en op het lichaam gedragen draadloze
communicatietoestellen (30 MHz-6 GHz) overeenkomstig Richtlijn 1999/5/EG van het Europees
Parlement en de Raad
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en
telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit (1), en met name artikel 5, lid 3,
Gezien het advies van het Comité voor overeenstemmingsbeoordeling en markttoezicht inzake telecommunicatie
(TCAM), dat is opgericht bij artikel 13 van Richtlijn 1999/5/EG,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Wanneer een nationale norm die de omzetting is van een geharmoniseerde norm waarvan de referentie in het
Publicatieblad van de Europese Unie is bekendgemaakt, een of meer elementen van de in artikel 3 van Richtlijn
1999/5/EG genoemde essentiële eisen omvat, wordt aangenomen dat de volgens die norm vervaardigde radioap
paratuur voldoet aan de desbetreffende essentiële eisen.

(2)

In juli 2014 heeft Frankrijk een bezwaar ingediend met betrekking tot norm EN 50566:2013 inzake
voorschriften om de overeenstemming aan te tonen van radiofrequente velden van draagbare en op het lichaam
gedragen draadloze communicatietoestellen (30 MHz-6 GHz).

(3)

Frankrijk is van oordeel dat deze norm moet worden herzien zodat beter rekening wordt gehouden met de
voorwaarden voor het gebruik van mobiele telefoons en andere draagbare toestellen (zoals tablets), en bijgevolg
moet voorzien in voorwaarden betreffende de afstand waarop het lichaams-SAR (specifiek absorptietempo) moet
worden beoordeeld.

(4)

Nadat de Commissie in overleg met de vertegenwoordigers van het Comité voor overeenstemmingsbeoordeling
en markttoezicht inzake telecommunicatie norm EN 50566:2013 had onderzocht, heeft zij geconcludeerd dat de
norm niet voldoet aan de essentiële eisen als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder a), van Richtlijn 1999/5/EG.
Artikel 3, lid 1, onder a), van Richtlijn 1999/5/EG verwijst naar de doelstellingen met betrekking tot de veilig
heidsvoorschriften van Richtlijn 2006/95/EG van het Europees Parlement en de Raad (2). In bijlage I, punt 1,
onder d), bij Richtlijn 2006/95/EG is het volgende bepaald: „Het elektrisch materiaal is zodanig ontworpen en
geconstrueerd dat, bĳ juist gebruik en behoorlĳk onderhoud, de beveiliging tegen de gevaren, beschreven in de
punten 2 en 3 van deze bĳlage, gewaarborgd is”. In punt 2 van dezelfde bijlage is het volgende bepaald: „Er
worden technische maatregelen overeenkomstig punt 1 vastgesteld opdat: a) personen en huisdieren afdoende
worden beschermd tegen gevaar van verwonding of andere schade die kan worden toegebracht door directe of
indirecte aanraking” en „c) personen, huisdieren en voorwerpen afdoende worden beveiligd tegen gevaren van
niet-elektrische aard die, naar de ervaring leert, door het elektrisch materiaal kunnen worden veroorzaakt”.

(1) PB L 91 van 7.4.1999, blz. 10.
(2) Richtlijn 2006/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de onderlinge aanpassing van de
wettelĳke voorschriften der lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (PB L 374 van
27.12.2006, blz. 10).
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Rekening houdend met de bovenvermelde veiligheidsaspecten van norm EN 50566:2013 die moeten worden
verbeterd, en in afwachting van een adequate herziening van die norm, moet de bekendmaking van de referentie
van norm EN 50566:2013 in het Publicatieblad van de Europese Unie vergezeld gaan van een passende
waarschuwing,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
De referentie van norm EN 50566:2013 inzake voorschriften om de overeenstemming aan te tonen van radiofrequente
velden van draagbare en op het lichaam gedragen draadloze communicatietoestellen (30 MHz-6 GHz) wordt in het
Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt met een beperking zoals vermeld in de bijlage.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

Gedaan te Brussel, 5 april 2016.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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BIJLAGE

Bekendmaking van referenties van Europese geharmoniseerde normen in het kader van Richtlijn
1999/5/EG

ENO (1)

Cenelec

Referentie en titel van de norm
(en referentiedocument)

EN 50566:2013
Productnormen om de overeenstemming
aan te tonen van radiofrequente velden
van draagbare en op het lichaam gedra
gen
draadloze
communicatietoestellen
(30 MHz-6 GHz)

Eerste bekend
making PB

12.10.2013

Referentie van
de vervangen
norm

Datum waarop het ver
moeden van overeen
stemming ten aanzien
van de vervangen norm
vervalt
Opmerking 1

Artikel van
Richtlijn
1999/5/EG

Artikel 3,
lid 1, onder a)

Waarschuwing: Bij de toepassing van deze bekendmaking worden bepaalde voorwaarden betreffende de scheidingsafstand in acht geno
men die het dagelijkse gebruik in de praktijk weerspiegelen, waarbij het veilige gebruik van draagbare en op het lichaam gedragen
draadloze communicatietoestellen (30 MHz-6 GHz) wordt gewaarborgd met het oog op de veiligheidsdoelstellingen als bedoeld in ar
tikel 3, lid 1, onder a), van Richtlijn 1999/5/EG in samenhang met bijlage I bij Richtlijn 2006/95/EG. Bijvoorbeeld voor metingen van
het lidmaat-SAR (limiet 4 W/kg) mag geen scheidingsafstand worden gebruikt (toestel in contact); voor metingen van het romp-SAR
(limiet 2 W/kg) mag een scheidingsafstand van niet meer dan een paar millimeter worden gebruikt.
(1) ENO: Europese normalisatieorganisatie:
CEN: Marnixlaan 17, 1000 Brussel, BELGIË; tel. +32 25500811; fax32 25500819 (http://www.cen.eu)
Cenelec: Marnixlaan 17, 1000 Brussel, BELGIË; tel. +32 25196871; fax32 25196919 (http://www.cenelec.eu)
ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANKRIJK; tel. +33 492944200; fax + 33 493654716 (http://www.etsi.eu)

Opmerking 1: In het algemeen is de datum waarop het vermoeden van overeenstemming vervalt, de door de Europese
normalisatieorganisatie vastgestelde datum van intrekking, maar gebruikers van de norm wordt erop
gewezen dat dit in bepaalde uitzonderlijke gevallen anders kan zijn.

