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Amendement 1
Kathy Sinnott

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de technologie van 
draadloze apparaten (mobiele telefoon, 
Wifi-Wimax-Bluetooth, DECT-telefoon 
met een vast basisstation) beschouwd 
wordt als een “schone” technologie, 
hetgeen niet wil zeggen dat ze per definitie 
onschadelijk zijn voor de menselijke 
gezondheid,

B. overwegende dat de technologie van 
draadloze apparaten (mobiele telefoon, 
Wifi-Wimax-Bluetooth, DECT-telefoon 
met een vast basisstation) beschouwd 
wordt als een “schone” technologie, 
hetgeen niet wil zeggen dat ze per definitie 
onschadelijk zijn voor de menselijke 
gezondheid. Er moet rekening worden 
gehouden met verschillen in de 
kwetsbaarheid voor de gevolgen van 
elektromagnetische velden vanwege 
leeftijd, gezondheid, genetische aanleg en 
overgevoeligheid voor elektromagnetische 
straling. 

Or. en

Amendement 2
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de technologie van 
draadloze apparaten (mobiele telefoon, 
Wifi-Wimax-Bluetooth, DECT-telefoon 
met een vast basisstation) beschouwd 
wordt als een “schone” technologie, 
hetgeen niet wil zeggen dat ze per definitie 
onschadelijk zijn voor de menselijke 
gezondheid,

B. overwegende dat de technologie van
draadloze apparaten (mobiele telefoon, 
Wifi-Wimax-Bluetooth, DECT-telefoon 
met een vast basisstation) EMV's uitzendt 
die negatieve gevolgen kunnen hebben 
voor de menselijke gezondheid,

Or. en
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Amendement 3
Maria Berger

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat ofschoon de meeste 
Europese burgers, met name jongeren van 
10 tot 20 jaar, een mobiele telefoon 
gebruiken als een functioneel en modieus 
gebruiksvoorwerp, er onzekerheid blijft 
over de mogelijke gezondheidsrisico’s,

C. overwegende dat de meeste Europese 
burgers, met name jongeren van 10 tot 18
jaar, een mobiele telefoon gebruiken,

Or. en

Amendement 4
Urszula Krupa

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat ofschoon de meeste 
Europese burgers, met name jongeren van 
10 tot 20 jaar, een mobiele telefoon 
gebruiken als een functioneel en modieus 
gebruiksvoorwerp, er onzekerheid blijft 
over de mogelijke gezondheidsrisico’s,

C. overwegende dat ofschoon de meeste 
Europese burgers, met name jongeren van 
10 tot 20 jaar, onder invloed van de 
agressieve reclame van 
telecommunicatiebedrijven en fabrikanten 
veel elektromagnetische apparatuur 
gebruiken, waaronder mobiele telefoons, 
er onzekerheid blijft over de mogelijke 
gezondheidsrisico’s,

Or. pl

Amendement 5
Kathy Sinnott

Ontwerpresolutie
Overweging C
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Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat ofschoon de meeste 
Europese burgers, met name jongeren van 
10 tot 20 jaar, een mobiele telefoon 
gebruiken als een functioneel en modieus
gebruiksvoorwerp, er onzekerheid blijft 
over de mogelijke gezondheidsrisico’s,

C. overwegende dat de meeste Europese 
burgers, met name jongeren van 10 tot 20 
jaar, een mobiele telefoon gebruiken als 
een functioneel gebruiksvoorwerp en als 
modeaccessoire, maar dat er onzekerheid 
blijft over de mogelijke 
gezondheidsrisico’s, met name voor 
jongeren, bij wie de hersenen nog in 
ontwikkeling zijn,

Or. en

Amendement 6
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat ofschoon de meeste 
Europese burgers, met name jongeren van 
10 tot 20 jaar, een mobiele telefoon 
gebruiken als een functioneel en modieus 
gebruiksvoorwerp, er onzekerheid blijft 
over de mogelijke gezondheidsrisico’s,

C. overwegende dat ofschoon de meeste 
Europese burgers al vanaf jonge leeftijd
een mobiele telefoon gebruiken, er nog 
belangrijke vragen zijn over de mogelijke 
gevolgen ervan voor de gezondheid, zoals 
leukemie en hersentumoren, met name op 
de lange termijn, aangezien de duur van 
de blootstelling van mensen aan 
radiofrequenties korter is dan de 
incubatietijd van bepaalde vormen van 
kanker,

Or. en

Amendement 7
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Ontwerpresolutie
Overweging I
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Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat het op zijn minst 
paradoxaal is dat de Unie wel bevoegd is 
wetgeving op te stellen en 
blootstellingslimieten vast te stellen tegen 
de effecten van EMV’s voor werknemers
maar niet voor de bevolking in het 
algemeen,

I. overwegende dat de EU 
blootstellingslimieten heeft vastgesteld 
tegen de effecten van EMV’s voor 
werkgevers; overwegende dat dergelijke 
maatregelen op grond van het 
voorzorgbeginsel ook moeten worden 
genomen ten behoeve van de betrokken 
bevolking, zoals bewoners en 
consumenten,

Or. en

Amendement 8
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat de speciale 
Eurobarometer-enquête over EMV’s (27 
juni 2007) uitwijst dat een meerderheid 
van de burgers vindt dat de overheid hen 
onvoldoende informeert over de 
maatregelen die worden genomen om hen 
tegen EMV’s te beschermen,

Or. es

Amendement 9
Peter Liese, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Elizabeth Lynne, John Bowis

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat het gebruik van 
beeldvorming door magnetische 
resonantie (MRI) niet mag worden 
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bedreigd door Richtlijn 2004/40/EG, 
aangezien MRI-technologie een van de 
belangrijkste instrumenten is bij het 
onderzoek naar en het diagnosticeren en 
behandelen van levensbedreigende ziektes 
voor patiënten in Europa,

Or. en

Amendement 10
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat onderzoek naar 
intermediaire en extreem lage frequenties 
moet worden voortgezet, teneinde 
conclusies te kunnen trekken over de 
effecten die zij hebben op de gezondheid, 

Or. es

Amendement 11
Peter Liese, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Elizabeth Lynne, John Bowis

Ontwerpresolutie
Overweging I ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I ter. overwegende dat MRI-technologie al 
meer dan 25 jaar veilig is toegepast bij 
meer dan 500 miljoen patiënten die zijn 
blootgesteld aan waarden tot 100 maal de 
in de richtlijn vastgestelde 
blootstellingslimiet, zonder bewezen 
schade aan werknemers of patiënten.

Or. en
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Amendement 12
Peter Liese, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Elizabeth Lynne, John Bowis

Ontwerpresolutie
Overweging I quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

I quater. overwegende dat de MR-
veiligheidsnorm IEC/EN 60601-2-33 
grenswaarden bevat voor EMV’s, die zijn 
vastgesteld om welke schade aan
patiënten en werknemers dan ook uit te 
sluiten.

Or. en

Amendement 13
Urszula Krupa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herhaalt het in zijn voornoemde 
resolutie van 4 september 2008 aan de 
Raad gerichte verzoek om zijn 
Aanbeveling 1999/519/EG aan te passen 
teneinde te komen tot strengere 
blootstellingslimieten voor alle apparaten 
die elektromagnetische golven uitzenden in 
de frequenties tussen 0,1 MHz en 
300 GHz, rekening houdende met de beste 
beschikbare technieken op de markt 
(BBT);

1. herhaalt het in zijn voornoemde 
resolutie van 4 september 2008 aan de 
Raad gerichte verzoek om zijn 
Aanbeveling 1999/519/EG aan te passen 
teneinde te komen tot strengere 
blootstellingslimieten voor alle apparaten 
die elektromagnetische golven uitzenden in 
de frequenties tussen 50 MHz en 300 GHz, 
rekening houdende met de beste 
beschikbare technieken op de markt 
(BBT);

Or. pl

Amendement 14
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
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Ontwerpresolutie Amendement

1. herhaalt het in zijn voornoemde 
resolutie van 4 september 2008 aan de 
Raad gerichte verzoek om zijn 
Aanbeveling 1999/519/EG aan te passen 
teneinde te komen tot strengere 
blootstellingslimieten voor alle apparaten 
die elektromagnetische golven uitzenden 
in de frequenties tussen 0,1 MHz en 
300 GHz, rekening houdende met de beste 
beschikbare technieken op de markt 
(BBT);

1. verzoekt de Commissie, als 
voorzorgsmaatregel, de wetenschappelijke 
basis en de toereikendheid van de limieten 
voor blootstelling aan EMV’s, zoals 
vastgelegd in Aanbeveling 1999/519/EG,
in het frequentiegebied van 0,1 MHz tot 
300 GHz jaarlijks aan te passen en het 
Parlement hierover te berichten. De 
herziening moet worden uitgevoerd door 
het onafhankelijk wetenschappelijk 
comité van de Commissie, het 
Wetenschappelijk Comité voor nieuwe 
gezondheidsrisico’s (WCNG). Men dient 
daarbij rekening te houden met het meest 
recente, op breed onderzoek gebaseerde 
en op 19 januari 2009 goedgekeurde 
rapport van het WCNG.

Or. en

Amendement 15
Maria Berger

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herhaalt het in zijn voornoemde 
resolutie van 4 september 2008 aan de 
Raad gerichte verzoek om zijn 
Aanbeveling 1999/519/EG aan te passen 
teneinde te komen tot strengere 
blootstellingslimieten voor alle apparaten 
die elektromagnetische golven uitzenden 
in de frequenties tussen 0,1 MHz en 
300 GHz, rekening houdende met de beste 
beschikbare technieken op de markt 
(BBT);

1. dringt er bij de Commissie op aan de 
wetenschappelijke basis en de 
toereikendheid van de limieten voor 
blootstelling aan EMV’s, als vastgelegd in 
Aanbeveling 1999/519/EG, aan te passen 
en het Parlement hierover te berichten. 
De herziening moet worden uitgevoerd 
door het onafhankelijk wetenschappelijk 
comité van de Commissie, het 
Wetenschappelijk Comité voor nieuwe 
gezondheidsrisico’s (WCNG).;

Or. en
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Amendement 16
Kathy Sinnott

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herhaalt het in zijn voornoemde resolutie 
van 4 september 2008 aan de Raad gerichte 
verzoek om zijn Aanbeveling 1999/519/EG 
aan te passen teneinde te komen tot 
strengere blootstellingslimieten voor alle 
apparaten die elektromagnetische golven 
uitzenden in de frequenties tussen 0,1 MHz
en 300 GHz, rekening houdende met de 
beste beschikbare technieken op de markt 
(BBT);

1. herhaalt het in zijn voornoemde resolutie 
van 4 september 2008 aan de Raad gerichte 
verzoek om zijn Aanbeveling 1999/519/EG 
aan te passen teneinde te komen tot 
strengere blootstellingslimieten voor alle 
apparaten die elektromagnetische golven 
uitzenden in de frequenties tussen 0,1 MHz
en 300 GHz, rekening houdende met de 
beste beschikbare technieken op de markt 
(BBT), met inbegrip van het beperken van 
blootstelling aan elektromagnetische 
velden door het ondergronds aanleggen 
van hoogspanningskabels en het 
aanwijzen van de beste locaties voor 
zendmasten,

Or. en

Amendement 17
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. herhaalt het in zijn voornoemde resolutie 
van 4 september 2008 aan de Raad gerichte 
verzoek om zijn Aanbeveling 1999/519/EG 
aan te passen teneinde te komen tot 
strengere blootstellingslimieten voor alle 
apparaten die elektromagnetische golven 
uitzenden in de frequenties tussen 0,1 MHz
en 300 GHz, rekening houdende met de 
beste beschikbare technieken op de markt 
(BBT);

1. herhaalt het in zijn voornoemde resolutie 
van 4 september 2008 aan de Raad gerichte 
verzoek om zijn Aanbeveling 1999/519/EG 
aan te passen teneinde te komen tot 
strengere blootstellingslimieten voor alle 
apparaten die elektromagnetische golven 
uitzenden in de frequenties tussen 0,1 MHz
en 300 GHz, rekening houdende met de 
beste beschikbare technieken op de markt 
(BBT), aangezien wetenschappelijke 
gegevens eventuele (carcinogene en niet-
carcinogene) risico’s voor de 



AM\763584NL.doc 11/26 PE418.284v01-00

NL

volksgezondheid niet uitsluiten;

Or. en

Amendement 18
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Adamos Adamou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. verzoekt bij het beoordelen van 
mogelijke gevolgen van 
elektromagnetische straling voor de 
gezondheid in het bijzonder rekening te 
houden met biologische effecten, te meer 
omdat diverse studies hebben aangetoond 
dat de laagste niveaus de schadelijkste 
gevolgen veroorzaken; roept op tot actief 
onderzoek om mogelijke 
gezondheidsproblemen tegen te gaan, 
door oplossingen te ontwikkelen die de 
puls- en amplitudemodulatie van de 
frequenties die voor transmissie worden 
gebruikt, opheffen of beperken;

Or. en

Amendement 19
Kathy Sinnott

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. benadrukt dat parallel aan of als 
alternatief voor deze wijziging van de 
Europese normen het een goede zaak zou 
zijn wanneer de Commissie samen met 
deskundigen uit de lidstaten en de 
betreffende bedrijfstakken 
(elektriciteitsmaatschappijen, 

2. benadrukt dat parallel aan of als 
alternatief voor deze wijziging van de 
Europese normen het een goede zaak zou 
zijn wanneer de Commissie samen met 
deskundigen uit de lidstaten en de 
betreffende bedrijfstakken 
(elektriciteitsmaatschappijen, 
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telefonieaanbieders) een handboek opstelt 
over de beschikbare en doeltreffende 
technologische mogelijkheden om de 
blootstelling van een locatie aan 
elektromagnetische straling te beperken;

telefonieaanbieders en fabrikanten van 
elektrische apparaten, waaronder mobiele 
telefoons), een handboek opstelt over de 
beschikbare en doeltreffende 
technologische mogelijkheden om de 
blootstelling van een locatie aan 
elektromagnetische straling te beperken;

Or. en

Amendement 20
Kathy Sinnott

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. stelt dat bedrijven nu reeds invloed 
kunnen uitoefenen op bepaalde factoren 
zoals de afstand tussen de betreffende 
locatie en de stralingsbronnen, de hoogte 
van de locatie vergeleken met de hoogte 
van de zendmast en de richting van de 
straling uitzendende antenne ten opzichte 
van woonwijken; dit uiteraard om de
bevolkingsgroepen die in de nabijheid van 
dergelijke apparatuur wonen gerust te 
stellen en beter te beschermen;

3. stelt dat bedrijven nu reeds invloed 
kunnen uitoefenen op bepaalde factoren 
zoals de afstand tussen de betreffende 
locatie en de stralingsbronnen, de hoogte 
van de locatie vergeleken met de hoogte 
van de zendmast en de richting van de 
straling uitzendende antenne ten opzichte 
van woonwijken; dit uiteraard om de 
bevolkingsgroepen die in de nabijheid van 
dergelijke apparatuur wonen gerust te 
stellen en beter te beschermen; verzoekt 
om optimale plaatsing van zendmasten en 
-toestellen en verzoekt tevens om een 
gedeeld gebruik van deze zendmasten en 
-toestellen door verschillende aanbieders, 
teneinde de verbreiding van slecht 
geplaatste zendmasten en -toestellen 
zoveel mogelijk te beperken.

Or. en

Amendement 21
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Adamos Adamou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. stelt dat bedrijven nu reeds invloed 
kunnen uitoefenen op bepaalde factoren 
zoals de afstand tussen de betreffende 
locatie en de stralingsbronnen, de hoogte 
van de locatie vergeleken met de hoogte 
van de zendmast en de richting van de 
straling uitzendende antenne ten opzichte 
van woonwijken; dit uiteraard om de 
bevolkingsgroepen die in de nabijheid van 
dergelijke apparatuur wonen gerust te 
stellen en beter te beschermen;

3. stelt dat bedrijven nu reeds invloed 
kunnen uitoefenen op bepaalde factoren 
zoals de afstand tussen de betreffende 
locatie en de stralingsbronnen, de hoogte 
van de locatie vergeleken met de hoogte 
van de zendmast, de richting van de 
straling uitzendende antenne ten opzichte 
van woonwijken en door zendmasten door 
verschillende operators te laten 
gebruiken; dit uiteraard om de 
bevolkingsgroepen die in de nabijheid van 
dergelijke apparatuur wonen gerust te 
stellen en beter te beschermen; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten passende 
richtsnoeren op te stellen;

Or. en

Amendement 22
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. stelt dat bedrijven nu reeds invloed 
kunnen uitoefenen op bepaalde factoren 
zoals de afstand tussen de betreffende 
locatie en de stralingsbronnen, de hoogte 
van de locatie vergeleken met de hoogte 
van de zendmast en de richting van de 
straling uitzendende antenne ten opzichte 
van woonwijken; dit uiteraard om de 
bevolkingsgroepen die in de nabijheid van 
dergelijke apparatuur wonen gerust te 
stellen en beter te beschermen;

3. stelt dat bedrijven, evenals de betrokken 
infrastructuurbeheerders en de bevoegde 
autoriteiten, nu reeds invloed kunnen 
uitoefenen op bepaalde factoren zoals het 
vaststellen van voorschriften betreffende 
de afstand tussen de betreffende locatie en 
de stralingsbronnen, de hoogte van de 
locatie vergeleken met de hoogte van de 
zendmast en de richting van de straling 
uitzendende antenne ten opzichte van 
woonwijken; dit uiteraard om de 
bevolkingsgroepen die in de nabijheid van 
dergelijke apparatuur wonen gerust te 
stellen en beter te beschermen;

Or. en
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Amendement 23
Salvatore Tatarella, Alessandro Foglietta

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. verzoekt de lidstaten en de 
territoriale en lokale overheden een 
enkelvoudig vergunningensysteem op te 
zetten voor de plaatsing van antennes en 
transponders, en tevens in de stedelijke 
ontwikkelingsplannen een streekplan op 
te nemen voor de ontwikkeling van de 
antennes; dergelijke plannen zijn met 
name bedoeld voor het reguleren en 
aanwijzen van geschikte locaties voor de 
plaatsing van antennes en transponders, 
teneinde dergelijke elektromagnetische 
bronnen zo ver mogelijk van de bebouwde 
kom af te houden en met name te 
voorkomen dat ze in de buurt worden 
geplaatst van plekken waar kwetsbare 
personen langere tijd verblijven, zoals 
scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, etc.;

Or. it

Amendement 24
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. spoort de overheidsdiensten die 
verantwoordelijk zijn voor de plaatsing 
van masten voor mobiele telefonie, aan 
om gezamenlijk met aanbieders van 
mobiele telefoniediensten gebruik te 
maken van de infrastructuren, teneinde 
het aantal zendmasten en de blootstelling 
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van de bevolking aan EMV’s te beperken;

Or. es

Amendement 25
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Adamos Adamou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. erkent dat aanbieders van mobiele 
communicatie- en andere draadloze 
technologieën die EMV’s uitzenden zich 
inspannen om milieuschade te 
voorkomen, en met name om 
klimaatverandering tegen te gaan;

schrappen

Or. en

Amendement 26
Urszula Krupa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat, gezien het 
toenemende aantal gerechtelijke 
procedures en zelfs het aantal 
verbodsmaatregelen van overheidswege, 
het in ieders belang is oplossingen te 
vinden die berusten op een dialoog tussen 
bedrijfsleven, overheid en 
belangenverenigingen van omwonenden 
over de criteria die worden gehanteerd bij 
het aanbrengen van nieuwe GSM-antennes 
of hoogspanningsleidingen, en er op zijn 
minst op toe te zien dat scholen, crèches,
rusthuizen en zorginstellingen zich op een 
verantwoorde afstand van dit soort 
apparatuur bevinden;

5. is van mening dat, gezien het 
toenemende aantal gerechtelijke 
procedures en zelfs het aantal 
verbodsmaatregelen van overheidswege, 
het in ieders belang is oplossingen te 
vinden die berusten op een dialoog tussen 
bedrijfsleven, overheid en 
belangenverenigingen van omwonenden 
over de criteria die worden gehanteerd bij 
het aanbrengen van nieuwe GSM-antennes 
of hoogspanningsleidingen, en er op zijn 
minst op toe te zien dat crèches, 
kleuterscholen, scholen, kuuroorden, 
woonwijken, rusthuizen en 
zorginstellingen zich op een verantwoorde 
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afstand van dit soort apparatuur bevinden;

Or. pl

Amendement 27
Maria Berger

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat, gezien het 
toenemende aantal gerechtelijke 
procedures en zelfs het aantal 
verbodsmaatregelen van overheidswege, 
het in ieders belang is oplossingen te
vinden die berusten op een dialoog tussen
bedrijfsleven, overheid en 
belangenverenigingen van omwonenden 
over de criteria die worden gehanteerd bij 
het aanbrengen van nieuwe GSM-
antennes of hoogspanningsleidingen, en er 
op zijn minst op toe te zien dat scholen, 
crèches, rusthuizen en zorginstellingen 
zich op een verantwoorde afstand van dit 
soort apparatuur bevinden;

5. is van mening dat, met het oog op de 
groei van het aantal gerechtelijke 
maatregelen en het aantal 
verbodsmaatregelen van overheidswege,
het in ieders belang is ruimte te bieden aan
oplossingen die afhangen van een dialoog 
tussen bedrijfsleven, overheid en lokale
belangenverenigingen van omwonenden 
over nieuwe draadloze antennes of 
hoogspanningsleidingen;

Or. en

Amendement 28
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat, gezien het 
toenemende aantal gerechtelijke 
procedures en zelfs het aantal 
verbodsmaatregelen van overheidswege, 
het in ieders belang is oplossingen te 
vinden die berusten op een dialoog tussen 
bedrijfsleven, overheid en 

5. is van mening dat, gezien het 
toenemende aantal gerechtelijke 
procedures en zelfs het aantal 
verbodsmaatregelen van overheidswege, 
het in ieders belang is oplossingen te 
vinden die berusten op een dialoog tussen 
bedrijfsleven, overheid en 
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belangenverenigingen van omwonenden 
over de criteria die worden gehanteerd bij 
het aanbrengen van nieuwe GSM-
antennes of hoogspanningsleidingen, en 
er op zijn minst op toe te zien dat scholen, 
crèches, rusthuizen en zorginstellingen 
zich op een verantwoorde afstand van dit 
soort apparatuur bevinden;

belangenverenigingen van omwonenden 
over nieuwe draadloze antennes, en 
ervoor te zorgen dat de nationale 
wetgeving wordt nageleefd;

Or. en

Amendement 29
Kathy Sinnott

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat, gezien het 
toenemende aantal gerechtelijke 
procedures en zelfs het aantal 
verbodsmaatregelen van overheidswege, 
het in ieders belang is oplossingen te 
vinden die berusten op een dialoog tussen 
bedrijfsleven, overheid en 
belangenverenigingen van omwonenden 
over de criteria die worden gehanteerd bij 
het aanbrengen van nieuwe GSM-antennes 
of hoogspanningsleidingen, en er op zijn 
minst op toe te zien dat scholen, crèches, 
rusthuizen en zorginstellingen zich op een 
verantwoorde afstand van dit soort 
apparatuur bevinden;

5. is van mening dat, gezien het 
toenemende aantal gerechtelijke 
procedures en zelfs het aantal 
verbodsmaatregelen van overheidswege, 
het in ieders belang is oplossingen te 
vinden die berusten op een dialoog tussen 
bedrijfsleven, overheid en 
belangenverenigingen van omwonenden 
over de criteria die worden gehanteerd bij 
het aanbrengen van nieuwe GSM-antennes 
of hoogspanningsleidingen, en er op zijn 
minst op toe te zien dat scholen, crèches, 
rusthuizen, woonhuizen en 
zorginstellingen zich op een verantwoorde 
afstand van dit soort apparatuur bevinden;

Or. en

Amendement 30
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. is van mening dat, gezien het 
toenemende aantal gerechtelijke 
procedures en zelfs het aantal 
verbodsmaatregelen van overheidswege, 
het in ieders belang is oplossingen te 
vinden die berusten op een dialoog tussen 
bedrijfsleven, overheid en 
belangenverenigingen van omwonenden 
over de criteria die worden gehanteerd bij 
het aanbrengen van nieuwe GSM-antennes 
of hoogspanningsleidingen, en er op zijn 
minst op toe te zien dat scholen, crèches, 
rusthuizen en zorginstellingen zich op een 
verantwoorde afstand van dit soort 
apparatuur bevinden;

5. is van mening dat, gezien het 
toenemende aantal gerechtelijke 
procedures en het aantal 
verbodsmaatregelen van overheidswege, 
het in ieders belang is oplossingen te 
vinden die berusten op een dialoog tussen 
bedrijfsleven, overheid, militaire 
autoriteiten en belangenverenigingen van 
omwonenden over de criteria die worden 
gehanteerd bij het aanbrengen van nieuwe 
GSM-antennes of hoogspanningsleidingen, 
en er op zijn minst op toe te zien dat 
scholen, crèches, rusthuizen en 
zorginstellingen zich op een specifieke, op 
basis van wetenschappelijke criteria 
vastgestelde afstand van dit soort 
apparatuur bevinden;

Or. en

Amendement 31
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. verzoekt de lidstaten om, in 
samenwerking met dienstverleners uit de 
sector, blootstellingsoverzichten op te 
stellen voor het publiek, met gegevens 
over hoogspanningskabels, 
radiofrequenties en microgolven, met 
name golven van 
telecommunicatiemasten, radiosystemen 
en telefonieantennes. Verzoekt deze 
informatie op het internet te plaatsen, 
zodat de gegevens gemakkelijk door het 
publiek kunnen worden geraadpleegd, en 
ze via de media te verspreiden; 

Or. es
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Amendement 32
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 ter. stelt de Commissie voor te 
onderzoeken of fondsen van de trans-
Europese energienetwerken kunnen 
worden gebruikt voor het bestuderen van 
de effecten van EMV’s op extreem lage 
frequenties en met name op 
distributielijnen van elektriciteit;

Or. es

Amendement 33
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Adamos Adamou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. verzoekt de Commissie een jaarlijks 
rapport op te stellen over het niveau van 
elektromagnetische straling in de EU, de 
bronnen ervan en de maatregelen die in 
de EU worden genomen om de 
volksgezondheid en het milieu beter te 
beschermen;

Or. en

Amendement 34
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat richtlijn 2004/40/EG versneld ten 
uitvoer wordt gelegd opdat werknemers 
daadwerkelijk worden beschermd tegen 
EMV’s, naar analogie met twee andere 
communautaire teksten die werknemers 
reeds beschermen tegen geluidsoverlast en 
trillingen; 

 7. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat richtlijn 2004/40/EG versneld ten 
uitvoer wordt gelegd opdat werknemers 
daadwerkelijk worden beschermd tegen 
EMV’s, naar analogie met twee andere 
communautaire teksten die werknemers 
reeds beschermen tegen geluidsoverlast en 
trillingen; verzoekt de Commissie in dit 
verband om een herziening van de 
richtlijn voor wat betreft de blootstelling 
van werknemers die werken met medische 
beeldvormingstechnologie, met het oog op 
de resultaten van de meest recente 
onderzoeken en het advies van het 
Wetenschappelijk Comité voor nieuwe 
gezondheidsrisico’s (WCNG);

Or. es

Amendement 35
Peter Liese, Frédérique Ries, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Elizabeth Lynne, John 
Bowis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat richtlijn 2004/40/EG versneld ten 
uitvoer wordt gelegd opdat werknemers 
daadwerkelijk worden beschermd tegen 
EMV’s, naar analogie met twee andere 
communautaire teksten die werknemers 
reeds beschermen tegen geluidsoverlast en 
trillingen;

7. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat richtlijn 2004/40/EG versneld ten 
uitvoer wordt gelegd opdat werknemers 
daadwerkelijk worden beschermd tegen 
EMV’s, naar analogie met twee andere 
communautaire teksten die werknemers 
reeds beschermen tegen geluidsoverlast en 
trillingen, en in artikel 1 van die richtlijn 
een derogatie in te voeren voor 
beeldvorming door magnetische 
resonantie (MRI);

Or. en
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Amendement 36
Alojz Peterle

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. roept de Commissie op onderzoek te 
financieren naar de effecten van 
elektromagnetische velden op flora en 
fauna, en met name op bijen;

Or. sl

Amendement 37
Kathy Sinnott

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt in dit verband de oproep tot 
voorzichtigheid door de coördinatrice van 
het Interphone-project, mevrouw Elisabeth 
Cardis, die op basis van de huidige kennis 
voor kinderen adviseert de mobiele 
telefoon op verantwoorde wijze te 
gebruiken en de voorkeur te geven aan de 
vaste telefoon;

9. benadrukt in dit verband de oproep tot 
voorzichtigheid door de coördinatrice van 
het Interphone-project, mevrouw Elisabeth 
Cardis, die op basis van de huidige kennis 
voor kinderen adviseert mobiele en 
draadloze telefoons op verantwoorde wijze 
te gebruiken en de voorkeur te geven aan 
de vaste telefoon met draad;

Or. en

Amendement 38
Kathy Sinnott

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. adviseert de Commissie tevens, ten 
behoeve van een doeltreffend 
(begrotings)beleid, de financiële bijdrage 

11. adviseert de Commissie tevens, ten 
behoeve van een doeltreffend 
(begrotings)beleid, de financiële bijdrage 
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van de Gemeenschap voor EMV-studies 
aan te wenden voor een grootschalige 
campagne om Europese jongeren bewust te 
maken van de goede praktijken bij het 
gebruik van de mobiele telefoon, zoals het 
gebruik van handsfreetoestellen, het kort 
houden van oproepen en het gebruik van 
telefoons in gebieden met goede ontvangst;

van de Gemeenschap voor EMV-studies 
aan te wenden voor een grootschalige 
campagne om Europese jongeren bewust te 
maken van de goede praktijken bij het 
gebruik van de mobiele telefoon, zoals het 
gebruik van handsfreetoestellen, het kort 
houden van oproepen, telefoons niet op het 
lichaam te dragen, telefoons uit te 
schakelen wanneer ze niet worden 
gebruikt (zoals in de klas), en het gebruik 
van telefoons in gebieden met goede 
ontvangst;

Or. en

Amendement 39
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Adamos Adamou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. adviseert de Commissie tevens, ten 
behoeve van een doeltreffend 
(begrotings)beleid, de financiële bijdrage 
van de Gemeenschap voor EMV-studies 
aan te wenden voor een grootschalige 
campagne om Europese jongeren bewust te 
maken van de goede praktijken bij het 
gebruik van de mobiele telefoon, zoals het 
gebruik van handsfreetoestellen, het kort 
houden van oproepen en het gebruik van 
telefoons in gebieden met goede ontvangst;

11. adviseert de Commissie tevens, ten 
behoeve van een doeltreffend 
(begrotings)beleid, de financiële bijdrage 
van de Gemeenschap voor EMV-studies 
deels aan te wenden voor een grootschalige 
campagne om Europese jongeren bewust te 
maken van de goede praktijken bij het 
gebruik van de mobiele telefoon, zoals 
beperking van het gebruik van de mobiele 
telefoon, het gebruik van 
handsfreetoestellen, het kort houden van 
oproepen en het gebruik van telefoons in 
gebieden met goede ontvangst;

Or. en

Amendement 40
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. Dergelijke 
bewustmakingscampagnes moeten jonge 
Europeanen ook bekend maken met de 
gezondheidsrisico’s van huishoudelijke 
apparaten en het feit dat men deze beter 
kan uitschakelen dan ze in de stand-by-
stand laten staan;

Or. en

Amendement 41
Inés Ayala Sender

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten meer geld beschikbaar te stellen 
voor onderzoek en ontwikkeling, teneinde 
mogelijke schadelijke gevolgen op de 
lange termijn van radiofrequenties van 
mobiele telefonie te onderzoeken; verzoekt 
eveneens om het aantal openbare 
oproepen voor het onderzoeken van de 
negatieve gevolgen van blootstelling aan 
verschillende bronnen van EMV’s, met 
name wat kinderen betreft, te verhogen;

Or. es

Amendement 42
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. verzoekt de Commissie een verbod 
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voor te stellen op de stand-by-stand voor 
nieuwe apparatuur, overeenkomstig de 
energie-efficiëntienormen voor 
elektrische en elektronische apparaten;

Or. en

Amendement 43
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Adamos Adamou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. verzoekt de Internationale 
Commissie voor bescherming tegen niet-
ioniserende straling en de WHO 
transparanter te zijn en bij normstelling 
open te staan voor een dialoog met alle 
belanghebbenden;

Or. en

Amendement 44
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. bekritiseert bepaalde uiterst agressieve 
marketingcampagnes van 
telefoonaanbieders rond de feestdagen, 
zoals de verkoop van mobiele telefoons die 
uitsluitend voor kinderen bestemd zijn of 
“gratis belminuten” voor tieners;

14. bekritiseert bepaalde uiterst agressieve 
marketingcampagnes van 
telefoonaanbieders rond de feestdagen en 
andere bijzondere gelegenheden, zoals de 
verkoop van mobiele telefoons die 
uitsluitend voor kinderen bestemd zijn of 
“gratis belminuten” voor tieners;

Or. en
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Amendement 45
Urszula Krupa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. eist, om de consumentenvoorlichting 
voortdurend te verbeteren, dat de 
technische normen van het CENELEC 
worden aangepast teneinde een 
etiketteringsplicht omtrent de 
stralingssterkte in te voeren en voor elk 
“draadloos” apparaat te vermelden dat het 
microgolven uitzendt;

16. eist, om de consumentenvoorlichting 
voortdurend te verbeteren, dat de 
technische normen van het CENELEC 
worden aangepast teneinde strengere 
normen en een etiketteringsplicht omtrent 
de stralingssterkte in te voeren en voor elk 
“draadloos” apparaat te vermelden dat het 
microgolven uitzendt en of het veilig is 
voor zwangere vrouwen en kinderen;

Or. pl

Amendement 46
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. is buitengewoon bezorgd over het feit 
dat verzekeringsmaatschappijen de 
dekking van risico’s die verband houden 
met elektromagnetische velden steeds 
vaker buiten de WA-polissen houden, 
waaruit op te maken valt dat de Europese 
verzekeraars hun interpretatie van het 
voorzorgsbeginsel reeds in de praktijk 
brengen;

18. verzoekt verzekeringsmaatschappijen 
rekening te houden met de risico’s die 
verband houden met elektromagnetische 
velden bij WA-polissen, aangezien
Europese verzekeraars die dat niet doen 
hun interpretatie van het voorzorgsbeginsel
reeds in de praktijk brengen;

Or. en

Amendement 47
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Adamos Adamou

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de lidstaten het voorbeeld 
van Zweden te volgen en mensen die 
lijden aan overgevoeligheid voor 
elektrische apparaten, te erkennen als 
personen met een handicap, zodat zij 
passende bescherming en gelijke kansen 
krijgen;

Or. en
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