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nationaliteit), over de blootstelling van arbeiders aan elektromagnetische 
velden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster stelt dat Polen nalaat de risico’s goed in te schatten voor arbeiders die worden 
blootgesteld aan elektromagnetische velden, en zij beweert dat de toegenomen blootstelling 
aan elektromagnetische velden en optische straling zeer schadelijk is voor de gezondheid. 
Indienster heeft de zaak aangekaart bij een aantal niet nader gespecificeerde nationale 
gezondheidsautoriteiten, die verantwoordelijk zijn voor risicobeoordeling. Indienster vraagt 
nu echter het Europees Parlement om stappen te ondernemen en om zo te zorgen dat de 
Poolse autoriteiten de EU-bepalingen en limieten met betrekking tot publieke blootstelling 
aan elektromagnetische velden en het voorzorgsbeginsel in verband met milieu en 
bescherming van de volksgezondheid naleven.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 maart 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juli 2007.

In het verzoekschrift wordt beweerd dat in Polen geen instellingen zijn die metingen uitvoeren 
van de elektromagnetische velden “in verband met politieovertredingen”. De Commissie kan 
geen uitspraak doen over de relevantie van de kwestie of de realiteit van de vermeende 
“politieovertredingen” met betrekking tot publieke blootstelling aan elektromagnetische 
velden, aangezien het verzoekschrift daarvoor geen bewijs of zelfs maar een beschrijving
daarvan levert. Bovendien kan de Commissie, bij gebrek aan feitelijke informatie, niet 
beoordelen of de vermeende feiten tot de bevoegdheid van de Gemeenschap behoren. In deze 
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omstandigheden is de Commissie niet in de positie onderzoek te doen naar de onvoldoende 
gedefinieerde kwestie die wordt genoemd in het verzoekschrift.

Meer in het algemeen wat betreft de publieke blootstelling aan elektromagnetische velden, 
heeft de Raad in 1999 een aanbeveling aangenomen (Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad) 
waarin basisrestricties en referentieniveaus worden vastgesteld op basis van internationale 
richtlijnen, die gericht zijn op de beperking van publieke blootstelling aan elektromagnetische 
velden. De aanbeveling spoort de lidstaten aan rekening te houden met dergelijke restricties 
en niveaus bij het vaststellen van hun nationale maatregelen om de publieke blootstelling aan 
elektromagnetische velden te beperken. Volgens artikel 152 van het EG-Verdrag zijn de 
lidstaten er verantwoordelijk voor de juiste voorzieningen te bepalen voor toezicht op de 
blootstelling aan elektromagnetische velden, en om deze ook toe te passen. De EU is niet 
bevoegd op dit gebied. Volgens artikel 137 van het EG-Verdrag kan de EU echter in de 
werkomgeving minimumeisen stellen om aan te sporen tot verbeteringen zodat de gezondheid 
en veiligheid van de werknemers beter beschermd kunnen worden. Op 29 april 2004 heeft de 
Raad Richtlijn 2004/40/EG aangenomen met betrekking tot de blootstelling van werknemers 
aan de risico’s die voortvloeien uit elektromagnetische velden.

Volgens de informatie waarover de Commissie beschikt, is de Poolse autoriteit die 
verantwoordelijk is voor het toepassen van maatregelen om de blootstelling aan 
elektromagnetische velden te beperken, het Chief Sanitary Inspectorate. Zie hieronder voor 
het adres.

CHIEF SANITARY INSPECTORATE
Environmental Hygiene Department 
ul. Długa 38/40
00-238 Warschau
Polen

http://www.gis.gov.pl/
tel. +48 22 536 13 00
fax. +48 22 635 61 94 

Directeur van het departement
Izabela Fengler’

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

Sinds de eerste mededeling van de Commissie van 27 juli 2007 zijn er nieuwe stukken van 
indienster ontvangen.

Een deel van de documenten bestaat uit kopieën van correspondentie tussen indienster en de 
Poolse rechter en procureur-generaal betreffende een persoonlijke kwestie van 
gegevensbescherming. Deze lijkt geen verband te houden met de andere klachten, die 
betrekking hebben op blootstelling aan straling. De Commissie is niet in een positie om deze 
zaak, die volledig onder de nationale bevoegdheid valt, te behandelen.
De andere reeks documenten heeft betrekking op klachten tegen a) een politieagent en/of b) 
een politiebureau, dat zich waarschijnlijk in de buurt van de woning van indienster bevindt. 
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De stijl van de brieven en de zinsconstructies zijn echter zo warrig dat het onmogelijk is de 
feiten duidelijk te krijgen. Het blijkt dat elke vorm van straling haar angst aanjaagt en dat ze
bang is voor de effecten van de straling van de antennes op het dak van het politiebureau. Een 
aantal documenten in het dossier geeft aan dat er door de daartoe bevoegde instanties 
metingen zijn verricht en dat de uitkomsten ver beneden de limieten lagen die in Polen voor 
publieke blootstelling zijn vastgesteld.

Opgemerkt dient te worden dat het door indienster gestelde probleem betrekking heeft op 
publieke blootstelling aan niet-ioniserende straling (elektromagnetische velden) en niet op de 
blootstelling van arbeiders. Het onderwerp van het verzoekschrift houdt derhalve geen 
verband met de gezondheid en veiligheid van arbeiders op het werk. De titel van het 
verzoekschrift moet dienovereenkomstig worden aangepast.
Meer in het algemeen wat betreft de publieke blootstelling aan elektromagnetische velden, 
heeft de Raad in 1999 een aanbeveling aangenomen (Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad) 
waarin basisrestricties en referentieniveaus worden vastgesteld op basis van internationale 
richtlijnen, die gericht zijn op de beperking van publieke blootstelling aan elektromagnetische 
velden. De aanbeveling spoort de lidstaten aan rekening te houden met dergelijke restricties 
en niveaus bij het vaststellen van hun nationale maatregelen om de publieke blootstelling aan 
elektromagnetische velden te beperken. Volgens artikel 152 van het EG-Verdrag zijn de 
lidstaten er verantwoordelijk voor de juiste voorzieningen te bepalen voor toezicht op de 
blootstelling aan elektromagnetische velden, en om deze ook toe te passen. De EU is niet 
bevoegd op dit gebied. Polen heeft een nationaal regelgevingskader ingevoerd dat strengere 
eisen stelt dan de aanbeveling van de Raad.

Om ervoor te zorgen dat de door de aanbeveling voorgestelde limieten inderdaad streng 
genoeg zijn om de volksgezondheid te beschermen houdt de Commissie voortdurend de 
ontwikkeling bij van de wetenschappelijke kennis betreffende de mogelijke effecten op de 
gezondheid van elektromagnetische velden alsook de tenuitvoerlegging van Aanbeveling 
1999/519/EG betreffende de beperking van blootstelling van de bevolking.
In haar laatste verslag zegt het Europees Wetenschappelijk Comité voor nieuwe 
gezondheidsrisico’s (WCNG) dat er voor radiofrequenties "uit drie onafhankelijke bronnen 
van bewijs (epidemiologisch onderzoek, onderzoek bij dieren en in-vitro-onderzoek) wordt 
geconcludeerd dat het onwaarschijnlijk is dat blootstelling aan RF-velden tot een aanzienlijke 
toename van kanker bij de mens zal leiden. Echter […] er is nader onderzoek benodigd om te 
bezien of een aanzienlijk langdurigere blootstelling van mensen aan dergelijke telefoons enig 
risico op kanker vormt.
Voor wat betreft niet-kankerverwekkende resultaten hebben wetenschappelijke onderzoeken 
geen gronden kunnen vinden voor een effect van RF-velden op de symptomen. Dit betekent 
dat het beschikbare wetenschappelijk bewijs tot nu toe blijft ondersteunen dat de door de 
aanbeveling voorgestelde limieten voldoende zijn om een hoog beschermingsniveau voor het 
publiek te garanderen."
Overwegende dat de kwestie geen betrekking heeft op de blootstelling van arbeiders, is de 
Commissie van mening dat er in dit verzoekschrift geen sprake is van schending van de 
Europese wetgeving.


	777452nl.doc

