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19.6.2009

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1272/2008, ingediend door Silvio Mundinger (Duitse 
nationaliteit), namens Bürgerinitiative unteres Härtsfeld e.V., gesteund door 3 
medeondertekenaars, over de plaatsing van een zend- en ontvangstinstallatie voor 
mobiele telefonie 

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener tekent bezwaar aan tegen de plaatsing van een zend- en ontvangstinstallatie voor 
mobiele telefonie in Dischingen-Katzenstein in het district Heidenheim/Brenz in Duitsland. 
Het volgens indiener beschermde aanzicht van het kasteel Katzenstein, dat gesteund wordt 
met middelen uit het LEADER-programma, wordt verstoord door de bijna 50 meter hoge 
zendmast. Volgens indiener wordt de omgeving voorts belast met schadelijke 
elektromagnetische straling. Indiener is van opvatting dat de locatiekeuze, de 
milieuproblemen en de horizonvervuiling die met een dergelijke installatie gepaard gaan in 
strijd zijn met de artikelen 174 en 175 van het EG-Verdrag en verzoekt voorts om 
harmonisering en aanscherping van de Europese regelgeving ter zake en een 
informatieprocedure zoals de NAVO volgt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 februari 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009

Behoud en bescherming van het milieu en bescherming van locaties van cultureel erfgoed
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Dit project valt binnen de werkingssfeer van de wettelijke bepalingen van Richtlijn 97/33/EG1

en van de aanbeveling van de Raad 1999/519/EG2 betreffende de beperking van blootstelling 
van de bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz-300 GHz, maar het valt niet binnen 
de werkingssfeer van Richtlijn 85/337/EEG3 betreffende de milieueffectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten zoals gewijzigd bij Richtlijnen 97/11/EG4 en 
2003/35/EG5 (de MEB-richtlijn).

Ook al vallen antennes voor mobiele telefonie niet als zodanig binnen de werkingssfeer van 
de MEB-richtlijn, toch kunnen de nationale autoriteiten besluiten de MEB-procedure toe te 
passen op andere projecten dan die welke in de bijlagen bij de MEB-richtlijn staan opgesomd.

Overeenkomstig Richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het 
milieu van bepaalde plannen en programma's, de zogenaamde SMER-richtlijn6, worden 
milieubeoordelingen verricht voor de plannen en programma's  die aanzienlijke gevolgen voor 
het milieu kunnen hebben en voldoen aan de in de richtlijn vastgestelde criteria. Het 
milieurapport dat moet worden opgesteld als onderdeel van de in de SMER-richtlijn 
vastgelegde beoordelingsprocedure bevat ook in voorkomend geval informatie over cultureel 
erfgoed, met inbegrip van architecturaal en archeologisch erfgoed. Maar in de in het 
verzoekschrift gegeven informatie wordt geen melding gemaakt van dergelijke plannen of 
programma's. De SMER-richtlijn is niet van toepassing op aparte projecten zoals het project 
dat in het verzoekschrift wordt genoemd.

Bescherming van de volksgezondheid

Zoals haar is gevraagd in de Aanbeveling van de Raad1999/519/EG7 , houdt de Commissie 
toezicht op onderzoek naar mogelijke effecten van elektromagnetische velden op de 
gezondheid. In dit verband heeft het onafhankelijk Wetenschappelijk Comité voor nieuwe 
gezondheidsrisico's van de EU (WCNG) op 19 januari 2009 een advies goedgekeurd over de 
mogelijke effecten van elektromagnetische velden op de gezondheid. Dit advies is gebaseerd 
op al het wetenschappelijk bewijsmateriaal dat eind 2008 beschikbaar was.

Wat betreft radiofrequentievelden (RF), wordt in het advies van het WCNG8 op grond van 
drie onafhankelijke bewijzen (epidemiologische studies, dierproeven en in vitro-onderzoek) 
geconcludeerd dat blootstelling aan RF waarschijnlijk niet leidt tot een toename van kanker 
bij mensen, maar dat verder onderzoek noodzakelijk is om te bepalen of blootstelling van de 
mens aan mobiele telefoons voor een aanzienlijk langere termijn (veel meer dan tien jaar) een 
risico op kanker zou kunnen inhouden.
                                               
1 PB L 199 van 26.7.1997, blz. 32-52.
2 Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad van 12 juli 1999 betreffende de beperking van blootstelling van de 
bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz-300 GHz. (PB L 199/59, 30.7.1999).
3 PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.
4 PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5.
5 PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17.
6 PB L 197 van 21.7.2001.
7 Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad betreffende de beperking van blootstelling van de bevolking aan 
elektromagnetische velden van 0 Hz-300 GHz (PB L 199/59, 30.7.1999).
8 WCNG (Wetenschappelijk Comité voor nieuwe gezondheidsrisico's). Gevolgen van de blootstelling aan EMV 
op de gezondheid. 19 januari 2009 , beschikbaar op: 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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Wat de bevindingen over de niet-kankerverwekkende aard betreft merkt het WCNG op dat het 
op basis van wetenschappelijke studies niet mogelijk is een verband vast te stellen tussen 
blootstelling aan RF en zelfgerapporteerde symptomen. Er zijn een aantal bewijzen dat RF-
velden een invloed kunnen hebben op elektro-encefalogrampatronen en op de slaap bij 
mensen, maar het is onzeker of deze bevindingen relevant zijn voor de gezondheid. Andere 
studies tonen dat er geen gevolgen zijn voor de voortplanting en er zijn geen gegevens die 
consequent wijzen op andere gevolgen voor de gezondheid.

Er dient ook te worden opgemerkt dat de velden die door basisstations worden geproduceerd 
doorgaans ten minste één grootteorde lager zijn dan de blootstellingsgrenzen die in de 
aanbeveling van de Raad worden voorgesteld en dat het dus zeer onwaarschijnlijk is dat zij 
negatieve effecten hebben op de gezondheid. Dit betekent dat de concrete blootstelling aan 
velden van basisstations waarschijnlijk niet zeer verschillend is tussen Europese landen die 
verschillende blootstellingsgrenzen hebben vastgesteld.

Er zijn al een paar websites die informatie geven over de plaats van basisstations voor 
mobiele telefonie, zoals bijvoorbeeld de volgende site in Duitsland:

http://emf.bundesnetzagentur.de/gisinternet/index.aspx?User=1000&Lang=de


