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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener belaagt zich over drie mobiele-telefoniemasten in de onmiddellijke nabijheid van zijn 
huis in Oeiras die zijns inziens een ernstig gezondheidsrisico opleveren voor zijn gezin en zijn 
buren. Hij maakt met name gewag van ziektesymptomen bij zijn kinderen die hij toeschrijft 
aan de blootstelling aan radiofrequenties en microgolven. Hij vraagt het Parlement om 
stappen te ondernemen om de bewoners van Oeiras te beschermen en te voorkomen dat er 
mobiele-telefoniemasten worden gebouwd in gevoelige gebieden, zoals woonwijken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 juli 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 september 2009.

Het verzoekschrift

Indiener is Portugees staatsburger en klaagt dat de gezondheid van zijn gezin wordt aangetast 
door emissies van elektromagnetische velden (EMV) van basisstations voor telefonie die 
gevestigd zijn naast zijn appartement. 
Commentaar van de Commissie op de argumenten in het verzoekschrift
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Ingevolge artikel 152 van het EG-Verdrag heeft de Gemeenschap op het vlak van de 
bescherming van de gezondheid als zodanig geen harmonisatiebevoegdheid. Het zijn daarom 
de autoriteiten van de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van het publiek 
tegen blootstelling aan EMV. Het enige instrument dat beschikbaar is op EU-niveau is de 
aanbeveling van de Raad betreffende de beperking van blootstelling van de bevolking aan 
elektromagnetische velden1. Zoals aangegeven, is dit geen bindend instrument. Alle lidstaten 
hebben maatregelen getroffen om uitvoering te geven aan de aanbeveling, maar elke lidstaat 
heeft dat weer op een andere manier gedaan. In sommige gevallen hebben de lidstaten 
blootstellingslimieten doorgevoerd, die strikter zijn dan die van de aanbeveling van de Raad
(bijvoorbeeld België, Italië en het Verenigd Koninkrijk).

Zoals gevraagd in de aanbeveling van de Raad, houdt de Commissie op regelmatige basis 
onderzoek bij naar de potentiële gezondheidseffecten van elektromagnetische velden. In 
januari 2009 heeft het onafhankelijk Wetenschappelijk Comité voor nieuwe 
gezondheidsrisico’s (WCNG) van de EU een advies goedgekeurd over de potentiële
gezondheidseffecten van elektromagnetische velden. Bij dit advies wordt uitgegaan van al het 
wetenschappelijke bewijs dat aan het eind van 2008 beschikbaar was.

In het advies van het WCNG2 wordt ten aanzien van radiofrequentievelden (RF) vanuit drie 
verschillende bewijsvoeringen (epidemiologisch, dierproeven en in-vitro tests) geconcludeerd 
dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de blootstelling aan RF-velden leidt tot een toename van 
kanker bij mensen. Er zal nog nader onderzoek verricht moeten worden om vast te stellen of 
de menselijke blootstelling aan mobiele telefoons op een aanzienlijk langere termijn (ruim 
meer dan tien jaar) een risico op kanker omvat.

Wat de niet-kankerverwekkende resultaten betreft, stelt het WCNG dat wetenschappelijke 
studies niet wijzen op een koppeling tussen RF-blootstelling en zelfgerapporteerde 
symptomen. Wel bestaat er enig bewijs dat RF-velden de elektro-encefalogrampatronen en de 
slaap bij mensen kunnen beïnvloeden, maar de relevantie van deze bevindingen voor de 
gezondheid blijft vooralsnog onzeker. Overige studies wijzen niet op enig effect op de 
voortplanting. Er zijn verder geen gegevens die consistent wijzen op enige overige effecten op 
de menselijke gezondheid.
Ook moet worden opgemerkt dat de velden die worden veroorzaakt door basisstations 
doorgaans ten minste één klasse of grootte lager zijn dan de blootstellingslimieten die worden 
voorgesteld in de aanbeveling van de Raad en dat het als zodanig zeer onwaarschijnlijk is dat 
zij zullen leiden tot nadelige gezondheidseffecten. Dit betekent dat het evenmin waarschijnlijk 
is dat de ruimtelijke blootstelling in het echte leven aan de velden van basisstations 
aanzienlijk verschilt tussen Europese landen die verschillende limieten hebben doorgevoerd. 

Conclusie

Het huidige wetenschappelijke bewijs blijft de conclusie ondersteunen dat de 
blootstellingslimieten die zijn voorgesteld in Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad een 

                                               
1 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 van 30.7.1999).
2 WCNG (Wetenschappelijk Comité voor nieuwe gezondheidsrisico’s): Gezondheidseffecten van blootstelling 

aan EMV; 19 januari 2009; beschikbaar op: 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_WCNG/docs/WCNG_o_022.pdf.
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hoge mate van bescherming van het publiek bieden. Ten aanzien van de specifieke situatie 
waarnaar dit verzoekschrift verwijst, dient indiener contact op te nemen met de desbetreffende 
autoriteiten in Portugal, aangezien de autoriteiten in de lidstaat de verantwoordelijkheid 
hebben voor de bescherming van het publiek tegen de blootstelling aan elektromagnetische 
velden.


