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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 524/2009, ingediend door Giuseppe Ciampolillo (Italiaanse 
nationaliteit), namens de Comitato Cittadino Isola Pulita, over een 
radarinstallatie in Isola delle Femmine (Italië)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener tekent protest aan tegen de plaatsing van een radarinstallatie bij Isola delle Femmine. 
Hij stelt dat deze installatie elektromagnetische vervuiling veroorzaakt. Hij verwijst naar het 
recht op bescherming van de volksgezondheid en het voorzorgsbeginsel.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 juli 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

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

Het verzoekschrift

Een Italiaans staatsburger klaagt met steun van andere staatsburgers dat door emissies van een 
radarinstallatie op Isola delle Femmine de volksgezondheid in het geding zou kunnen zijn.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Op grond van artikel 152 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap zijn 
de autoriteiten van de lidstaat verantwoordelijk voor de bescherming van de bevolking tegen 
blootstelling aan elektromagnetische velden. Het enige beschikbare instrument op EU-niveau 
is de Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad van 12 juli 1999 betreffende de beperking van 
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blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz-300 GHz1. Deze niet-
bindende aanbeveling bevat een voorzorgsmaatregel (een veiligheidsfactor van 50).

Echter, alle lidstaten hebben maatregelen getroffen om de aanbeveling van de Raad ten 
uitvoer te leggen, zij het dat elke staat dat op een andere manier heeft aangepakt. Italië heeft
blootstellingsgrenswaarden ingesteld die strenger zijn dan door de aanbeveling van de Raad 
wordt verlangd.

Zoals daartoe uitgenodigd door de aanbeveling van de Raad volgt de Commissie daarnaast 
regelmatig het onderzoek op de mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische 
velden. In januari 2009 bracht het Wetenschappelijk Comité voor nieuwe gezondheidsrisico's 
(SCENIHR) advies uit over de mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische 
velden. Dit advies is gebaseerd op alle tot het einde van 2008 beschikbare wetenschappelijke 
bewijzen.

Ten aanzien van radiofrequente (RF-)velden (die mede die velden omvatten die door 
radarinstallaties worden uitgezonden) concludeert het SCENIHR2 uit de drie onafhankelijke 
bewijslijnen (epidemiologisch onderzoek, onderzoek bij dieren en in-vitro-onderzoek) dat het 
onwaarschijnlijk is dat blootstelling aan RF-velden tot een verhoogde kans op kanker bij de 
mens leidt. Er is verder onderzoek nodig om vast te stellen of een aanzienlijk langere 
blootstelling (van beduidend meer dan tien jaar) van de mens aan mobiele telefoons wellicht 
enig risico van kanker zou kunnen opleveren.
Voor wat betreft niet-kankerverwekkende resultaten meldt SCENIHR dat er in 
wetenschappelijke onderzoeken geen gronden zijn gevonden voor een relatie tussen 
blootstelling aan RF-velden en zelfgerapporteerde symptomen. Er bestaat enig bewijs dat RF-
velden elektro-encefalogrampatronen en slaap bij de mens kunnen beïnvloeden, maar het 
blijft onduidelijk wat het belang van deze bevindingen voor de volksgezondheid is. Uit andere 
onderzoeken blijkt geen effect op de voortplanting. Er zijn geen gegevens die op een 
consistente manier wijzen op enige andere effecten op de gezondheid van de mens.

Conclusie

De momenteel beschikbare wetenschappelijke gegevens ondersteunen de conclusie dat de
door de Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad voorgestelde blootstellingsgrenswaarden een 
hoge mate van bescherming van de bevolking waarborgen. Voor de in het verzoekschrift 
vermelde specifieke situatie dient indiener zich te wenden tot de desbetreffende Italiaanse 
autoriteiten. Ingevolge artikel 152 van het Verdrag zijn het de autoriteiten van een lidstaat die 
verantwoordelijk zijn voor de bescherming van de bevolking tegen blootstelling aan 
elektromagnetische velden en voor controle op de naleving van de toepasselijke 
blootstellingsgrenswaarden.

                                               
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 SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks). Health Effects of Exposure to EMF. 

19 januari 2009, beschikbaar op: http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf.


