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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0807/2009, ingediend door Antonio Gagliardi (Italiaanse 
nationaliteit), namens de vereniging "Lotta inquinamento per la tutela 
dell'ambiente volturino ONLUS", over elektromagnetische vervuiling en 
bedrog door de overheid in Volturino

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener vecht al 23 jaar tegen de installatie van radio- en televisieantennes in zijn buurt. Hij 
stelt dat de geldende regelgeving geschonden is door de overheid op alle niveaus. Volgens 
zijn metingen ligt het emissieniveau boven het toegestane niveau. Hij verklaart dat hij
opnieuw goed slaapt sinds hij is verhuisd, maar hij vraagt zijn vrouw te helpen om ook te 
verhuizen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 oktober 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 december 2009

Om te beginnen moet worden opgemerkt dat op grond van het EU-Verdrag de lidstaten 
verantwoordelijk zijn voor de bescherming van het publiek tegen blootstelling aan 
elektromagnetische velden. In de huidige stand van de communautaire rechtsontwikkeling 
heeft de Europese Gemeenschap derhalve geen bevoegdheid in dezen. De betrokken burger 
dient zich dus te wenden tot de desbetreffende nationale (Italiaanse) autoriteiten om ervan 
verzekerd te worden dat de Italiaanse blootstellingslimieten niet worden overschreden. Italië 
heeft een uitgebreid regelgevingskader om deze kwestie aan te pakken, een kader dat
restrictiever is dan het algemene kader dat op EU-niveau wordt aanbevolen met de 
Aanbeveling van de Raad van 12 juli 1999 (1999/519/EG) betreffende de beperking van 
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blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden (0 Hz tot 300 GHz).
De Commissie houdt regelmatig aan de hand van de meest recente wetenschappelijke 
gegevens de (rechts)geldigheid van het EU-kader tegen het licht. Het vereiste onafhankelijke 
wetenschappelijke advies is momenteel het meest recente advies van het Wetenschappelijk 
Comité voor nieuwe gezondheidsrisico's (WCNG) inzake de gezondheidseffecten van 
blootstelling aan elektromagnetische velden, dat op 19 januari 2009 is goedgekeurd. Dit 
advies is beschikbaar op: 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf . 

Met betrekking tot radiofrequenties concludeert het WCNG op basis van drie onafhankelijke 
bewijsthema's (epidemiologische, dieren- en in-vitrostudies) dat het onwaarschijnlijk is dat 
blootstelling aan radiofrequentievelden tot een toename van kanker bij de mens zal leiden. 
Wat de niet-carcinogene resultaten betreft, concludeert het Comité dat wetenschappelijke 
studies geen aanwijzingen hebben opgeleverd ter staving van een verband tussen blootstelling 
aan radiofrequentievelden en symptomen die mensen zelf zeggen waar te nemen. Wel is 
aangetoond dat een nocebo-effect (een negatief niet-specifiek effect veroorzaakt doordat men 
verwacht of gelooft dat iets schadelijk is) mogelijk een rol kan spelen bij het ontstaan van 
symptomen.
Het WCNG vermeldt tevens dat er enig bewijs is dat radiofrequentievelden EEG-patronen en 
slaap bij mensen kunnen beïnvloeden, maar de gezondheidsrelevantie van deze bevindingen is 
onduidelijk. Andere onderzoeken naar functies/aspecten van het zenuwstelsel en wat betreft 
de menselijke of dierlijke voortplanting en ontwikkeling hebben geen gezondheidseffect 
aangetoond.

Krachtens artikel 152 van het Verdrag zijn de autoriteiten van de lidstaten verantwoordelijk 
voor de bescherming van het publiek tegen blootstelling aan elektromagnetische velden en 
moeten zij controle uitoefenen op de naleving van de toepasselijke blootstellingslimieten. De 
specifieke situatie die indiener beschrijft valt derhalve onder de bevoegdheid van de 
desbetreffende Italiaanse autoriteiten. Voor nadere informatie over elektromagnetische velden 
in het algemeen kan indiener de volgende internetpagina raadplegen: 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/environment/EMF/emf_en.print.htm.


