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22.4.2010

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1170/2009, ingediend door Jens Genzer (Duitse nationaliteit), 
over elektrosmog

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt om strengere Europese normen voor elektromagnetische straling 
(elektrosmog). Indiener wenst onder meer uitbreiding van de verordening betreffende 
elektromagnetische velden tot mobiele apparaten en installaties, een vergunningsplicht voor 
stroomopwekkingsinstallaties met inbegrip van milieu-effectrapportage, onderzoek naar door 
elektrosmog getroffen gebieden, meer wetenschappelijk onderzoek naar elektromagnetische 
velden, aanpassing van de regelgeving voor veiligheid op de werkplek en 
consumentenbescherming en extra aandacht voor gevoelige gebieden zoals ziekenhuizen en 
gevoelige apparatuur zoals hartbewakings- en dialyse-apparatuur.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 november 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010.

Het verzoekschrift 

Indiener vraagt de Europese Unie om de volgende maatregelen te nemen betreffende 
elektromagnetische velden:
a) Alle wettelijke bepalingen over elektromagnetische velden moeten voldoen aan de 

beginselen van bescherming en voorzorg.
b) De bouw van nieuwe apparatuur moet het ALARA-beginsel volgen (zo laag als 

redelijkerwijs mogelijk).
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c) De grenswaarden voor blootstelling aan schadelijke milieueffecten van elektromagnetische 
velden moeten dringend worden herzien en moeten voor magnetische velden met een lage 
frequentie worden ingesteld op 0,2 microtesla voor nieuwe apparatuur, en voor 
magneetvelden met een hoge frequentie op 10 keer minder dan de huidige grenzen die 
worden voorgesteld in de Aanbeveling van de Raad 1999/519/EG.

d) De verordening moet worden uitgebreid naar mobiele telefoons, scheepsradar en 
scheepszenders, en naar de hele reeks elektrische apparaten, evenals naar vaste installaties.

e) Er moet een vergunningseis worden geïntroduceerd voor stroomvoorzieningssystemen en 
het omroepnet, inclusief een standaard milieueffectrapportage waarin bestaande 
blootstellingsniveaus worden aangewezen.

f) De Europese Unie moet een interdisciplinaire onderzoeksfinancieringsprioriteit opzetten 
voor "bescherming van de gezondheid in samenhang met elektromagnetische velden".

g) Voor wat elektromagnetische velden en industriële gezondheid en veiligheid betreft, moet 
er een strengere richtlijn van de Raad worden geïntroduceerd inzake minimumeisen voor 
gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de 
risico's die voortvloeien uit fysische agentia.

h) Er moet eindelijk een minimumniveau van consumentenbescherming op het gebied van 
elektromagnetische compatibiliteit worden bereikt in de Europese Unie.

i) De waarschuwingen en instructies voor het gebruik van elektrische apparaten zoals 
babyfoons of mobiele telefoons moeten eveneens verplicht worden.

j) Er moet een hele reeks technische maatregelen worden vastgesteld om de blootstelling van 
de bevolking aan elektromagnetische velden tot een onvermijdbaar minimum te beperken.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

De Commissie wil punt voor punt reageren op het verzoekschrift.

a) Alle wettelijke EU-bepalingen inzake elektromagnetische velden voldoen reeds aan de 
beginselen van bescherming en voorzorg. Het Verdrag eist van EU-beleid dat er een hoog 
niveau wordt gewaarborgd voor de bescherming van het publiek. Daarnaast dienen de 
relevante EU-regelgevingshandelingen in overeenstemming te zijn met de Mededeling van 
de Commissie (2000) 1 definitief over het voorzorgsbeginsel.

b) De EU-wetgeving die van toepassing is op nieuwe apparatuur volgt de beginselen die 
werden genoemd onder het vorige punt, hetgeen toereikend moet zijn om een hoog 
beschermingsniveau voor het publiek te waarborgen.

c) De Commissie, via het onafhankelijke Wetenschappelijk Comité voor nieuwe 
gezondheidsrisico's (WCNG), onderzoekt regelmatig de wetenschappelijke literatuur om te 
kunnen beoordelen of de grenswaarden voor blootstelling zoals voorgesteld in de 
Aanbeveling van de Raad 1999/519/EG nog steeds gelden. De laatste beoordeling1 biedt 
geen wetenschappelijke reden om de bestaande grenswaarden voor blootstelling te 
wijzigen.

d) De bestaande EU-wetgeving behelst alle apparatuur en producten die door indiener worden 
genoemd.

e) Vergunningseisen behoren tot de bevoegdheid van de lidstaten, met uitzondering van 
enkele gevallen die zijn gedefinieerd in de richtlijn betreffende milieueffectbeoordelingen.

                                               
1Advies van WCNG, aangenomen op 19 januari 2009
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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f) De Europese Commissie heeft in het verleden onderzoek naar gezondheidseffecten van 
elektromagnetische velden op de menselijke gezondheid gefinancierd, en doet dit ook nu 
nog. De Europese Commissie blijft de ontwikkelingen op de gerelateerde 
wetenschappelijke en beleidsgebieden in de gaten houden, en overweegt de mogelijkheid 
om onderzoeksonderwerpen die verband houden met gezondheid en elektromagnetische 
velden, op te nemen in toekomstige werkprogramma's teneinde de resterende leemtes in de 
kennis te dichten, indien zij dit toepasselijk acht. Meer informatie hierover is te vinden op:
http://ec.europa.eu/health/electromagnetic_fields/policy/index_en.htm

g) Voor wat de gezondheid en veiligheid op het werk betreft, dekt Richtlijn 2004/40/EG1

reeds de risico's voor werknemers die tijdens hun werk worden blootgesteld aan 
elektromagnetische velden. Deze richtlijn moet door de lidstaten uiterlijk 30 april 2012 
worden omgezet in nationale wetgeving. Deze richtlijn wordt echter op dit moment herzien 
en de Commissie zal naar verwachting dit jaar (2010) een nieuw wetgevingsvoorstel 
aannemen. De eerste raadpleging van de sociale partners als toepassing van artikel 154, lid 
2 van het VWEU heeft reeds in 2009 plaatsgevonden. De tweede fase van de raadpleging 
van de sociale partners overeenkomstig artikel 154, lid 3 wordt op dit moment voorbereid.

h) Het EU-regelgevingskader waarborgt reeds een hoog beschermingsniveau tegen 
elektromagnetische velden in de Europese Unie.

i) EU-wetgeving waarborgt reeds dat producten die op de EU-markt worden gebracht, veilig 
zijn en worden vergezeld van de benodigde waarschuwingen en instructies voor een veilig 
gebruik.

j) De technische normen die worden ontwikkeld krachtens de van toepassing zijnde EU-
wetgeving, volgen de geldige grenswaarden die zijn voorgesteld in de Aanbeveling van de 
Raad 1999/519/EG (zie punt c hierboven).

Conclusie

Het Europees regelgevingskader betreffende elektromagnetische velden voorziet voor alle 
problemen die door indiener aan de orde zijn gesteld in een oplossing. Met betrekking tot 
vergunningseisen moet indiener navraag doen op het niveau van de lidstaten.

                                               
1 Richtlijn 2004/40/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de 
minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan 
de risico's van fysische agentia (elektromagnetische velden) (18e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 
l, van Richtlijn 89/391/EEG); PB L 184 van 24.5.2004, blz. 1.


