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Betreft: Verzoekschrift 0827/2010, ingediend door Francisco Cano Sánchez (Spaanse 
nationaliteit), over elektromagnetische vervuiling

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt, gezien de exponentiële toename van elektromagnetische vervuiling, dat er 
voorzorgsmaatregelen genomen worden ter bescherming van gezondheid en milieu, waarbij 
regeringen prioriteit moeten geven aan de volksgezondheid boven de huidige, overmatige 
technologische belangen. Hij stelt voor dat er een uitgebreide voorlichtingscampagne wordt 
opgezet voor het algemene publiek, over risico's van blootstelling aan microgolven, zowel in 
het milieu in het algemeen als in gebouwen, en in het bijzonder in woningen, ziekenhuizen, 
scholen en andere plaatsen waar mensen samenkomen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 november 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 13 januari 2011.

Inhoud van het verzoekschrift

In verzoekschrift 2010/0827, gericht op meer overheidscontrole op emissies van niet-
ioniserende straling, verzoekt het Plataforma Estatal contra la Contaminación 
Electromagnética om de volgende maatregelen in verband met mogelijke gezondheidsrisico's 
van elektromagnetische velden voor de bevolking:

- dat de Europese Unie de Spaanse staat dringend oproept "tot het nemen van 
voorzorgsmaatregelen ter bescherming van gezondheid en milieu, waarbij prioriteit moet 
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worden gegeven aan de volksgezondheid boven de huidige, overmatige technologische 
belangen";
- dat Spanje alle wetten en regelingen intrekt die zijn gericht op meer vrijheid en minder 
toezicht op de plaatsing van apparaten die microgolven uitzenden en dat Spanje hier op alle 
niveaus streng de hand aan houdt (…), totdat is bewezen dat ze onschadelijk zijn;
- dat Spanje een uitgebreide voorlichtingscampagne financiert;
- dat Spanje elektromagnetische overgevoeligheid als handicap erkent;
- dat de Raad en de Commissie ervoor zorgen dat in alle lidstaten gemeenschappelijke regels 
worden opgesteld op basis van biosanitaire criteria, ontwikkeld door onafhankelijk 
wetenschappelijk onderzoek, en het ALARA-beginsel.

Opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

Het Verdrag biedt geen grondslag voor nieuwe EU-wetgeving ter bescherming van de 
bevolking tegen mogelijke gezondheidseffecten van blootstelling aan elektromagnetische 
velden (EMF) als zodanig. Derhalve zijn er geen communautaire wettelijke voorschriften die 
door de lidstaat ten uitvoer dienen te worden gelegd.

Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad betreffende de beperking van blootstelling van de 
bevolking aan elektromagnetische velden voorziet in basisrestricties en referentiewaarden 
voor blootstelling ter ondersteuning van het beleid waarmee de lidstaten de bevolking kunnen 
beschermen tegen de gezondheidsrisico's van elektromagnetische velden. Deze restricties en 
referentiewaarden zijn gebaseerd op aangetoonde effecten die van invloed zijn op de 
menselijke gezondheid. Ook voldoen ze aan het voorzorgsprincipe door middel van 
ingebouwde veiligheidsmarges.

De Commissie volgt de ontwikkelingen in het wetenschappelijke onderzoek naar mogelijke 
gezondheidsrisico's van EMF op de voet. Deze risico's worden regelmatig beoordeeld door 
het Wetenschappelijk Comité voor nieuwe gezondheidsrisico's (SCENIHR). De Commissie 
heeft in de adviezen van SCENIHR tot op heden geen noodzaak of wetenschappelijke 
gronden gezien om de basisrestricties en referentieniveaus in Aanbeveling 1999/519/EG te 
herzien. Niettemin heeft SCENIHR op enkele lacunes gewezen in de wetenschappelijke 
kennis over dit onderwerp. Derhalve bevordert de Commissie nader onderzoek op dit terrein 
binnen het zevende kaderprogramma voor onderzoek. De Commissie volgt de ontwikkelingen 
op de voet en zal bij relevante wetenschappelijke ontdekkingen de aanbeveling onverwijld 
aanpassen als dit nodig is.

Krachtens het Verdrag schept Aanbeveling 1999/519/EG geen verplichtingen voor de 
lidstaten. Besluiten inzake de tenuitvoerlegging van Aanbeveling 1999/519/EG blijven de 
bevoegdheid van de lidstaten. De Commissie heeft geen rechtsgronden om in te grijpen in 
dergelijke besluiten, in het betreffende nationale of regionale beleid of in specifieke projecten 
en het gebruik van installaties of apparatuur.

Conclusie

De Commissie heeft geen rechtsgronden om in te grijpen in kwestie die aan de orde is gesteld 
door indiener.
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Het Verdrag biedt geen grondslag voor nieuwe communautaire wetgeving ter bescherming 
van de bevolking tegen mogelijke gezondheidseffecten van blootstelling aan EMF als 
zodanig. De Raad biedt met Aanbeveling 1999/519/EG reeds een niet-bindend kader met 
basisrestricties en referentieniveaus. Deze aanbeveling stoelt op de resultaten van onderzoek 
en beoordeling door onafhankelijke deskundigen.

De Commissie zal de wetenschappelijke ontwikkelingen op dit terrein op de voet volgen en 
zo nodig Aanbeveling 1999/519/EG aanpassen.


