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Betreft: Verzoekschrift 0576/2008, ingediend door Francis DEVIGNE (Franse 
nationaliteit), over de installatie van een transformator waarvan de 
elektromagnetische straling de door de Europese wetgeving toegestane 
grenswaarden overschrijdt

Verzoekschrift 0524/2011, ingediend door Peter Allan (Britse nationaliteit), 
over de bouw van een transformatorstation in de directe omgeving van een 
bewoond gebied op Cyprus

1. Samenvatting van verzoekschrift 0576/2008

Indiener stelt het feit aan de kaak dat EDF-Nice een transformator heeft geïnstalleerd 
waardoor geluidsoverlast wordt veroorzaakt en elektromagnetische golven worden 
uitgezonden die de grenswaarden van Richtlijn 2004/108/EG (zoals omgezet in de Franse 
wetgeving via decreet 2006-1278 van 18 oktober 2006) overschrijden.

Samenvatting van verzoekschrift 0524/2011

Indiener maakt bezwaar tegen de bouw van een transformatorstation in de directe omgeving 
van zijn huis op Cyprus. Omdat hij vreest dat dit transformatorstation en de 
elektromagnetische velden die hieruit voortkomen nadelige effecten kunnen hebben op zijn 
eigen gezondheid, de gezondheid van zijn buren en vooral de gezondheid van kinderen en 
omdat zijn verzoeken aan de Cypriotische autoriteiten geen resultaat hebben opgeleverd, 
verzoekt hij het Europees Parlement om de zaak te onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 0576/2008 is ontvankelijk verklaard op 10 oktober 2008, verzoekschrift 
0524/2011 is ontvankelijk verklaard op 13 september 2011. De Commissie is om inlichtingen 
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verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2009.

Verzoekschrift 0576/2008

De Commissie heeft indiener al geantwoord in haar brief van 4 juni 2008.

De Commissie wijst op het feit dat de lidstaten verantwoordelijk zijn voor de bescherming 
van de volksgezondheid en dat zij de nodige maatregelen moeten nemen. Frankrijk leeft de in 
Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad voorgestelde grenswaarden voor blootstelling na.

Ten aanzien van het onderhavige geval merkt de Commissie op dat de door indiener 
genoemde in-situmetingen tot 15 μT bij zijn woning erop wijzen dat de exploitant, EDF, 
binnen de geadviseerde grenswaarden blijft als opgenomen in tabel 2 bij Aanbeveling 
1999/519/EG voor een wisselstroomfrequentie van 50 Hz (0,05 kHz, zie opmerking 1). Het 
elektromagnetische veld B van de maximaal toegestane waarde 5/f is dan immers 
5/f=5/0,05=100 μT.

Daarbij moet ten aanzien van Richtlijn 2004/108/EG en medische apparaten, eveneens door 
indiener genoemd, worden opgemerkt dat deze richtlijn alleen betrekking heeft op storingen 
die worden veroorzaakt door elektrische en elektronische apparaten, en niet op de 
gezondheidseffecten op de lange termijn. Bovendien kunnen voor sommige gevoelige 
medische of meetapparaten in verband met hun gevoeligheid zeer strikte specifieke 
grenswaarden gelden.

Naar aanleiding van een verzoek van de Commissie heeft het Wetenschappelijk Comité voor 
Nieuwe Gezondheidsrisico’s (WCNG) in zijn advies van 19 januari 20091 geconcludeerd dat 
“de weinige epidemiologische en dierstudies waarbij gekeken is naar het verband tussen 
magnetische velden met een extreem lage frequentie en kanker, brengen geen verandering in 
de eerdere beoordeling dat deze velden mogelijk kankerverwekkend zijn en zouden kunnen 
bijdragen aan een toename van het aantal gevallen van kinderleukemie. Tot nu toe is men er 
met behulp van in-vitrostudies niet in geslaagd een verklaring te vinden voor het 
werkingsmechanisme en dus voor deze epidemiologische bevindingen.

Geen enkele nieuwe studie ondersteunt het causale verband tussen magnetische velden met 
een extreem lage frequentie (ELF-velden) en symptomen die mensen zelf zeggen waar te 
nemen (soms ook “elektrohypersensitiviteit” genoemd). Nieuwe epidemiologische studies 
wijzen op een mogelijke toename van de incidentie van de ziekte van Alzheimer als gevolg van 
de blootstelling aan ELF-velden. Naar deze waarneming moet nieuw epidemiologisch en 
laboratoriumonderzoek plaatsvinden.

Recente dierstudies duiden op mogelijk effecten op het zenuwstelsel bij fluxdichtheden van 
100 tot 1000 µT. Toch zijn de gegevens nog niet coherent en er kan dan ook geen definitieve 
conclusie worden getrokken ten aanzien van de gevolgen voor de menselijke gezondheid.

Het aantal recente in-vitrostudies waarin onderzoek is gedaan naar de effecten van ELF-
                                               
1  http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf.
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velden op andere ziekten dan kanker, is zeer beperkt en de beschikbare gegevens hebben 
weinig relevantie. Voor onderzoek naar specifieke ziekten zijn op hypothesen gebaseerde in-
vitrostudies nodig.

Opmerkelijk is dat sommige in-vivo- en in-vitrostudies bij blootstellingsniveaus (100 µT en 
meer) aan ELF-velden die veel hoger zijn dan de niveaus die bekeken zijn bij de 
epidemiologische studies (een paar µT), effecten aantonen die wijzen op een verband tussen 
blootstelling en ziekten zoals kinderleukemie en de ziekte van Alzheimer. Dit is reden genoeg 
voor nader onderzoek.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 1 september 2009.

Verzoekschrift 0576/2008

Zoals de Commissie indiener al geantwoord heeft in haar laatste brief van 4 juni 2008 zijn het 
de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van de volksgezondheid en zijn 
het de lidstaten die de nodige maatregelen moeten nemen. Wij raden indiener aan om in 
Frankrijk met betrekking tot zijn probleem contact op te nemen met de Direction générale de 
la santé (Directie gezondheid) of met het Agence Française de Sécurité Sanitaire et du Travail 
(AFSSET) (Frans agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk) of met de Fondation 
Santé et Radiofréquences (Stichting gezondheid en radiofrequenties).

We hebben indiener er al op gewezen dat als de referentieniveaus overschreden worden, de 
bevoegde nationale instanties wordt aanbevolen de blootstelling te evalueren en gepaste 
maatregelen te nemen. Deze kunnen leiden tot een aanpassing van de installatie of het 
ontwerp van de stralingsbron of tot een wijzing van het gebruik ervan.

Sinds onze laatste brief heeft het Wetenschappelijk Comité voor nieuwe gezondheidsrisico’s 
(WCNG) op 19 januari 20091 een advies aangenomen waarin de conclusies van het vorige 
advies globaal worden overgenomen.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV. II), ontvangen op 6 mei 2011.

Verzoekschrift 0576/2008

De Commissie heeft indiener al geantwoord met een schrijven van 4 juni 2008. Gezien het 
ontbreken van nieuwe gegevens van de kant van de indiener, met name in zijn brief van 5 
maart 2011, blijft het standpunt van de Commissie ongewijzigd.

Het enige dat kan worden toegevoegd betreft de publicatie van een nieuwe stellingname van 
het WCNG van 19 januari 2009, maar hierin worden de conclusies uit 2007 gehandhaafd wat 
betreft de zeer lage frequenties:

“De weinige epidemiologische en dierstudies waarbij gekeken is naar het verband tussen 
magnetische velden met een extreem lage frequentie en kanker, brengen geen verandering in 
                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf.
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de eerdere beoordeling dat deze velden mogelijk kankerverwekkend zijn en zouden kunnen 
bijdragen aan een toename van het aantal gevallen van kinderleukemie. Tot nu toe is men er 
met behulp van in-vitrostudies niet in geslaagd een verklaring te vinden voor het 
werkingsmechanisme en dus voor deze epidemiologische bevindingen.

Geen enkele nieuwe studie ondersteunt het causale verband tussen magnetische velden met 
een extreem lage frequentie (ELF-velden) en symptomen die mensen zelf zeggen waar te 
nemen (soms ook “elektrohypersensitiviteit” genoemd). Nieuwe epidemiologische studies 
wijzen op een mogelijke toename van de incidentie van de ziekte van Alzheimer als gevolg van 
de blootstelling aan ELF-velden. Naar deze waarneming moet nieuw epidemiologisch en 
laboratoriumonderzoek plaatsvinden.

Recente dierstudies duiden op mogelijk effecten op het zenuwstelsel bij fluxdichtheden van 
100 tot 1000 µT. Toch zijn de gegevens nog niet coherent en er kan dan ook geen definitieve 
conclusie worden getrokken ten aanzien van de gevolgen voor de menselijke gezondheid.

Het aantal recente in-vitrostudies waarin onderzoek is gedaan naar de effecten van ELF-
velden op andere ziekten dan kanker, is zeer beperkt en de beschikbare gegevens hebben 
weinig relevantie. Voor onderzoek naar specifieke ziekten zijn op hypothesen gebaseerde in-
vitrostudies nodig.

Opmerkelijk is dat sommige in-vivo- en in-vitrostudies bij blootstellingsniveaus (100 µT en 
meer) aan ELF-velden die veel hoger zijn dan de niveaus die bekeken zijn bij de 
epidemiologische studies (een paar µT), effecten aantonen die wijzen op een verband tussen 
blootstelling en ziekten zoals kinderleukemie en de ziekte van Alzheimer. Dit is reden genoeg 
voor nader onderzoek.

Conclusie

Aangezien de bescherming van de volksgezondheid een bevoegdheid is van de lidstaten, kan 
de Commissie in deze zaak niet interveniëren.

6. Antwoord van de Commissie (REV. III), ontvangen op 16 december 2011.

Verzoekschriften 0576/2008 en 0524/2011

Verzoekschrift 0576/2008 is heropend naar aanleiding van een nieuwe brief van de indiener 
aan de Commissie verzoekschriften d.d. 12 april 2011. In deze nieuwe brief wordt gewezen 
op Richtlijn 2004/108/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de 
lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit met als doel de elektrische transformator 
in de kelder van een flatgebouw te laten verwijderen.

De Commissie wil er andermaal op wijzen dat Richtlijn 2004/108/EG de compatibiliteit van 
de uitrusting betreft, maar niet de bescherming van de volksgezondheid noch de veiligheid 
van de gebruiker of andere personen. Deze punten vallen hetzij onder Richtlijn 2006/95/EG 
betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelĳke voorschriften der lidstaten inzake 
elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen, hetzij onder 
Richtlijn 1999/5/EG betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de 
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wederzijdse erkenning van hun conformiteit, wanneer de uitrusting een 
telecommunicatiefunctie heeft, hetzij onder Richtlijn 2001/95/EG inzake algemene 
productveiligheid voor de andere gevallen. Bovendien volgen de EU-normen, die een 
vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van deze richtlijnen inhouden, de in 
Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad vastgestelde beperkingen waarnaar de indiener 
verwijst.

Aangezien dit nieuwe verzoek geen nieuwe elementen omvat, blijft het in haar eerste 
antwoord ingenomen standpunt van de Commissie ongewijzigd, te weten dat de lidstaten 
verantwoordelijk zijn voor de bescherming van de volksgezondheid en het nemen van de 
nodige maatregelen. Ditzelfde standpunt geldt voor verzoekschrift nr. 0524/2011 over 
hetzelfde onderwerp.

7. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV IV), ontvangen op 30 mei 2012

Verzoekschrift 0524/2011

Er bestaat geen EU-wetgeving die van toepassing is op deze zaak, aangezien het conform het 
Verdrag de lidstaten zijn die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van de bevolking 
tegen elektromagnetische velden. De enige wetstekst over elektromagnetische velden op 
Europees niveau is de niet-bindende Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad betreffende de 
beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden (0 Hz - 300 
GHz) 1. 

Het is de verantwoordelijkheid van de lidstaten om referentieniveau's op te stellen voor 
elektromagnetische velden, en om de blootstelling eraan te beoordelen en de nodige actie te 
ondernemen als de referentieniveau's worden overschreden. Bijgevolg heeft de Europese 
Commissie geen bevoegdheid op dit gebied. Bovendien speelt de Commissie geen enkele rol 
bij de bouw van elektriciteitsonderstations.

Conclusie

De Commissie is wettelijk niet bevoegd om te interveniëren in de Cypriotische wetgeving met 
betrekking tot de installatie van laagspanningselektriciteitsonderstations.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:199:0059:0070:EN:PDF


