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Betreft: Verzoekschrift 0934/2011, ingediend door Slawomir Nojek (Poolse 
nationaliteit), over de bouw van een relaisstation in de directe nabijheid van 
bewoond gebied in de Poolse stad Szydlowiec

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener maakt bezwaar tegen de bouw van een relaisstation voor mobiele telefonie in de 
directe nabijheid van bewoond gebied in de Poolse stad Szydlowiec. Omdat hij bang is dat dit 
relaisstation en de daarmee verbonden elektromagnetische velden ernstige gevolgen kunnen 
hebben voor de gezondheid van de bewoners, en niet in de laatste plaats voor die van de 
kinderen, en omdat zijn brieven aan de Poolse autoriteiten zonder resultaat zijn gebleven, 
verzoekt hij de voorzitter van het Europees Parlement om rechtstreeks in te grijpen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 12 december 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012

De Europese Commissie is zich bewust van de bezorgdheid die onder het publiek leeft over 
elektromagnetische velden en laat de potentiële gezondheidseffecten sinds geruime tijd 
monitoren. Daarnaast laat zij de wetenschappelijke vakliteratuur onderzoeken, financiert zij 
onderzoek, verspreidt zij informatie en draagt zij bij tot de totstandkoming van een wettelijk 
kader voor de bescherming van werknemers en burgers.
In een niet-bindende aanbeveling van de Raad (1999/519/EEG)1 worden richtsnoeren inzake 
                                               
1 Aanbeveling (1999/519/EEG) van de Raad van 12 juli 1999 betreffende de beperking van blootstelling van de bevolking 
aan elektromagnetische velden van 0 Hz-300 GHz.
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blootstelling voorgesteld die erop gericht zijn de bevolking in hoge mate te beschermen. Alle 
EU-lidstaten hebben een regelgevingskader ingesteld dat op zijn minst gelijkwaardig is aan 
dit beschermend kader. Daarnaast garandeert EU-wetgeving inzake producten, met inbegrip 
van radiotelecommunicatieapparatuur, dat alle in de EU op de markt gebrachte producten die 
elektromagnetische straling uitzenden veilig zijn.
Teneinde ervoor te zorgen dat de huidige blootstellingslimieten streng genoeg zijn om de 
gezondheid van de bevolking te beschermen volgt de Europese Commissie de ontwikkeling 
van de relevante wetenschappelijke kennis op de voet, daarbij geholpen door het 
Wetenschappelijk Comité voor nieuwe gezondheidsrisico’s (WCNG ). Uit de beschikbare 
wetenschappelijke gegevens blijkt nog steeds dat de huidige blootstellingslimieten voldoende 
zijn om een hoog niveau van bescherming van de bevolking te waarborgen en dat 
steunzenders voor mobiele telefonie veilig zijn.

Overeenkomstig het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie zijn de nationale 
autoriteiten van de lidstaten primair verantwoordelijk voor de bescherming van de bevolking 
tegen de potentiële gezondheidseffecten van elektromagnetische velden. Specifiek plaatselijke 
problemen moeten dan ook worden afgehandeld door de betrokken bevoegde nationale 
autoriteiten.
Conclusie

Aangezien de lidstaten primair verantwoordelijk zijn voor de bescherming van de bevolking 
tegen de potentiële gezondheidseffecten van elektromagnetische velden kan de Commissie 
niet optreden en moet dit plaatselijke probleem worden afgehandeld door de betrokken 
bevoegde nationale autoriteiten.

                                                                                                                                                  


