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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0092/2012, ingediend door Fulvio Fiorentini (Italiaanse
nationaliteit), over masten voor mobiele telefonie in de gemeente Civita 
Castellana (VT)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Het verzoekschrift wijst op de verspreiding van masten voor mobiele telefonie in de gemeente 
Civita Castellana in de provincie Viterbo. Volgens de rekwestrant zou een dergelijk massale 
aanwezigheid schade berokkenen aan het milieu en zou het teveel aan elektrosmog schadelijk 
zijn voor de gezondheid.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 mei 2012. De Commissie is overeenkomstig artikel 202, lid 6, 
om informatie verzocht.

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012-10-08

De indiener, een Italiaans burger, klaagt over het uitblijven van een reactie van de autoriteiten 
van Civita Castellana (Viterbo) op het verzoek om verwijdering van de bestaande masten voor 
mobiele telefonie.

Krachtens artikel 168 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie zijn de 
lidstaten ertoe verplicht hun burgers tegen de blootstelling aan elektromagnetische velden 
(EMV) te beschermen.

Het enige instrument dat in verband daarmee op EU-niveau ter beschikking staat is 
Aanbeveling van de Raad (1999/519/EG) van 12 juli 1999 betreffende de beperking van 
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blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz - 300 GHz1.
Deze niet-bindende aanbeveling omvat een voorzorgsmaatregel en vermeldt niet-bindende 
blootstellingsniveaus. (0 Hz tot 300 GHz). Alle lidstaten hebben maatregelen genomen om 
deze aanbeveling van de Raad uit te voeren. Italië heeft blootstellingsniveaus vastgesteld die 
strenger zijn dan die van de aanbeveling. De verantwoordelijkheid om de toepassing van 
dergelijke niveaus te handhaven berust uitsluitend bij Italië.

Conclusie

De specifieke situatie die in het verzoekschrift aan de orde wordt gesteld valt uitsluitend 
onder de verantwoordelijkheid van Italië. Het zijn de autoriteiten van de lidstaten die de 
verantwoordelijkheid hebben hun burgers tegen blootstelling aan elektromagnetische velden 
te beschermen.

De indiener wordt daarom aangeraden contact op te nemen met het Ministerie van 
volksgezondheid en/of het Ministerie voor milieuzaken in Italië om de legaliteit van het 
basisstation voor mobiele telefonie te verifiëren en te vragen of de toepasselijke 
blootstellingsniveaus in acht worden genomen.

                                               
1 Aanbeveling van de Raad (1999/519/EG) van 12 juli 1999 betreffende de beperking van blootstelling van de 
bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz - 300 GHz (PB L 199/59, 30.7.1999.


