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Betreft: Verzoekschrift 1174/2012, ingediend door Massimo Bello (Italiaanse 
nationaliteit), over bescherming van de gezondheid en elektromagnetische 
velden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener, burgemeester van de gemeente Ostra Vetere in de provincie Ancona, vraagt om de 
tenuitvoerlegging van de aanbevelingen ter zake in resolutie 2008/2211, die op 2 april 2009 
door het Europees Parlement is aangenomen en de beperking van elektromagnetische velden 
betreft.

Indiener wijst erop dat het toenemende gebruik van draadloze technologieën die tot 
elektromagnetische velden leiden, schade aan de gezondheid kan veroorzaken. Hij is met 
name bezorgd over het wijdvertakte net van gsm-antennes in Italië.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 januari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

Indiener pleit voor een duidelijk en uniform wetgevingsvoorstel om in de gehele EU een hoog 
beschermingsniveau voor consumenten (burgers en werknemers), in het bijzonder kinderen, te 
kunnen waarborgen, zonder dat echter de werking van netwerken voor mobiele telefonie 
wordt belemmerd.

De bepalingen van artikelen 168 en 169 van het Verdrag betreffende de werking van de 
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Europese Unie verlenen de Commissie (of de EU) geen wetgevingsbevoegdheid op het gebied 
van de bescherming van de bevolking tegen de mogelijke gevolgen van elektromagnetische 
velden en leggen de hoofdverantwoordelijkheid hiervoor bij de lidstaten.
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 
blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz - 300 GHz1. Deze 
niet-bindende aanbeveling pleit voor voorzorgsmaatregelen en stelt op vrijblijvende basis 
blootstellingsniveaus voor (gaande van 0Hz tot 300 GHz). 

Alle EU-lidstaten hebben maatregelen genomen om deze aanbeveling van de Raad uit te 
voeren. Italië heeft blootstellingslimieten ingevoerd die strenger zijn dan de in de aanbeveling 
voorgestelde grenzen.
De Commissie laat zich regelmatig informeren over de laatste wetenschappelijke 
ontwikkelingen en herziet regelmatig haar ondersteuning van de blootstellingslimieten zoals 
voorgesteld in de aanbeveling van de Raad over blootstellingslimieten voor 
elektromagnetische velden (1999/519/EG). Het onafhankelijke Wetenschappelijke Comité 
voor nieuwe gezondheidsrisico's (SCENIHR) heeft de permanente taak de risico's van 
elektromagnetische velden te beoordelen. Overeenkomstig zijn meest recente conclusie 
(2009)2 blijkt uit drie onafhankelijke bewijslijnen (epidemiologisch, in-vivo- en in-vitro-
onderzoek) dat het onwaarschijnlijk is dat blootstelling aan zowel mobiele telefoons als 
antennes tot een verhoogd aantal gevallen van kanker bij de mens leidt. Momenteel herziet het 
SCENIHR zijn conclusie; deze herziening zal naar verwachting eind juni 2013 voor het grote 
publiek toegankelijk zijn. 

Conclusie

Het specifieke verzoek van indiener valt buiten de wetgevingsbevoegdheden van de EU. 
Aangezien er op dit moment geen bewijs bestaat voor waarschijnlijke gezondheidsrisico's 
door blootstelling aan elektromagnetische velden is de Commissie momenteel niet 
voornemens een voorstel te doen voor een herziening van de in Aanbeveling 1999/519/EG 
van de Raad opgenomen limieten.

                                               
1 Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad van 12 juli 1999 betreffende de beperking van blootstelling van de 

bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz – 300 GHz (PB L 199 van 30.7.1999, blz. 59).
2 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf


