
 

DC\780060NL.doc  PE424.995v01-00 

NL NL 

 

 

 

 

EUROPEES PARLEMENT 

2004 














 

2009 

21.4.2009 0047/2009 

SCHRIFTELIJKE VERKLARING 

ingediend overeenkomstig artikel 116 van het Reglement 

door Elizabeth Lynne, Kathy Sinnott, Carl Schlyter 

over de risico's van blootstelling aan elektromagnetische velden ten gevolge 

van het gebruik van draadloze technologie 

Vervaldatum: 7.5.2009 

 

http://www.next-up.org/


 

PE424.995v01-00 2/2 DC\780060NL.doc 

NL 

0047/2009 

Schriftelijke verklaring over de risico's van blootstelling aan elektromagnetische velden 

ten gevolge van het gebruik van draadloze technologie 

Het Europees Parlement, 

– gelet op artikel 116 van zijn Reglement, 

A overwegende dat burgers zich grote zorgen maken over de risico's voor de gezondheid van 

blootstelling aan elektromagnetische velden ten gevolge van het gebruik van 

radioantennes, mobiele telefoons, draadloze telefoons en WiFi-apparaten, 

B. overwegende dat bewezen is dat meer blootstelling aan draadloze technologieën op school 

en thuis in bepaalde omstandigheden biologische gevolgen kan veroorzaken onder de 

niveaus die zijn vastgesteld in de huidige richtsnoeren voor blootstelling aan EMF-

straling, 

1.  roept de Commissie en de lidstaten op om verder onderzoek naar de risico's voor de 

gezondheid ten gevolge van het gebruik van deze apparatuur te vergemakkelijken zodat de 

lidstaten de nodige wetgeving kunnen aannemen op basis van betrouwbare gegevens; 

2. roept de lidstaten op om de wetgeving van Liechtenstein goed te keuren waarin de 

blootstellingslimiet voor transmissieantennes voor mobiele telefoons op gevoelige 

plaatsen, zoals thuis, op school en op het werk, wordt vastgesteld op 0,6 V/m; 

3. roept de lidstaten op om het publiek voor te lichten en bewust te maken van de mogelijke 

gevolgen van bloostelling aan EMF-straling voor de gezondheid;  

4. verzoekt om onafhankelijk gefinancierd onderzoek naar elektrohypergevoeligheid, een 

aandoening die in Zweden erkend wordt als een handicap;  

5. roept de Commissie en de lidstaten op om de mogelijkheid te overwegen om voor 

datacommunicatie gebruik te maken van draadtechnologieën in plaats van radio- of 

draadloze technologieën op de korte golf;  

6. verzoekt zijn Voorzitter om deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars, te doen 

toekomen aan de Raad. 


