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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0891/2006 af Karina Adamik, polsk statsborger, om arbejderes 
eksponering for elektromagnetiske felter

1. Sammendrag

Andrageren fastholder, at Polen ikke på behørig vis vurderer risikoen for arbejdere, der 
eksponeres for elektromagnetiske felter, og fastholder, at øget eksponering for 
elektromagnetiske felter og optisk stråling er yderst skadelig for deres helbred og har henvist 
sagen til en række uspecificerede nationale sundhedsmyndigheder med ansvar for 
risikovurdering. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at træffe foranstaltninger med 
henblik på at sikre, at de polske myndigheder overholder EU's bestemmelser og 
grænseværdier vedrørende offentlig eksponering for elektromagnetiske felter og 
forsigtighedsprincippet i forbindelse med beskyttelse af miljøet og den offentlige sundhed.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. marts 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. juli 2007.

"Andrageren gør gældende, at Polen ikke har nogen institutioner, som foretager målinger af 
elektromagnetiske felter "i forbindelse med politiovertrædelser". Kommissionen kan ikke 
kommentere spørgsmålets relevans eller, hvorvidt de påståede "politiovertrædelser" 
omfattende befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter faktisk er sket, eftersom 
andragendet ikke indeholder nogen oplysninger herom eller beskrivelse heraf. Endvidere kan 
Kommissionen i mangel på faktuelle oplysninger ikke vurdere, hvorvidt nogen af de påståede 
kendsgerninger er underlagt Fællesskabets kompetence. I denne situation er Kommissionen 
ikke i stand til at undersøge det utilstrækkeligt definerede forhold, som nævnes i andragendet.
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Mere generelt og med hensyn til befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter 
vedtog Rådet i 1999 en henstilling (Rådets henstilling 1999/519/EF), som fastlagde nogle 
grundlæggende begrænsninger og referenceniveauer på grundlag af internationale 
retningslinjer, som havde til formål at begrænse befolkningens eksponering for EMF. I 
henstillingen opfordres medlemsstaterne til at tage højde for sådanne begrænsninger og 
niveauer i deres vedtagelse af nationale foranstaltninger til begrænsning af befolkningens 
eksponering for EMF. I henhold til EF-traktatens artikel 152 er det medlemsstaternes ansvar 
at vedtage og anvende passende bestemmelser om overvågning af EMF-eksponering. EU har 
ingen kompetencer på dette område. I henhold til EF-traktatens artikel 137 kan EU imidlertid 
på arbejdsmiljøområdet vedtage minimumskrav for at tilskynde til forbedringer for at sikre et 
højere niveau for beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed. Den 29. april 2004 
vedtog Rådet direktiv 2004/40/EF om arbejdstagernes eksponering for risici på grund af 
elektromagnetiske felter.

Ifølge de oplysninger, Kommissionen har til rådighed, er den polske myndighed med ansvar 
for at iværksætte foranstaltninger til begrænsning af befolkningens eksponering for EMF 
sundhedsdirektoratet. Adressen er anført nedenfor.

GLÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY
Departament Higieny Srodowiska 
ul. Długa 38/40
00-238 Warszawa
Polen

http://www.gis.gov.pl/
tlf. +48 22 536 13 00
fax: +48 22 635 61 94 

Afdelingsleder
Izabela Fengler"

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Siden Kommissionens første meddelelse af 27. juli 2007 har andrageren fremsendt nye 
oplysninger.

Dele af dokumenterne er kopier af korrespondance mellem andrageren og de polske domstole 
og statsanklagere vedrørende et spørgsmål om beskyttelse af personoplysninger. Dette synes 
ikke at have sammenhæng med de andre klager vedrørende eksponering for stråling.
Kommissionen kan ikke gribe ind i denne sag, som henhører under de nationale 
myndigheders kompetenceområde.

De andre dokumenter omhandler klager mod a) en politibetjent og/eller b) politistationen, som 
sandsynligvis er beliggende i nærheden af andragerens hjem. Stilen i brevene og 
sætningsopbygningen er imidlertid så forvirrende, at det er umuligt at få styr på 
kendsgerningerne. Tilsyneladende er personen bange for alle typer stråling og skræmt af 
virkningerne af emissioner fra antennerne på taget af politistationen. Nogle af dokumenterne i 
sagen antyder, at de kompetente organer har taget målinger, og at resultaterne var langt under 
de grænser, der er fastsat for eksponering af den polske befolkning.
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Det skal bemærkes, at det problem, som andrageren har rejst, vedrører eksponering af 
befolkningen for ikkeioniserende stråling (elektromagnetiske felter) og ikke eksponering af 
arbejdere. Andragendet omhandler dermed ikke arbejderes sikkerhed og sundhed.
Andragendets titel bør ændres i overensstemmelse dermed.

Mere generelt og med hensyn til befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter 
vedtog Rådet i 1999 en henstilling (Rådets henstilling 1999/519/EF), som fastlagde nogle 
grundlæggende begrænsninger og referenceniveauer på grundlag af internationale 
retningslinjer, som havde til formål at begrænse befolkningens eksponering for EMF. I 
henstillingen opfordres medlemsstaterne til at tage højde for sådanne begrænsninger og 
niveauer i deres vedtagelse af nationale foranstaltninger til begrænsning af befolkningens 
eksponering for EMF. I henhold til EF-traktatens artikel 152 er det medlemsstaternes ansvar 
at vedtage og anvende passende bestemmelser om overvågning af EMF-eksponering. EU har 
ingen kompetencer på dette område. Polen har gennemført national lovgivning, som er 
strengere end Rådets henstilling.

For at sikre, at de grænser, der foreslås i henstillingen, faktisk er strenge nok til at beskytte 
befolkningens sundhed, overvåger Kommissionen konstant udviklingen i den videnskabelige 
viden om de mulige sundhedsskadelige virkninger af elektromagnetiske felter samt 
anvendelsen af henstilling 1999/519/EF om begrænsning af befolkningens eksponering.

I sin seneste opdatering siger Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede 
Sundhedsrisici (SCENIHR), at det for radiofrekvenser (RF) konkluderes fra tre uafhængige 
bevistyper (epidemiologiske undersøgelser, dyreforsøg og in vitro-undersøgelser), at det er 
usandsynligt, at eksponering for RF-felter vil medføre en væsentlig stigning i forekomsten af 
kræft hos mennesker. Det er imidlertid nødvendigt med […] yderligere undersøgelser for at 
identificere, hvorvidt meget længerevarende eksponering af mennesker for sådanne telefoner 
kan øge risikoen for kræft.

Hvad angår de ikkekræftfremkaldende resultater har videnskabelige undersøgelser ikke givet 
dokumentation for, at RF-felter har nogen indvirkning på symptomer. Det betyder, at de 
tilgængelige videnskabelige oplysninger indtil videre stadig bekræfter, at de grænser, der 
foreslås i henstillingen, er tilstrækkelige til at sikre befolkningen et højt beskyttelsesniveau.

I lyset af at dette ikke omhandler eksponering af arbejdere, mener Kommissionen ikke, at 
fællesskabsretten er blevet overtrådt med hensyn til emnet for dette andragende."
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