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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1404 af Robert Verkerk, britisk statsborger, for Alliance for Natural 
Health, om en bydende nødvendig revision af vurderingen af og kontrollen med 
farerne ved elektromagnetiske felter for folkesundheden

1. Sammendrag

Andrageren er af den opfattelse, at en revision af vurderingen af og kontrollen af risiciene ved 
elektromagnetiske felter (EMF'er) er bydende nødvendig for folkesundheden i forbindelse 
med sikring af et højt niveau for beskyttelse af folkesundheden. Han mener, at de nuværende 
standarder er baseret på forældede undersøgelsesdata, hvor der som oftest kun måles termiske 
virkninger. Andrageren anmoder om, at der oprettes en upartisk kommission til undersøgelse 
af virkningerne af EMF'er på grundlag af de nyeste data og indsigter, en evaluering af alle 
eksisterende referenceværdier, nærmere undersøgelse af alternative reference- og 
maksimumsværdier, indførelse af ny lovgivning på området, relevant informering af 
offentligheden om de langsigtede virkninger af brugen af visse apparater, forbedret 
anerkendelse af overfølsomhed over for elektricitet og prioritering af finansieringen af 
undersøgelser på dette område.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. februar 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. juni 2009.

Kommissionen har oprettet de uafhængige videnskabelige komitéer til at varetage dette behov 
og har længe benyttet sig af deres tjenester. Senest har den benyttet Den Videnskabelige 
Komité for Nye og Nyligt Identificerede Sundhedsrisici (VKNNPS) vedrørende dette 
spørgsmål. Disse komitéer består af uafhængige eksperter, der er udnævnt personligt på 
grundlag af deres videnskabelige ekspertise. Disse eksperter forpligter sig til at arbejde i 
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henhold til principperne om uafhængighed, ekspertise og gennemsigtighed. De er bundet af 
erklæringer om forpligtelse, fortrolighed og interesser. De udarbejder uafhængige 
videnskabelige vurderinger, der er baseret på alle de nyeste videnskabelige beviser. En klart 
præciseret procedure og hjælp til processen fra en videnskabelig medarbejder fra 
Kommissionens tjenester støtter den videnskabelige rådgivning, der fuldt respekterer 
princippet om uafhængighed som fastsat i forretningsordenen for de videnskabelige 
komitéer1.  Den seneste vurdering af virkningerne af EMF blev vedtaget af VKNNPS den 19. 
januar 2009. For yderligere oplysninger:
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/committees_en.htm .

Andrageren anmoder om, at revisionen udvides til at omfatte en uafhængig evaluering af alle 
eksisterende referenceværdier for både RF/MW og ELF som fastsat af Den Internationale 
Kommission for Beskyttelse mod Ikke-ioniserende Stråling (ICNIRP):

Kommissionen støtter og tilstræber uafhængige videnskabelige risikovurderinger. Det er den 
funktion, som organer som VKNNPS udfylder. Kommissionen støtter dog også en adskillelse 
af risikovurdering og risikostyring. Valget af grænseværdier for eksponering er en 
krisestyringsopgave og indgår derfor i den politiske beslutningstagning. Det er som sådan 
underlagt den normale politiske beslutningsproces.

Andrageren anmoder om, at der overvejes alternative referenceværdier og 
maksimumsgrænser, hvis det viser sig, at ICNIRP's referenceværdier i væsentlig grad er 
uhensigtsmæssige med henblik på at sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse i henhold til 
principperne for europæisk og international lov:

Som det anbefales i Rådets henstilling (1999/519/EF) af 12. juli 1999 om begrænsning af 
befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter (0 Hz-300 GHz) overvåger 
Kommissionen den seneste videnskabelige udvikling med henblik på at sikre, at 
basisrestriktionerne og referenceniveauerne fortsat er hensigtsmæssige og sikrer et højt niveau 
af beskyttelse af befolkningen. Hvis det vurderes, at det videnskabelige grundlag for de 
nuværende retningslinjer er uhensigtsmæssige, vil de blive undersøgt på ny.  Formålet med 
vurderingerne fra Den Videnskabelige Styringskomité (VSK) i 1998, Den Videnskabelige 
Komité for Toksicitet, Økotoksicitet og Miljø (CSTEE) i 2001, VKNNPS i 2007 og 
VKNNPS i 2009 var at bestemme, hvorvidt der er noget grundlag for at genoverveje 
rationalet bag de eksisterende retningslinjer. Alle disse uafhængige videnskabelige 
vurderinger har hidtil konkluderet, at der ikke er noget videnskabeligt rationale for at ændre 
de eksisterende ekponeringsgrænser.

Andrageren anmoder om at fremskynde overgangen til den nødvendige lovgivning for at 
sikre, at alle apparater, der fremkalder RF og ELF, opfylder alle de reviderede grænser, der 
bør gøres til lovlige maksimumsværdier for sikkerhed i stedet for anbefalede retningslinjer 
eller referenceniveauer:  

Der findes allerede europæisk lovgivning, der sikrer, at alle apparater, der fremkalder ELF, 
overholder eksponeringsgrænserne i Rådets henstilling 1999/519/EF. Som Kommissionen 
kræver, sikrer de tekniske normer, der er anerkendt i henhold til direktiv 2006/95/EF2 og 
                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/documents/ev_20040907_rd01_en.pdf
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse 
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direktiv 1999/5/EF1, og som finder anvendelse på alt udstyr på EU's marked, der fremkalder 
ELF, at befolkningen ikke udsættes for eksponering, der overstiger disse grænser. De udgør 
grænseværdier, der skal håndhæves ved lov. Industrien overholder disse grænser. Der blev for 
nylig fundet et produkt, der ikke overholdt grænseværdierne, men en kampagne, der 
undersøgte et større udvalg af produkter, påviste, at der her var tale om et enkeltstående 
tilfælde. Det bør også bemærkes, at selvom Rådets henstilling 1999/519/EF er en henstilling, 
og som sådan ikke skaber en bindende forpligtelse for medlemsstaterne, har de fleste 
medlemsstater besluttet at gennemføre den2.

Andrageren ønsker at sikre, at offentligheden i passende grad oplyses om de potentielle risici 
ved langsigtet brug af apparater, der fremkalder betydelig RF/MW-stråling, og bevidstgøres 
om kumulative risici, risici for udsatte befolkningsgrupper samt måder at mindske eller 
minimere eksponeringen for potentielt skadelige ELF'er:

Kommissionen offentliggør og stiller videnskabelig rådgivning om disse spørgsmål til 
rådighed for befolkningen i hele EU. Der gøres en særlig indsats for at fremstille populære 
versioner af de videnskabelige udtalelser for at forbedre oplysningernes tilgængelighed for en 
bred offentlighed (se navnlig http://ec.europa.eu/health/opinions2/en/electromagnetic-
fields/index.htm ).  Verdenssundhedsorganisationen og nationale myndigheder har endvidere 
udarbejdet faktablade om dette spørgsmål.

Andrageren ønsker at fremme en forbedret anerkendelse og diagnose af overfølsomhed over 
for elektricitet blandt sundhedsprofessionelle samt uddannelse i passende afhjælpning og 
anerkendelse af overfølsomhed over for elektricitet som en funktionel svækkelse:

Der er blevet foretaget en betydelig række undersøgelser af overfølsomhed over for 
elektricitet. Indtil videre har forskningen ikke kunnet påvise nogen direkte forbindelse mellem 
eksponering for forskellige typer ELF og de symptomer, der nævnes af de mennesker, som 
erklærer, at de er overfølsomme over for elektricitet. Yderligere fremskridt på dette område 
ville kræve, at der indføres klare diagnostiske kriterier og udarbejdes nye validerede 
videnskabelige hypoteser, der kunne testes.

Andrageren ønsker at prioritere støtte af relevant forskning i risici og mekanismer i 
forbindelse med biologiske og genetiske virkninger:

Kommissionen har som mange medlemsstater og tredjelande brugt store pengesummer i løbet 
af de seneste ti år på at undersøge de potentielle sundhedsskadelige virkninger af ELF.
Kommissionen har specifikt forpligtet sig til forskningsstøtte fra det 5., 6. og 7. 
rammeprogram for forskning3. Dette har givet en stor mængde viden, der har gavnet de 
forskellige uafhængige videnskabelige vurderinger, der hidtil er gennemført. Inden for det 
                                                                                                                                                  
af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse 
spændingsgrænser
1 Europa-parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og 
teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse
2 Rapport fra Kommissionen om gennemførelsen af Rådets henstilling 1999/519/EF af 12. juli 
1999 om begrænsning af befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter (0 Hz-
300 GHz) - Anden rapport om gennemførelsen 2002-2007 (KOM (2008)0532)
3 http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/pdf/emf_brochure_and_sheets_en.pdf
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nuværende 7. rammeprogram er der blevet tildelt 3,5 mio. euro til en multinational 
verdensomspændende undersøgelse af risikoen for hjernekræft fra eksponering for 
radiofrekvensfelter i barndommen og ungdommen (MOBI-KIDS-projektet). Prioriteringen af 
forskningsstøtten på dette område drøftes netop nu, idet der tages hensyn til de videnskabelige 
huller, som VKNNPS har opdaget.


