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Angående: Framställning 1404/2008, ingiven av Robert Verkerk (brittisk medborgare) 
för Alliance for Natural Health, om behovet av en omgående ändring 
av bedömningen och hanteringen av de faror som elektromagnetiska fält utgör 
för folkhälsan

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren anser att det är nödvändigt att omgående ändra bedömningen och hanteringen 
av den elektromagnetiska strålningens risker för folkhälsan, så att man kan garantera ett starkt 
folkhälsoskydd. Han anser att de nuvarande normerna baseras på föråldrade 
forskningsuppgifter, där framför allt de termiska effekterna mäts. Framställaren begär att man 
ska tillsätta en opartisk undersökningskommitté för att undersöka den elektromagnetiska 
strålningens effekter utifrån de senaste uppgifterna och rönen, utvärdera alla befintliga 
referensvärden, studera alternativa referens- och maxvärden, införa ny lagstiftning på 
området, på ett adekvat sätt informera allmänheten om de långsiktiga effekterna av 
användningen av vissa apparater, förbättra identifieringen och erkännandet av 
elöverkänslighet samt prioritera forskning på området.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 25 februari 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 19 juni 2009.

Kommissionen har tillsatt EU:s oberoende vetenskapliga kommittéer för att ta itu med det 
behov som påtalas. Den använder sedan länge deras tjänster, senast de som Vetenskapliga 
kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker (SCENIHR) tillhandahåller i 
sammanhanget. Kommittéerna i fråga består av oberoende exporter och utnämningarna är 
personliga och sker på basis av vetenskapliga meriter. Experterna förbinder sig att verka 
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enligt principerna om oberoende, kompetens och öppenhet. De är bundna av en 
åtagandeförsäkran, en intresseförsäkran och försäkran om konfidentiell behandling, som de 
avger. Deras oberoende vetenskapliga bedömningar baseras på de allra senaste vetenskapliga 
rönen. Ett klart och tydligt formulerat förfarande samt bistånd i processen av en vetenskaplig 
assistent från kommissionen stöder framställningen av vetenskapliga utlåtanden som till fullo 
respekterar principen om oberoende såsom definierad i arbetsordningen för de vetenskapliga 
kommittéerna1. Den allra senaste bedömningen av de elektromagnetiska fältens inverkan på 
hälsan godkändes av SCENIHR den 19 januari 2009. För mer information se: 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/committees_en.htm .

Framställaren begär att översynen utvidgas till att omfatta en oberoende utvärdering av alla 
existerande referensvärden för såväl RF/MW som ELF såsom fastställda av ICNIRP (den 
internationella kommissionen för ickejoniserande strålningsskydd):

Kommissionen stöder och strävar efter oberoende vetenskapliga riskbedömningar. Det är 
denna funktion som organ som SCENIHR fyller. Kommissionen vill emellertid också gärna 
skilja mellan riskbedömning och riskhantering. Valet av gränsvärden för exponering är en 
uppgift för riskhanteringen och därför en del av den politik som utformas. Som sådant är det 
underställt den normala processen för politikutformning. 

Framställaren begär att man överväger alternativa referens- och gränsvärden om det skulle 
visa sig att ICNIRP:s referensvärden i väsentlig mån är inadekvata med tanke på 
tillhandahållandet av en hög nivå av konsumentskydd enligt principerna i europeisk och 
internationell lagstiftning: 

Enligt rådets rekommendation (1999/519/EG) av den 12 juli 1999 om begränsning av 
allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz–300 GHz) övervakar 
kommissionen den senaste vetenskapliga utvecklingen för att se till att de grundläggande 
begränsningarna och referensvärdena fortsättningsvis ligger på en adekvat nivå. Syftet är att 
garantera en hög skyddsnivå för allmänheten. Om det visar sig att den vetenskapliga 
grundvalen för de nuvarande riktlinjerna inte är adekvat så ses riktlinjerna över på nytt. De 
bedömningar som den vetenskapliga styrkommittén gjorde 1998, den vetenskapliga 
kommittén för toxikologi, ekotoxikologi och miljö (CSTEE) 2001, SCENIHR 2007 och 
SCENIHR 2009, syftade till att avgöra om det fanns några vetenskaplig skäl för att ompröva 
de befintliga riktlinjernas logiska grund. Hittills har alla dessa oberoende vetenskapliga 
översyner mynnat ut i slutsatsen om att det inte funnits någon vetenskaplig grund för att 
modifiera de nuvarande gränsvärdena för exponering. 

Framställaren begär att man påskyndar övergången till nödvändig lagstiftning för att garantera 
att alla anordningar som avger RF och ELF följer alla reviderade gränsvärden, och att 
gränsvärdena bör bli lagliga maxvärden för säkerhet i stället för rekommenderade riktlinjer 
eller referensnivåer.

EU-lagstiftning som garanterar att alla anordningar som avger elektromagnetiska fält (EMF) 
iakttar de exponeringsgränsvärden som anges i rådets rekommendation 1999/519/EG finns 

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/documents/ev_20040907_rd01_en.pdf.
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redan. De tekniska normer som anförs i direktiven 2006/95/EG1 och 1999/5/EG2 gäller för all 
utrustning på EU:s marknad som avger EMF och garanterar att allmänheten inte utsätts för 
större exponering än vad gränsvärdena tillåter. Det här är ett krav som kommissionen har 
ställt. De utgör gränsvärden som ska följas enligt lag. Inom industrin tillämpas gränsvärdena i 
fråga. Nyligen uppdagades en produkt där kraven inte hade följts men under en kampanj där 
man granskade en större uppsättning produkter konstaterades att det var en incident.
Konstateras bör också att även om rådets rekommendation 1999/519/EG bara är en 
rekommendation, och som sådan inte bindande för medlemsstaterna, så har de flesta 
medlemsstater ändå beslutat att genomföra den3. 

Framställaren vill säkerställa att allmänheten är adekvat underrättad om potentiella risker i 
samband med användning under lång tid av apparater som avger RF/MW-strålning samt görs 
medveten om kumulativa risker, risker som särskilt mottagliga befolkningsgrupper utsätts för 
samt sätt att reducera eller minimera exponering för potentiellt skadliga elektromagnetiska 
fält.

Kommissionen offentliggör EU:s alla vetenskapliga utlåtanden om dessa frågor och gör dem 
tillgängliga för allmänheten. Särskilda ansträngningar läggs ner på att framställa versioner 
avsedda för lekmän av de vetenskapliga yttrandena, det här för att förbättra den breda 
allmänhetens tillgång till denna information (se 
http://ec.europa.eu/health/opinions2/en/electromagnetic-fields/index.htm). Dessutom har 
Världshälsoorganisationen och flera nationella myndigheter publicerat faktablad om den här 
frågan.

Framställaren vill främja en förbättring av hälsovårdspersonalens erkännande och 
diagnostisering av elöverkänslighet samt utbildning om tillämplig sanering och erkännande 
av elöverkänslighet som ett funktionshinder:

Elöverkänslighet har i ansenlig mån varit föremål för forskning. Fram till dags dato har 
forskningen inte lyckats påvisa en direkt förbindelse mellan exponering för olika slags 
elektromagnetiska fält och de symptom som människor som säger sig vara elöverkänsliga har 
beskrivit. För att gå vidare på det här området borde tydliga diagnostiseringskriterier 
fastställas samt en ny och validerad vetenskaplig hypotes utarbetas för att sedan kunna testas.

Framställaren önskar prioritera finansiering av relevant forskning om risker och om de 
biologiska och genetiska effekternas mekanismer: 

Kommissionen har, i likhet med många medlemsstater och tredjeländer, under de senaste tio 
åren spenderat stora summor pengar för att utreda potentiella hälsoeffekter i samband med 
elektromagnetiska fält. Europeiska kommissionen har närmare bestämt avsatt 

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/95/EG av den 12 december 2006 om harmonisering av 

medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser.
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och 

teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse.
3 Rapport från kommissionen om tillämpningen av rådets rekommendation av den 12 juli 1999(1999/519/EG) 

om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz–300 GHz)–Andra 
tillämpningsrapporten 2002–2007 (KOM (2008)0532 slutlig).
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forskningsmedel ur det femte, sjätte och sjunde ramprogrammet för forskning1. Detta har 
genererat en stor mängd kunskap som varit till nytta för de olika oberoende vetenskapliga 
bedömningar som utförts fram till dags dato. Inom ramen för det nuvarande 
sjunde ramprogrammet har 3,5 miljoner euro avsatts för en mångnationell, världsomfattande 
studie om risken för hjärntumör i samband med exponering för radiofrekventa fält i 
barndomen eller under uppväxtåren (projektet MOBI-KIDS). Prioriteringen av 
forskningsmedel på det här området diskuteras just nu, med beaktande av de vetenskapliga 
luckor som SCENIHR har uppdagat.

                                               
1 http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/pdf/emf_brochure_and_sheets_en.pdf.


