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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1272/2008 af Silvio Mundinger, tysk statsborger, for Nedre 
Härtsfeld-borgeraktionsgruppe, og 3 medunderskrivere, om en mobiltelefonsende-
og modtagestation

1. Sammendrag

Andrageren protesterer imod placeringen af en mobiltelefonsende- og modtagestation i 
Dischingen-Katzenstein i Heidenheim/Brenz-distriktet i Tyskland og anfører, at udsigten fra 
Katzenstein slot, som modtager finansiering under Leader-programmet, bliver spoleret af 
sendemasten, som er næsten 50 meter høj. Endvidere hævder han, at det omkringliggende 
område bliver påvirket af skadelig elektromagnetisk stråling. Ifølge andrageren er den valgte 
placering og den deraf følgende skade på miljøet og landskabet en overtrædelse af EF-
traktatens artikel 174 og 175. Han opfordrer til at indføre strengere og mere ensartede EU-
bestemmelser om informationsprocedurer i lighed med NATO's procedurer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. februar 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

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

Bevarelse og beskyttelse af miljøet og beskyttelse af kulturarv.

Dette projekt hører under de lovmæssige bestemmelser i direktiv 97/33/EF1 og i Rådets 
henstilling 1999/519/EF2om begrænsning af befolkningens eksponering for elektromagnetiske 
felter (0 Hz - 300 GHz), medens det ikke hører under anvendelselsesområdet for direktiv 
                                               
1 EFT L 197 af 21.7.2001, s. 32-52.
2 Rådets henstilling 1995/519/EF om begrænsning af befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter (0 
Hz - 300 GHz) (EFT L 199 af 30.7.1999), s.59.
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85/337/EØF3 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet
som ændret ved direktiv 97/11/EF4 og 2003/35/EF5 (VVM-direktivet).

Selvom VVM-direktivet ikke omfatter mobiltelefonantenner, kan de nationale myndigheder 
beslutte at lade andre projekter være underlagt VVM-procedurerne ud over de i bilagene til 
VVM-direktivet nævnte projekter.

I overensstemmelse med direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planer og 
programmers indvirkning på miljøet, det såkaldte SMV-direktiv6 bliver der foretaget 
miljømæssige vurderinger af de planer og programmer, som kan få væsentlige indvirkninger 
på miljøet, og som opfylder kriterierne i direktivet. Miljørapporten, der udarbejdes som en del 
af den vurderingsproces, der er fastsat i SMV- direktivet, indeholder også i givet fald
information om kulturarv, herunder arkitektonisk og arkæologisk arv. Andragendet omtaler
imidlertid ikke sådanne planer eller programmer. SMV- direktivet finder ikke anvendelse på 
individuelle projekter som dem, der nævnes i andragendet.

Beskyttelse af menneskers sundhed

I overensstemmelse med opfordringen i Rådets henstilling 1999/519/EF7 overvåger 
Kommissionen forskningen i mulige sundhedsskadelige virkninger, der skyldes eksponering 
for elektromagnetiske felter.I denne sammenhæng har EU's uafhængige Videnskabelige 
Komité for Nye og Nyligt Identificerede Sundhedsrisici (VKNNPS) (Scientific Committee on 
Emerging and Newly Identified Health Risks  - SCENIHR) den 19. januar 2009 vedtaget en 
udtalelse om de mulige sundhedsskadelige virkninger, der skyldes eksponering for 
elektromagnetiske felter. Denne udtalelse er baseret på al den videnskabelige dokumentation,
som var tilgængelig ved slutningen af 2008.

For så vidt angår radiofrekevensfelter (RF-felter), konkluderer VKNNPS8 på grundlag af tre 
uafhængige dokumentationsområder (epidemiologiske undersøgelser, dyreforsøg og in vitro-
undersøgelser), at det ikke er sandsynligt, at eksponering for RF-felter fører til en øget 
forekomst af cancer hos mennesker, men at yderligere undersøgelser er nødvendige for at 
påvise, at menneskers eksponering for mobiltelefoner på betydelig længere sigt (noget over 10 
år) kan udgøre nogen kræftrisiko.

Med hensyn til ikke-kræftfremkaldende virkninger gør VKNNPS opmærksom på, at 
undersøgelserne ikke understøtter en forbindelse mellem RF-eksponering og de symptomer, 
som folk selv angiver. Der er en vis dokumentation for, at RF-felter kan påvirke 
elektroencefalogrammønstre og søvn hos mennesker, men den sundhedsmæssige relevans af 
disse resultater er usikker. Andre undersøgelser viser manglende indvirkning på 
reproduktionsevnen, og ingen andre data viser konsekvent andre virkninger på menneskers 

                                               
3 EFT L 175 af 5.7.1985, s.40.
4 EFT L 73 af 14.3.1997, s.5.
5 EUT L 156 af 25.6.2003, s.17.
6 EFT L 197 af 21.7.2001.
7 Rådets henstilling 1999/519/EF af 12 juli 1999 om begrænsning af befolkningens eksponering for 
elektromagnetiske felter (0 Hz - 300 GHz) (EFT 199/59 af 30.7.1999).
8 SCENIHR (Scientific Comittee on Emerging and Newly Identified Health Risks). Health Effects of Exposure 
to EMF.19. januar 2009, findes på: 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/commitees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf.
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sundhed.
Det bør også bemærkes, at de elektromagnetiske felter fra basestationer typisk er mindst en 
enhed mindre end de eksponeringsgrænser, der foreslås i Rådets henstilling, og det derfor er 
yderst usandsynligt, at de skulle medføre nogen negative sundhedsmæssige virkninger. Dette 
betyder i praksis, at den virkelige eksponering for omkringliggende elektromagnetiske felter 
fra basestationer i disses omgivelser næppe varierer væsentligt mellem de europæiske lande, 
som har fastsat forskellige eksponeringsgrænser. 
Angående oplysninger om placeringen af basestationer for mobiltelefoner, giver nogle 
websteder allerede information om dette, som f.eks. følgende webside i Tyskland: 
http://emf.bundesnetzagentur.de/gisinternet/index.aspx?User=1000&Lang=de .


