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Asia: Vetoomus nro 1272/2008, Silvio Mundinger, Saksan kansalainen, Ala-
Härtsfeldin kansalaisten toimintaryhmän puolesta, ja kolme 
allekirjoittanutta, matkapuhelinverkon lähetin- ja vastaanotinasemasta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vastustaa matkapuhelinverkon lähetin- ja vastaanotinaseman 
sijoittamista Dischingen-Katzensteiniin Heidenheim/Brenzin alueelle Saksassa ja kertoo, että 
lähes 50 metriä korkea lähetinantenni turmelee näkymän Katzensteinin linnasta, joka saa 
rahoitusta LEADER-ohjelmasta. Lisäksi hän väittää, että ympäröivä alue vahingoittuu 
haitallisesta sähkömagneettisesta säteilystä. Hän väittää, että valittu paikka ja sen aiheuttama 
tuho ympäristölle ja maisemalle rikkovat EY:n perustamissopimuksen 174 ja 175 artiklaa. 
Vetoomuksen esittäjä vaatii tiukempia ja yhdenmukaisempia tietojenantomenettelyjä koskevia 
eurooppalaisia säännöksiä kuten esimerkiksi Naton säännökset.  

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 18. helmikuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 202 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009

Ympäristön säilyttäminen ja suojeleminen ja kulttuuriperintökohteiden suojeleminen 

Hanke kuuluu direktiivin 97/33/EY1 säädösten ja väestön sähkömagneettisille kentille (0 Hz–
300 GHz) altistumisen rajoittamista koskevan neuvoston suosituksen 1999/519/EY2

                                               
1 EYVL L 199, 26.7.1997, s. 32–52.
2 Neuvoston suositus 1999/519/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 1999, väestön sähkömagneettisille kentille 
(0 Hz–300 GHz) altistumisen rajoittamisesta (EYVL L 199, 30.7.1999, s. 59).
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soveltamisalaan, mutta ei tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten 
arvioinnista annetun direktiivillä 97/11/EY1 ja 2003/35/EY2 muutetun 
direktiivin 85/337/ETY3 soveltamisalaan. 

Vaikka matkapuhelinantennit eivät sellaisenaan kuulu ympäristövaikutusten 
arviointidirektiivin soveltamisalaan, kansalliset viranomaiset voivat päättää soveltaa 
direktiivin mukaista menetelmää myös muissa kuin direktiivin liitteissä luetelluissa 
hankkeissa. 

Tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun 
direktiivin 2001/42/EY4 mukaan ympäristöarviointi on tehtävä suunnitelmista ja ohjelmista, 
joilla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia ja jotka ovat direktiivissä 
säädettyjen arviointiperusteiden mukaisia. Direktiivin mukaisessa arviointiprosessissa 
laadittava ympäristöselostus sisältää tarvittaessa tietoja kulttuuriperinnöstä arkkitehtoninen ja 
arkeologinen perintö mukaan lukien. Vetoomuksessa annetuissa tiedoissa ei kuitenkaan 
mainita tämänkaltaisia suunnitelmia tai ohjelmia. Ympäristövaikutusdirektiiviä ei sovelleta 
vetoomuksessa mainitun kaltaisiin yksittäisiin hankkeisiin.

Ihmisten terveyden suojelu

Neuvoston suosituksen 1999/519/EY5 mukaisesti komissio valvoo sähkömagneettisten 
kenttien mahdollisia terveysvaikutuksia koskevaa tutkimusta. Kehittymässä olevia ja 
vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevä tiedekomitea (SCENIHR) hyväksyi tähän 
liittyen 19. tammikuuta 2009 lausunnon sähkömagneettisten kenttien mahdollisista 
terveysvaikutuksista. Lausunto pohjautuu vuoden 2008 lopulla saatavana olleisiin tieteellisiin 
tietoihin. 

Radiotaajuuskentistä SCENIHR6 totesi erilaisista tutkimuksista (epidemiologisista, eläin- ja in 
vitro -tutkimuksista) saatujen tietojen pohjalta, että altistuminen radiotaajuuskentille tuskin 
lisää ihmisten syöpäriskiä mutta että sen määrittämiseksi, lisääkö ihmisten pitkäaikainen 
(reilusti yli kymmenen vuotta) altistuminen matkapuhelimille syöpäriskiä, tarvitaan 
lisätutkimuksia.
Muista kuin syöpäriskiin liittyvistä tuloksista SCENIHR toteaa, ettei tieteellisissä 
tutkimuksissa ole voitu osoittaa, että radiotaajuuskentille altistumisen ja ilmoitettujen oireiden 
välillä olisi yhteys. Sitä vastoin on pystytty osoittamaan, että radiotaajuuskentät voivat 
vaikuttaa aivosähkökäyrään (EEG) ja ihmisen uneen, mutta on edelleen epävarmaa, onko 
näillä tuloksilla merkitystä ihmisen terveyden kannalta. Muissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, 
ettei altistuminen vaikuta mitenkään lisääntymiseen, eikä tietoja muista vaikutuksista ihmisen 
terveyteen ole.
                                               
1 EYVL L 73, 14.3.1997, s. 5.
2 EUVL L 156, 25.6.2003, s. 17.
3 EYVL L 175, 5.7.1985, s. 40.
4 EYVL L 197, 21.7.2001.
5 Neuvoston suositus 1999/519/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 1999, väestön sähkömagneettisille kentille 
(0 Hz–300 GHz) altistumisen rajoittamisesta (EYVL L 199, 30.7.1999, s. 59).
6 Kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevä tiedekomitea (Scientific Committee on 
Emerging and Newly Identified Health Risks, SCENIHR). Sähkömagneettisille kentille altistumisen 
terveysvaikutukset (Health Effects of Exposure to EMF). 19. tammikuuta 2009, saatavana Internet-sivustossa: 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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Lisäksi on huomioitava, että tukiasemien aiheuttamat kentät ovat yleensä vähintään astetta 
heikompia kuin neuvoston suosituksessa ehdotetut altistusrajat ja näin ollen on erittäin 
epätodennäköistä, että kentillä olisi terveysvaikutuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
ympäristön todellisessa altistumisessa tukiasemien kentille ei todennäköisesti ole eroja niissä 
Euroopan maissa, jotka ovat ottaneet käyttöön eri altistusrajoja. 
Matkapuhelinten tukiasemien sijaintitietoja on jo julkaistu joissakin Internet-sivustoissa, 
esimerkiksi seuraavassa saksalaisessa sivustossa:
http://emf.bundesnetzagentur.de/gisinternet/index.aspx?User=1000&Lang=de .


