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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1272/2008, ingiven av Silvio Mundinger (tysk medborgare), för 
Bürgerinitiative unteres Härtsfeld e.V., och undertecknad av ytterligare 
tre personer, om placeringen av en sändar- och mottagarstation för mobiltelefoni

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren protesterar mot placeringen av en sändar- och mottagningsstation för 
mobiltelefoni i Dischingen-Katzenstein i distriktet Heidenheim/Brenz i Tyskland. Han anser 
att utsikten från slottet Katzenstein, som får stöd från Leader-programmet, förstörs av den 
nästan 50 meter höga masten. Enligt framställaren utsätts omgivningen dessutom för skadlig 
elektromagnetisk strålning. Framställaren anser att valet av plats, miljöproblemen och den 
förstörda utsikt som installationen leder till strider mot artiklarna 174 och 175 i EG-fördraget. 
Han begär dessutom skärpt och mer enhetlig gemenskapslagstiftning när det gäller 
informationsförfaranden, likt de bestämmelser som Nato har.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 18 februari 2009. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 19 juni 2009.

Bevarande och skydd av miljön och skydd av kulturarvsplatser

Projektet ingår i tillämpningsområdet för lagstiftningen i direktiv 97/33/EG1 och i rådets 
rekommendation2 1999/519/EG om begränsning av allmänhetens exponering för 
elektromagnetiska fält (0 Hz-300 GHz), men det omfattas inte av tillämpningsområdet för 
                                               
1 EGT L 199, 26.7.1997, s. 32–52.
2 Rådets rekommendation av den 12 juli 1999 om begränsning av allmänhetens exponering för 
elektromagnetiska fält (0 Hz-300 GHz) EGT L 199, 30.7.1999, s. 59.
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direktiv 85/337/EEG1 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata 
projekt ändrat genom direktiv 97/11/EG2 och 2003/35/EG3 (direktivet om 
miljökonsekvensbeskrivning, även kallat EIA-direktivet). 

Mobiltelefonmaster omfattas inte i sig av EIA-direktivet, men de nationella myndigheterna får 
besluta att även andra projekt än de som listas i bilagorna till EIA-direktivet ska omfattas av 
dess bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivningar.

I enlighet med direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs 
miljöpåverkan, även kallat direktivet om strategisk miljöbedömning eller SMB-direktivet4, 
ska miljöbedömningar göras för planer och program som kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan och som uppfyller de kriterier som fastställs i direktivet. Den rapport som 
måste skrivas som en del av bedömningsförfarandet enligt SMB-direktivet, ska, när så är 
relevant, även innehålla uppgifter om kulturarv, bland annat i form av arkitektur och 
arkeologiskt arv. I den information som ges i framställningen nämns dock inte dessa planer 
eller program. SMB-direktivet gäller inte enskilda projekt såsom det som behandlas i 
framställningen.

Skydd av folkhälsan

I enlighet med rådets rekommendation 1999/519/EG5, övervakar kommissionen 
forskningsarbetet kring elektromagnetiska fälts potentiella hälsoeffekter. I det sammanhanget 
antog EU:s oberoende vetenskapliga kommitté för nya och nyligen identifierade hälsorisker 
(SCENIHR) den 19 januari 2009 ett yttrande över elektromagnetiska fälts potentiella 
hälsoeffekter. Yttrandet grundas på alla vetenskapliga bevis som fanns tillgängliga i slutet av 
2008.

När det gäller radiofrekvensfält drar den vetenskapliga kommittén6 slutsatsen, på basis av 
tre oberoende typer av evidens (epidemiologiska studier, djurförsök och in vitro-studier), att 
exponering för radiofrekvensfält sannolikt inte leder till ökad cancerrisk för människor, men 
att ytterligare studier måste göras för att man ska kunna fastställa om människors långvariga 
exponering (långt över tio år) för mobiltelefoner kan innebära någon risk för cancer.
Beträffande icke cancerogena sjukdomar anser kommittén att ett samband mellan exponering 
för radiofrekvensfält och självrapporterade symptom saknar stöd i vetenskapliga studier. Det 
finns vissa bevis för att radiofrekvensfält kan påverka människors EKG-mönster och sömn, 
men resultatens betydelse för hälsan är oklar. Andra studier har inte uppvisat några 
hälsoeffekter för fortplantningen och det finns inte några uppgifter som tydligt visar andra 
effekter för människors hälsa.
Det bör även noteras att de fält som produceras av basstationer normalt sett ligger på en nivå 
                                               
1 EGT L 175, 5.7.1985, s. 40.
2 EGT L 73, 14.3.1997, s. 5.
3 EUT L 156, 25.6.2003, s. 17.
4 EGT L 197, 21.7.2001.
5 Rådets rekommendation av den 12 juli 1999 om begränsning av allmänhetens exponering för 
elektromagnetiska fält (0 Hz-300 GHz) EGT L 199, 30.7.1999, s. 59.
6 SCENIHR (Vetenskaplig kommitté för nya och nyligen identifierade hälsorisker): Health Effects of Exposure 
to EMF, antaget den 19 januari 2009. Yttrandet finns tillgängligt på engelska på 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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som är åtminstone en enhet lägre än de gränsvärden som föreslås i rådets rekommendation,
och att det därför är ytterst osannolikt att de ska medföra några negativa effekter för hälsan. 
Detta betyder faktiskt att den exponering för fält från basstationer som vi normalt utsätts för 
troligen inte skiljer sig särskilt mycket mellan olika EU-länder som har antagit olika 
gränsvärden för tillåten exponering.
När det gäller information om placering av basstationer för mobiltelefoni ges sådan redan på 
vissa webbplatser, till exempel på nedanstående tyska webbplats:
http://emf.bundesnetzagentur.de/gisinternet/index.aspx?User=1000&Lang=de .”


