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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0498/2009 af L.R., portugisisk statsborger, om elektromagnetisk 
stråling fra mobiltelefonmaster i et boligområde i Oeiras i Portugal

1. Sammendrag

Andrageren klager over tre mobiltelefonmaster i umiddelbar nærhed af hans bolig i Oeiras, 
som efter hans mening udgør en alvorlig risiko mod hans families og naboers sundhed. Han 
henviser navnlig til sygdomssymptomer hos sine børn, som han tilskriver deres eksponering 
for radiofrekvenser og mikrobølger. Han beder derfor Parlamentet gribe ind for at beskytte 
indbyggerne i Oeiras og forhindre opstilling af mobilradiomaster i følsomme områder, 
herunder boligområder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. juli 2009). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009.

"Andragendet

Andrageren er portugisisk statsborger og klager over, at hans families sundhed påvirkes af 
emissioner af elektromagnetiske felter (EMF) fra basestationer til mobiltelefoni, der befinder 
sig i nærheden af hans lejlighed.

Kommissionens bemærkninger

I henhold til traktatens artikel 152 har Fællesskabet ingen beføjelser vedrørende 
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harmonisering af sundhedsbeskyttelse som sådan. Det er således medlemsstaternes 
myndigheder, der er ansvarlige for beskyttelsen af befolkningen mod EMF. Det eneste 
instrument, der er til rådighed på EU-niveau, er Rådets henstilling (1999/519/EF) af 12. juli
1999 om begrænsning af befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter (0 Hz til 300 
GHz)1. Dette er som nævnt ikke et bindende instrument. Alle medlemsstater har truffet 
foranstaltninger med henblik på gennemførelse af Rådets henstilling, men de har gjort det på 
hver sin måde. I nogle tilfælde har medlemsstaterne indført grænseværdier for eksponering, 
der er strengere end dem, der findes i Rådets henstilling (f.eks. GR, IT, BE).

Det kræves i Rådets henstilling, at Kommissionen løbende skal gennemgå grundlæggende 
undersøgelser af potentielle sundhedsrisici ved elektromagnetiske felter. I januar 2009 vedtog 
EU's uafhængige Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede Sundhedsrisici 
(VKNNPS) en udtalelse om de potentielle sundhedsvirkninger ved elektromagnetiske felter.
Denne udtalelse er baseret på alle de videnskabelige undersøgelser, der forelå ved udgangen 
af 2008.

Med hensyn til radiofrekvensfelter (RF) uddrager VKNNPS2 konklusioner af tre uafhængige 
undersøgelsesområder (epidemiologiske undersøgelser, dyreforsøg og in vitro-undersøgelser)
om, at eksponering for RF-felter sandsynligvis ikke vil føre til øget kræftforekomst hos 
mennesker. Der er behov for yderligere undersøgelser for at identificere, hvorvidt meget 
langvarig (et godt stykke over 10 år) eksponering af mennesker for mobiltelefoner kan øge 
risikoen for kræft.

Hvad angår de ikkekræftfremkaldende resultater, bemærker VKNNPS, at videnskabelige 
undersøgelser ikke giver dokumentation for en sammenhæng mellem eksponering for RF-
felter og selvrapporterede symptomer. Der findes visse tegn på, at RF-felter kan påvirke 
elektroencefalogrammønstre og søvnen hos mennesker, men disse resultaters 
helbredsmæssige relevans er fortsat uvis. Andre undersøgelser viser ingen effekt på 
forplantningsevnen. Der findes ingen data, der kan påvise konsekvente virkninger af anden art 
på menneskers sundhed.
Det skal også bemærkes, at de felter, der frembringes af basestationer, typisk er mindst en 
størrelsesorden lavere end de grænseværdier, der fastsættes i Rådets henstilling, og at det 
dermed er særdeles usandsynligt, at de vil have negativ indvirkning på sundheden. Dette 
betyder, at den faktiske eksponering for eksterne felter fra basestationer sandsynligvis ikke vil 
variere særlig meget mellem de europæiske lande, der har indført forskellige grænseværdier.

Konklusion

De foreliggende videnskabelige oplysninger underbygger fortsat den konklusion, at de 
grænseværdier, der foreslås i Rådets henstilling 1999/519/EF, sikrer befolkningen et højt 
beskyttelsesniveau. Med hensyn til den specifikke situation, der omtales i andragendet, bør 
andrageren kontakte de relevante myndigheder i Portugal, som er ansvarlige for at beskytte 
befolkningen mod eksponering for elektromagnetiske felter."

                                               
1 Rådets henstilling 1999/519/EF af 12. juli 1999 om begrænsning af befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter 

(0 Hz til 300 GHz) (EFT L 199 af 30.7.1999, s. 59).
2 VKNNPS (Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede Sundhedsrisici). Health Effects of Exposure to EMF. 

19. januar 2009, findes på: http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf.


