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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1170/2009 af af Jens Genzer, tysk statsborger, om elektrosmog

1. Sammendrag

Andrageren anmoder om indførelsen af strengere europæiske normer for elektromagnetisk 
stråling (elektrosmog). Andrageren ønsker bl.a. yderligere udvidelse af forordningen om 
elektromagnetiske felter til også at omfatte mobile apparater og installationer, en pligt til at 
opnå tilladelse til etablering af elektricitetsproducerende installationer med tilhørende 
rapportering af miljøeffekten, undersøgelse af områder, som er særlig ramt af elektrosmog, 
mere videnskabelig forskning i elektromagnetiske felter, anvendelse af reglerne om sikkerhed 
på arbejdspladsen og forbrugerbeskyttelse og ekstra opmærksomhed omkring følsomme 
områder som hospitaler og følsomt apparatur som f.eks. apparater til hjerteovervågning og 
dialyse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. november 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010.

"Andragendet 

Andrageren opfordrer EU til at træffe følgende foranstaltninger vedrørende elektromagnetiske 
felter (EMF): 

a) Alle juridiske bestemmelser om EMF skal overholde principperne om beskyttelse og 
forsigtighed 

b) Konstruktionen af nyt udstyr skal overholde ALARA-princippet (så lavt, som det med 
rimelighed er muligt). 
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c) Grænseværdierne for eksponering af skadelige miljømæssige påvirkninger af EMF 
skal revideres hurtigst muligt og fastsættes til 0,2 mikrotesla for lavfrekvente 
magnetfelter for nyt udstyr, og for højfrekvente magnetfelter sættes grænseværdierne 
til 10 gange lavere end de nuværende værdier, der foreslås i Rådets anbefaling 
1999/519/EF.

d) Forordningen skal omfatte mobiltelefoni, søfartsradarer og skibssendere samt alle 
former for elektriske apparater og stationære installationer. 

e) Der skal indføres et krav om tilladelse for strømforsyningssystemer og 
udsendelsesnetværk, herunder en standard for miljømæssig konsekvensvurdering, der 
identificerer eksisterende eksponeringsniveauer. 

f) EU skal etablere en tværfaglig forskningsstøtteprioritet for "sundhedsbeskyttelse i 
forbindelse med elektromagnetiske felter". 

g) For så vidt angår elektromagnetiske felter og industriel sundhed og sikkerhed skal der 
indføres et strammere direktiv fra Rådet om minimumsforskrifter for sikkerhed og 
sundhed i forbindelse med arbejdstageres eksponering for risici på grund af fysiske 
agenser. 

h) Der skal endelig fastsættes et minimumsniveau for forbrugerbeskyttelse inden for 
elektromagnetisk kompatibilitet i EU. 

i) Advarsler og instruktioner vedrørende brug af elektriske apparater som babyalarmer 
eller mobiltelefoner skal også være obligatoriske. 

j) Der skal etableres en række tekniske foranstaltninger med henblik på at reducere 
befolkningens EMF-eksponering til et uundgåeligt minimum. 

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen ønsker at kommentere andragendet punkt for punkt.

a) Alle EU's juridiske bestemmelser om EMF overholder allerede principperne om 
beskyttelse og forsigtighed. I henhold til Traktaten skal EU-politikker sikre et højt 
beskyttelsesniveau for offentligheden, og EU's retsakter respekterer Kommissionens 
endelige meddelelse (2000) 1 endelig om forsigtighedsprincippet.

b) EU-lovgivning, der finder anvendelse på nyt udstyr, overholder de omtalte principper i 
punktet ovenfor, hvilket bør være tilstrækkeligt til at sikre et højt beskyttelsesniveau 
for offentligheden. 

c) Kommissionen udfører gennem Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt 
Identificerede Sundhedsrisici (SCENIHR) periodiske revideringer af den 
videnskabelige litteratur for at vurdere, hvorvidt de foreslåede eksponeringsgrænser i 
Rådets henstilling 1999/519/EF stadig er gyldige. Den seneste evaluering1 giver ikke 
videnskabelig baggrund for at ændre de eksisterende eksponeringsgrænseværdier.

d) Den eksisterende EU-lovgivning omfatter alt udstyr og alle produkter, der omtales af 
andrageren. 

e) Krav om tilladelse hører under medlemsstaternes kompetenceområder med undtagelse 
af visse tilfælde, der er defineret i direktivet om vurdering af indvirkninger på miljøet. 

                                               
1SCENIHR-udtalelse vedtaget den 19. januar 2009
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf.



CM\814425DA.doc 3/3 PE441.096v01-00

DA

f) Kommissionen har tidligere støttet og støtter for nærværende forskning vedrørende 
elektromagnetiske felters påvirkning af menneskets sundhed. Kommissionen holder 
fortsat øje med udviklingen inden for relaterede videnskabelige og politiske områder 
og vil overveje at inkludere EMF-sundhedsrelaterede forskningsområder i fremtidige 
arbejdsprogrammer med henblik på at lukke eventuelle resterende huller i viden, hvis 
dette skønnes relevant. Flere oplysninger om dette findes på:
http://ec.europa.eu/health/electromagnetic_fields/policy/index_en.htm.

g) For så vidt angår sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen omfatter direktiv 
2004/40/EF1 allerede risikoen for arbejdstagere, der eksponeres for elektromagnetiske 
felter under arbejdet. Dette direktiv skal gennemføres til national lovgivning af 
medlemsstaterne inden den 30. april 2012. Dette direktiv er imidlertid under 
revidering, og det forventes, at Kommissionen vedtager et nyt lovforslag i år (2010). 
Den første høring af arbejdsmarkedets parter i henhold til artikel 154, stk. 2, i TEUF 
fandt allerede sted i 2009. Den anden fase af høringen af arbejdsmarkedets parter i 
henhold til artikel 154, stk. 3, er under udarbejdelse.

h) EU's lovgivningsrammer sikrer allerede et højt beskyttelsesniveau mod EMF i EU. 
i) EU's lovgivning sikrer allerede, at produkter, der markedsføres i EU, er sikre og 

ledsages af de nødvendige advarsler og instruktioner om sikker brug. 
j) Tekniske standarder udviklet i henhold til gældende EU-lovgivning overholder de 

gældende grænseværdier, der er foreslået i Rådets henstilling 1999/519/EF (se litra c. 
ovenfor). 

Konklusion

EU's lovgivningsrammer vedrørende elektromagnetiske felter berører allerede de 
bekymringer, som andrageren giver udtryk for. For så vidt angår krav til tilladelser, skal 
andrager forhøre sig på medlemsstatsniveau." 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/40/EF af 29. april 2004 om minimumsforskrifter for sikkerhed 
og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser 
(elektromagnetiske felter) (18. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. l, i direktiv 89/391/EØF), EUT L 184 af 
24.5.2004, s.1.


