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elektromagnetisk forurening

1. Sammendrag

I lyset af den stigende elektromagnetiske forurening og de øgede teknologiske interesser 
opfordrer andrageren til, at der træffes passende forebyggelsesforanstaltninger for dermed at 
beskytte sundheden og miljøet samt prioritere de kompetente myndigheders sundhedskontrol. 
Andrageren opfordrer ligeledes til finansiering af en omfattende og offentlig 
informationskampagne vedrørende de risici, der er forbundet med eksponering for 
mikrobølger, herunder generelle miljømæssige konsekvenser, men også indvirkningen på 
bygninger, boliger, hospitaler, skoler og andre sårbare områder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. november 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 13. januar 2011.

"Andragendet

I andragende 2010/0827 forelagt af Plataforma Estatal contra la Contaminación 
Electromagnética om foranstaltninger, der bør træffes med henblik på at sikre offentlig 
overvågning af udsendelsen af ikkeioniserende stråling, anmodes der om følgende i 
forbindelse med de mulige sundhedsrisici, som elektromagnetiske felter udgør for 
befolkningen:

- at EU hurtigst muligt opfordrer den spanske stat "til at gennemføre 
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forebyggelsesforanstaltninger med henblik på at beskytte sundheden og miljøet samt 
prioritere myndighedernes sundhedskontrol som reaktion på de øgede teknologiske 
interesser",
- at Spanien ophæver alle love og administrative bestemmelser, som har til formål at fremme 
liberaliseringen af og mindske kontrollen med installeringen af apparater, der udsender 
mikrobølger, og indføre strenge kontrolforanstaltninger på alle niveauer, indtil det er blevet 
dokumenteret, at de er uskadelige,
- at Spanien finansierer en omfattende offentlig informationskampagne,
- at Spanien anerkender eloverfølsomhed som et handicap,
- at Rådet og Kommissionen sikrer, at der i alle medlemsstater etableres fælles regler baseret 
på biohygiejniske kriterier, som er udledt af uafhængige videnskabsfolks forskningsresultater, 
og på ALARA-princippet.

Kommissionens bemærkninger

Der findes intet retsgrundlag i traktaten, der som sådan giver mulighed for at udarbejde EU-
lovgivning om beskyttelse af befolkningen mod de mulige sundhedsrisici ved 
elektromagnetiske felter (EMF). Derfor findes der ingen EU-bestemmelser på området, som 
medlemsstaterne er forpligtet til at gennemføre.  

Rådets henstilling 1999/519 om begrænsning af befolkningens eksponering for 
elektromagnetiske felter fastlægger basisrestriktioner og referenceniveauer for eksponering til 
understøttelse af medlemsstaternes politikker om beskyttelse af befolkningen mod 
sundhedsrisiciene ved elektromagnetiske felter. Disse restriktioner og referenceniveauer er 
baseret på overvejelser omkring de dokumenterede virkninger, som anses for at være 
relevante for menneskers sundhed. De omfatter forsigtighedselementer gennem anvendelse af 
sikkerhedsfaktorer.

Kommissionen overvåger løbende fremskridtene i den videnskabelige viden om de mulige 
sikkerhedsrisici ved EMF. Navnlig sådanne risici gennemgås regelmæssigt af Den 
Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede Sundhedsrisici (VKNNIS). I lyset af 
VKNNIS' udtalelser har Kommissionen ikke fundet behov og videnskabeligt grundlag for at 
ændre basisrestriktionerne og referenceniveauerne som fastlagt i henstilling 1999/519. Dog 
har VKNNIS konstateret visse mangler i den relevante videnskabelige viden. Derfor fremmer 
Kommissionen yderligere forskning på området inden for rammerne af det syvende 
rammeprogram for forskning. Kommissionen vil fortsat følge de relevante videnskabelige 
fremskridt nøje med henblik på at foretage en rettidig opdatering af henstillingen, hvis det 
skønnes nødvendigt.

I henhold til traktaten pålægger henstilling 1999/519 ikke medlemsstaterne nogen 
forpligtelser. Beslutninger vedrørende gennemførelsen af henstilling 1999/519 henhører under 
medlemsstaternes kompetenceområde. Kommissionen har intet juridisk grundlag for at gribe 
ind over for sådanne beslutninger, de relevante nationale eller regionale politikker eller over 
for bestemte projekter og installationer samt bestemt udstyr.

Afslutning
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Kommissionen har intet juridisk grundlag for at gribe ind i den af andrageren rejste sag.

Der findes som sådan intet retsgrundlag i traktaten til fastlæggelse af fælles regler om 
beskyttelse af befolkningen mod de mulige sundhedsrisici ved EMF. Rådet har allerede 
gennem vedtagelsen af henstilling 1999/519 fastlagt en ikkebindende, fælles ramme for 
basisrestriktioner og referenceniveauer. En sådan henstilling er baseret på forskningsresultater 
og er blevet vurderet af uafhængige eksperter.

Kommissionen vil fortsat følge de videnskabelige fremskridt på området med henblik på at 
ændre henstilling 1999/519, hvis det skønnes nødvendigt."


