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1. Sammendrag

Andrageren påklager etableringen af en relæstation til trådløs telefoni i umiddelbar nærhed af 
et beboet område i den polske by Szydlowiec. Da han frygter, at denne relæstation med de 
dermed forbundne elektromagnetiske felter kan have alvorlige indvirkninger på beboernes og 
ikke mindst børnenes helbred, og da hans henvendelser til de polske myndigheder har været 
resultatløse, anmoder han Europa-Parlamentets formand om at gribe direkte ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 12. december 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

"Kommissionen er opmærksom på den offentlige bekymring vedrørende spørgsmålet om 
elektromagnetiske felter og har længe overvåget de potentielle sundhedsmæssige virkninger 
heraf; den har anmodet om en revision af den videnskabelige litteratur, og den finansierer 
forskning, formidler information og bidrager til fastsættelsen af en retlig ramme for 
beskyttelse af arbejdstagere og borgere.
I en ikkebindende henstilling fra Rådet (1999/519/EF)1 foreslås eksponeringsretningslinjer, 
som skal sikre befolkningen et højt beskyttelsesniveau. Alle EU-medlemsstater har indført et 
                                               
1 Rådets henstilling (1999/519/EF) af 12. juli 1999 om begrænsning af befolkningens eksponering for elektromagnetiske 
felter (0 Hz til 300 GHz).
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regelsæt, der som minimum svarer til disse rammer for beskyttelse. Desuden sikrer den 
europæiske lovgivning om produkter, herunder radio- og telekommunikationsudstyr, at alle 
produkter, der udsender elektromagnetisk stråling, der markedsføres i EU, er sikre. 
For at sikre, at de gældende maksimale eksponeringsværdier er strenge nok til at beskytte 
befolkningens sundhed, overvåger Kommissionen konstant udviklingen i den relevante 
videnskabelige viden med bistand fra Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt 
Identificerede Sundhedsrisici (SCENIHR). Indtil videre bekræfter de foreliggende 
videnskabelige resultater, at de gældende eksponeringsværdier er tilstrækkelige til at sikre 
befolkningen et højt beskyttelsesniveau, og at basestationer til mobiltelefoni er sikre. 
I henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er det medlemsstaternes 
myndigheder, der har hovedansvaret for beskyttelsen af befolkningen mod de potentielle 
sundhedsrisici fra elektromagnetiske felter. Dette indebærer, at ethvert specifikt lokalt 
problem skal behandles af de relevante nationale kompetente myndigheder. 
Konklusion

Eftersom det er medlemsstaterne, der har hovedansvaret for beskyttelsen af befolkningen mod 
de potentielle sundhedsrisici fra elektromagnetiske felter, kan Kommissionen ikke gribe ind, 
og dette lokale problem skal håndteres af de relevante kompetente nationale myndigheder." 


