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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1174/2012 af Massimo Bello, italiensk statsborger, om 
sundhedsbeskyttelse og elektromagnetiske felter

1. Sammendrag

Andrageren, som er borgmester i kommunen Ostra Vetere i provinsen Ancona, ønsker 
gennemførelse af de relevante henstillinger i resolution 2008/2211, som blev vedtaget af 
Europa-Parlamentet den 2. april 2009, om begrænsning af elektromagnetiske felter.

Andrageren påpeger, at den stadig større brug af trådløs teknologi, der skaber 
elektromagnetiske felter, kan være sundhedsskadelig, og han udtrykker især bekymring over 
spredningen af mobilmaster i Italien.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. januar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

"Andrageren slår til lyd for et enkelt, klart og ensartet lovforslag for at sikre et højt 
beskyttelsesniveau i hele Unionen for forbrugere (borgere og arbejdstagere), især børn, men 
uden at det forhindrer mobiltelefonnettene i at fungere.

Bestemmelserne i artikel 168 og 169 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
giver ikke Kommissionen (eller Unionen) beføjelse til at lovgive om beskyttelse af 
befolkningen mod de potentielle virkninger af elektromagnetiske felter og placerer det 
primære ansvar hos medlemsstaterne. 
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Det eneste anvendelige instrument på EU-plan er Rådets henstilling 1999/519/EF af 12. juli 
1999 om begrænsning af befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter1. Denne 
ikke-bindende henstilling indeholder en sikkerhedsforanstaltning og foreslår ikke-bindende 
eksponeringsniveauer (0 Hz til 300 GHz). 

Alle EU-medlemsstater har truffet foranstaltninger til at gennemføre denne henstilling fra 
Rådet. Italien har indført grænseværdier, der er strengere end dem, der er fastsat i Rådets 
henstilling.
Kommissionen anmoder jævnligt om en opdatering af de foreliggende videnskabelige beviser 
og kontrollerer, om de fortsat støtter eksponeringsbegrænsningerne som foreslået i Rådets 
henstilling om eksponeringsbegrænsninger om elektromagnetiske felter (1999/519/EF). Den 
uafhængige Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede Sundhedsrisici 
(VKNNPS) har et fast mandat til at vurdere risiciene fra Den Europæiske Monetære Fond. 
Ifølge seneste konklusion (2009)2 viser tre uafhængige former for beviser (epidemiologiske, 
in vivo og in vitro-undersøgelser), at det er usandsynligt, at eksponering for enten 
mobiltelefoner eller antenner fører til en stigning i forekomsten af kræft hos mennesker. 
VKNNPS's ajourføring er under udarbejdelse og forventes klar til offentlig høring ved 
udgangen af juni 2013. 

Konklusion

Den særlige anmodning i andragendet er ikke omfattet af EU's lovgivningsmæssige 
kompetence. Idet der i øjeblikket ikke foreligger videnskabelige beviser på potentielle 
sundhedsrisici ved eksponering for elektromagnetiske felter, har Kommissionen på 
nuværende tidspunkt ingen planer om at foreslå en revision af begrænsningerne i Rådets 
henstilling (1999/519/EF).

                                               
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 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf.


