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Vetoomus nro 0891/2006, Karina Adamik, Puolan kansalainen, työntekijöiden
altistumisesta sähkömagneettisille kentille

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä väittää Puolan laiminlyövän sähkömagneettisille kentille altistuvien 
työntekijöiden asianmukaisen riskinarvioinnin ja katsoo lisääntyneen altistumisen 
sähkömagneettisille kentille ja optiselle säteilylle olevan erittäin haitallista heidän 
terveydelleen. Hän on kääntynyt asiassa muutamien tarkemmin määrittelemättömien 
riskinarvioinnista vastaavien kansallisten terveysviranomaisten puoleen. Vetoomuksen esittäjä 
pyytää Euroopan parlamenttia toteuttamaan toimia, joilla varmistetaan, että Puolan 
viranomaiset noudattavat yleisön altistumista sähkömagneettisille kentille koskevia EU:n 
säännöksiä ja raja-arvoja sekä ympäristön ja kansanterveyden suojeluun liittyvää 
varovaisuusperiaatetta.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 8. maaliskuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 27. heinäkuuta 2007

Vetoomuksessa väitetään, että Puolassa ei ole laitoksia, jotka suorittaisivat 
sähkömagneettisten kenttien mittauksia "poliisiin kohdistuneiden rikosten yhteydessä".  
Komissio ei voi ottaa kantaa kysymyksen merkityksellisyyteen eikä väitettyjen yleisöä 
sähkömagneettisille kentille altistavien "poliisiin kohdistuneiden rikosten" todenperäisyyteen, 
koska vetoomuksessa ei esitetä mitään todisteita eikä edes kuvausta niistä. Koska luotettavaa 
asiatietoa ei ole, komissio ei myöskään ole voinut arvioida, kuuluvatko väitetyt seikat 
yhteisön toimivaltaan. Näin ollen komission ei ole mahdollista tutkia kysymystä, koska sitä ei 
ole vetoomuksessa määritelty riittävän tarkasti.

Yleisemmin ottaen ja etenkin mitä tulee väestön altistumiseen sähkömagneettisille kentille, 
neuvosto antoi vuonna 1999 tätä koskevan suosituksen (neuvoston suositus 1999/519/EY), 
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jossa asetettiin väestön sähkömagneettisille kentille altistumista koskevat perusrajoitukset ja 
viitearvot, jotka perustuvat kansainvälisiin suosituksiin. Suosituksessa kehotetaan
jäsenvaltioita ottamaan nämä rajoitukset ja viitearvot huomioon päättäessään kansallisista 
toimenpiteistä väestön sähkömagneettisille kentille altistumisen rajoittamiseksi. EY:n 
perustamissopimuksen 152 artiklan mukaan jäsenvaltioiden vastuulla on päättää
asianmukaisista sähkömagneettisille kentille altistumisen seurantatoimista ja panna ne 
täytäntöön; EU:lla ei ole tässä asiassa toimivaltaa. EY:n perustamissopimuksen 137 artiklan 
mukaan EU voi kuitenkin antaa vähimmäisvaatimuksia tukeakseen työympäristön 
parantamista työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi. Neuvosto hyväksyi 
19. huhtikuuta 2004 direktiivin 2004/40/EY työntekijöiden altistumisesta sähkömagneettisista 
kentistä aiheutuville riskeille.

Komission tietojen mukaan sähkömagneettisille kentille altistumisen rajoittamistoimista 
vastaava Puolan viranomainen on terveystarkastusvirasto. Puolan terveystarkastusviraston 
osoite on alla.

PUOLAN TERVEYSTARKASTUSVIRASTO
Ympäristöhygienian osasto
ul. Długa 38/40
00-238 Warsaw
Puola

http://www.gis.gov.pl/
Puhelin: +48 22 536 13 00
Faksi: +48 22 635 61 94 

Osaston johtaja
Izabela Fengler

4. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Vetoomuksen esittäjältä on saatu uusia tietoja komission 27. heinäkuuta 2007 antaman 
ensimmäisen tiedonannon jälkeen.

Aineistoon sisältyy jäljennöksiä vetoomuksen esittäjän sekä puolalaisten tuomioistuinten ja 
syyttäjäviranomaisten välisestä kirjeenvaihdosta, joka koskee henkilötietojen suojelua. Tämä 
ei vaikuta liittyvän muihin kanteluihin, jotka koskevat altistumista säteilylle. Komissio ei voi 
käsitellä tätä yksinomaan kansalliseen toimivaltaan kuuluvaa asiaa. 

Muut aineistoon sisältyvät asiakirjat koskevat kanteluja a) poliisia ja / tai b) oletettavasti 
vetoomuksen esittäjän kodin lähellä sijaitsevaa poliisiasemaa vastaan. Kirjeet ja niiden 
lauserakenteet ovat kuitenkin niin sekavia, että tosiasioista on mahdoton saada selvää. 
Vetoomuksen esittäjä pelkää ilmeisesti säteilyä ja poliisiaseman katolla sijaitsevien antennien 
säteilypäästöjä. Joissakin aineistoon sisältyvissä asiakirjoissa todetaan, että toimivaltaiset 
elimet ovat tehneet mittauksia ja että tulokset alittavat selvästi väestön altistumiselle Puolassa 
asetetut raja-arvot.
On huomattava, että vetoomuksen esittäjän esille tuoma ongelma liittyy väestön altistumiseen 
ionisoimattomalle säteilylle (sähkömagneettiset kentät) eikä työntekijöiden altistumiseen. 
Vetoomuksen aihe ei näin ollen liity työterveyteen ja työntekijöiden turvallisuuteen. 
Vetoomuksen otsikkoa olisi muutettava vastaavasti.
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Yleisemmin ottaen ja etenkin liittyen väestön altistumiseen sähkömagneettisille kentille, 
neuvosto antoi vuonna 1999 tätä koskevan suosituksen (neuvoston suositus 1999/519/EY), 
jossa asetettiin väestön sähkömagneettisille kentille altistumista koskevat perusrajoitukset ja 
viitearvot, jotka perustuvat kansainvälisiin suosituksiin. Suosituksessa kehotetaan 
jäsenvaltioita ottamaan nämä rajoitukset ja viitearvot huomioon päättäessään kansallisista 
toimenpiteistä väestön sähkömagneettisille kentille altistumisen rajoittamiseksi. EY:n 
perustamissopimuksen 152 artiklan mukaan jäsenvaltioiden vastuulla on päättää 
asianmukaisista sähkömagneettisille kentille altistumisen seurantatoimista ja panna ne 
täytäntöön; EU:lla ei ole tässä asiassa toimivaltaa. Puola on pannut täytäntöön kansallisen 
sääntelykehyksen, joka on tiukempi kuin neuvoston suositus. 
Sen varmistamiseksi, että suosituksen raja-arvot ovat riittävän tiukat kansanterveyden 
suojelemiseksi, komissio valvoo jatkuvasti tieteen kehittymistä sähkömagneettisten kenttien 
mahdollisiin terveysvaikutuksiin liittyen sekä väestön sähkömagneettisille kentille 
altistumisen rajoittamisesta annetun suosituksen 1999/519/EY täytäntöönpanoa. 
Kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevä EU:n tiedekomitea 
(SCENIHR) totesi viimeisimmässä tilannekatsauksessaan radiotaajuuksista, että 
kolmenlaisten riippumattomien todisteiden (epidemiologisten tutkimusten, eläintutkimusten ja 
in vitro -tutkimusten) perusteella voidaan todeta, että radiotaajuuksille altistuminen ei 
todennäköisesti lisää ihmisten syöpään sairastumisen riskiä. On kuitenkin tehtävä 
lisätutkimuksia sen määrittämiseksi, aiheuttaako ihmisten merkittävästi pitempi altistuminen 
tällaisille puhelimille syöpäriskiä.

Muihin kuin karsinogeenisiin tuloksiin liittyen tieteellisissä tutkimuksissa ei ole käynyt ilmi, 
että radiotaajuuskentät vaikuttaisivat oireisiin. Tämä tarkoittaa, että toistaiseksi saatavilla 
olevien tutkimustuloksien perusteella suosituksen raja-arvot ovat riittäviä kansanterveyden 
korkeatasoiseksi suojelemiseksi. 

Kun otetaan huomioon, että asia ei koske työntekijöiden altistumista, komissio katsoo, ettei 
yhteisön oikeutta ole rikottu vetoomuksessa esitetyssä tapauksessa.
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