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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Karina Adamik, lengyel állampolgár által benyújtott 0891/2006. számú petíció a 
munkavállalók elektromágneses térnek való kitettségéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy Lengyelország nem méri fel pontosan, mekkora 
kockázatot viselnek azok a munkavállalók, akik elektromágneses tereknek vannak kitéve, és 
fenntartja, hogy az elektromágneses terekkel és optikai sugárzással való fokozott érintkezés 
nagymértékben veszélyezteti az egészségüket. A petíció benyújtója már több – meg nem 
nevezett –, a kockázat felméréséért felelős nemzeti egészségügyi hatóság elé beterjesztette az 
ügyet. A petíció benyújtója kéri az Európai Parlament fellépését annak biztosítása érdekében, 
hogy a lengyel hatóságok tartsák be az európai uniós szabályokat és a lakosság 
elektromágneses sugárzásnak való kitettségére vonatkozó határértékeket, valamint a 
környezet és a közegészségügy védelmét célzó elővigyázatossági elvet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. március 8. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. július 27.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy Lengyelországban nincsen „a rendőrségi 
bűncselekmények esetén” elektromágneses terekkel kapcsolatos intézkedéseket alkalmazó 
intézmény. A Bizottság nem nyilváníthat véleményt sem az ügy relevanciájáról, sem a 
lakosság elektromágneses sugárzásnak való kitettségével kapcsolatos állítólagos rendőrségi 
bűncselekmények valóságosságáról, mivel a petíció nem szolgáltat semmilyen bizonyítékot 
vagy egyáltalán leírást e tekintetben. Továbbá tényszerű információk hiányában a Bizottság 
nem tudja megítélni, hogy az Európai Közösség illetékes-e ebben az ügyben. Ilyen 
körülmények között a Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy a petícióban elégtelenül 
körülírt ügyben tájékozódjon.
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Még általánosabban, és ami a lakosság elektromágneses sugárzásnak való kitettségét illeti, a 
Tanács 1999-ben elfogadott a nemzetközi iránymutatásokon nyugvó, alapvető korlátozásokat 
és referenciaszinteket meghatározó ajánlást a lakosságot érő elektromágneses sugárterhelés 
korlátozásáról (1999/519/EK tanácsi ajánlás). Az ajánlás a tagállamokat arra ösztönzi, hogy 
vegyék számításba ezeket a korlátozásokat és szinteket a lakosság elektromágneses 
sugárzásnak való kitettségét szabályozó nemzeti intézkedéseik meghatározásánál. Az EK-
Szerződés 152. cikke szerint a tagállamok felelőssége az elektromágneses sugárterhelés 
előírásainak megfelelő ellenőrzéséről határozni, és azt elvégezni, az EU nem illetékes ezen a 
területen. Ugyanakkor az EK-Szerződés 137. cikke szerint a munkakörnyezetre vonatkozóan 
az EU meghatározhat minimum-követelményeket a munkavállalók egészségének és 
biztonságának magasabb védelme biztosítása érdekében. 2004. április 29-én a Tanács 
elfogadta a 2004/40/EK számú irányelvet a munkavállalók elektromágneses mezőknek való 
kitettségéből eredő veszélyekről.

A Bizottság számára rendelkezésre álló információ alapján a lakosság elektromágneses 
mezőknek való kitettségét szabályozó intézkedésekért felelős lengyel hatóság a Fő 
Egészségügyi Felügyelet (Chief Sanitary Inspectorate). A címet lásd alább.

FŐ EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET (CHIEF SANITARY INSPECTORATE)
Környezethigiéniai Osztály (Environmental Hygiene Department)
ul. Długa 38/40
00-238 Warsaw
Poland

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

Osztályvezető (Director of Department)
Izabela Fengler’

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A Bizottság 2007. július 27-i első közleménye óta új információk érkeztek a petíció 
benyújtójától.
A dokumentumok részben a petíció benyújtója, valamint a lengyel bíróságok és ügyészségek 
között a személyes adatok védelmének kérdésében folytatott levelezés másolatai. Ez a jelek 
szerint nem kapcsolódik a sugárzásnak való kitettséggel összefüggésben benyújtott egyéb 
panaszokhoz. A Bizottságnak nem áll módjában foglakozni ezzel a teljes mértékben nemzeti 
hatáskörbe tartozó üggyel. 

A dokumentumok másik része a következőkkel kapcsolatos panaszokkal foglakozik: a) egy 
rendőrtiszt és/vagy b) rendőrkapitányság, amely valószínűleg a petíció benyújtója otthonának 
közelében helyezkedik el. A levelek stílusa és a mondatok felépítése azonban olyannyira 
zavaros, hogy a tények bizonyítása lehetetlen. A jelek szerint az adott személy mindenfajta 
sugárzástól fél, és tart a rendőrkapitányság tetején rögzített antennák sugárzása okozta 
hatásoktól. Az aktában fellelhető dokumentumok némelyike arra utal, hogy az illetékes 
szervek méréseket végeztek, valamint hogy az eredmények jóval a lengyelországi lakosságot 
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érő sugárterhelésre vonatkozó határértékek alatt maradtak.
Meg kell jegyezni, hogy a petíció benyújtója által ismertetett probléma a lakosság, nem pedig 
a munkavállalók nem ionizáló sugárzásnak (elektromágneses tereknek) történő kitettségével
függ össze. Következésképpen a petíció tárgya nem a munkavállalók munkahelyi 
egészségvédelméhez és biztonságához kapcsolódik. A petíció címe ennek megfelelően 
módosításra szorul.

Általánosabb értelemben a lakosságot érő elektromágneses sugárterhelést illetően a Tanács
1999-ben egy ajánlást fogadott el (1999/519/EK tanácsi ajánlás), amely alapvető 
korlátozásokat és viszonyítási szinteket állapít meg a nemzetközi iránymutatások alapján, a 
lakosságot érő elektromágneses sugárterhelés korlátozása érdekében. Az ajánlás felhívja a 
tagállamokat az ilyen jellegű korlátozások és szintek figyelembevételére azáltal, hogy 
kidolgozzák a lakosságot érő elektromágneses sugárterhelés korlátozására irányuló nemzeti 
intézkedéseket. Az EK-Szerződés 152. cikke értelmében a tagállamok feladata az 
elektromágneses tereknek való kitettségre irányuló megfelelő ellenőrző rendelkezések 
meghatározása és alkalmazása, míg az EU nem rendelkezik hatáskörrel a szóban forgó 
területen. Lengyelország a tanácsi ajánlásban foglaltaknál szigorúbb nemzeti szabályozási 
keretet vezetett be. 
Annak biztosítása érdekében, hogy az ajánlásban javasolt határértékek kellően szigorúak 
legyenek a lakosság egészségének védelme érdekében, a Bizottság folyamatosan figyelemmel 
kíséri az elektromágneses terek által kiváltott lehetséges egészségügyi hatásokkal kapcsolatos 
tudományos ismeretek alakulását, valamint a lakosságot érő elektromágneses sugárterhelés 
korlátozásáról szóló 1999/519/EK ajánlás alkalmazását. 

Legújabb kiadványában az új és újonnan azonosított egészségügyi kockázatok tudományos 
bizottsága (ÚÚAEKTB) a rádiófrekvenciák esetében a következőket jelenti ki: „Három 
független bizonyítéktípus (epidemiológiai, állati és in vitro vizsgálatok) alapján levonható a 
következtetés, miszerint a rádiófrekvencia-mezőknek való kitettség kis valószínűséggel vezet 
az embereknél jelentkező rákos megbetegedések előfordulásának jelentős növekedéséhez. 
Mindazonáltal […] további vizsgálatok szükségesek annak megállapításához, hogy az 
emberek ilyen telefonoknak való viszonylag hosszabb távú kitettsége a rákos megbetegedések 
bizonyos kockázatát hordozza-e.
Ami a rákos megbetegedéseket nem érintő eredményeket illeti, a tudományos vizsgálatok nem 
támasztották alá a rádiófrekvencia-mezők tünetekre gyakorolt hatását. Ez egyelőre azt jelenti, 
hogy a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok továbbra is alátámasztják, hogy az 
ajánlásban javasolt határértékek megfelelőek a lakosság magas szintű védelmének 
biztosítására.”
Tekintettel arra, hogy a kérdés nem a munkavállalókat érő sugárterheléshez kapcsolódik, a 
Bizottság azon a véleményen van, hogy a szóban forgó petíciót illetően nem áll fenn a 
közösségi jog megsértésének esete.
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