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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
Angående: Framställning 0891/2006, ingiven av Karina Adamik (polsk medborgare), om 

arbetstagares exponering för elektromagnetiska fält

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren hävdar att Polen underlåter att på ett lämpligt sätt bedöma riskerna för 
arbetstagare som exponeras för elektromagnetiska fält. Hon framhåller att ökad exponering 
för elektromagnetiska fält och optisk strålning är extremt hälsovådlig och har påtalat 
problemet för ett antal icke namngivna nationella hälsovårdsmyndigheter som ansvarar för 
riskbedömning. Framställaren uppmanar Europaparlamentet att agera för att se till att de 
polska myndigheterna följer EU:s bestämmelser och gränsvärden för allmänhetens exponering 
för elektromagnetiska fält samt försiktighetsprincipen i samband med skydd av miljö och 
folkhälsa.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 8 mars 2007. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 27 juli 2007

I framställningen uppges att det inte finns några institutioner i Polen som utför mätningar av 
elektromagnetiska fält ”i samband med polisbrott”. Kommissionen kan inte kommentera om 
de påstådda ”polisbrotten” i samband med exponering för elektromagnetiska fält är relevanta 
eller verkliga, eftersom framställningen inte innehåller några bevis för detta eller ens några 
beskrivningar. På grund av brist på saklig information kan kommissionen inte heller avgöra 
om någon av de påstådda händelserna omfattas av gemenskapens behörighetsområde. Under 
dessa omständigheter är det inte möjligt för kommissionen att utreda den otillräckligt 
definierade fråga som tas upp i framställningen.
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Mer i allmänhet, och vad gäller allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, antog 
rådet en rekommendation 1999 (rådets rekommendation 1999/519/EG) där man fastställde 
grundläggande begränsningar och referensnivåer, på grundval av internationella riktlinjer, i 
syfte att begränsa allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält. I rekommendationen 
uppmanas medlemsstaterna att ta hänsyn till sådana begränsningar och referensnivåer när de 
upprättar nationella åtgärder för att begränsa allmänhetens exponering för elektromagnetiska 
fält. Enligt artikel 152 i EG-fördraget är det medlemsstaternas ansvar att besluta om och 
tillämpa lämpliga bestämmelser för att övervaka exponeringen för elektromagnetiska fält. EU 
har inga befogenheter på detta område. Enligt artikel 137 i EG-fördraget kan EU emellertid 
anta minimikrav i syfte att främja förbättringar för att öka skyddet av arbetstagarnas hälsa och 
säkerhet. Den 29 april 2004 antog rådet direktiv 2004/40/EG om minimikrav för arbetstagares 
hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens 
(elektromagnetiska fält) i arbetet.

Enligt den information som finns till kommissionens förfogande är Hälsoskyddsinspektionen 
(Główny Inspektorat Sanitarny) den polska myndighet som ansvarar för att tillämpa åtgärder 
för att begränsa allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält. Adress till denna 
myndighet finns nedan.

GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY
Avdelningen för miljöhygien 
ul. Długa 38/40
00-238 Warszawa
Polen

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

Avdelningsdirektör
Izabela Fengler’

4. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009

Sedan kommissionens första svar den 27 juli 2007 har man mottagit ytterligare uppgifter från 
framställaren.

En del av handlingarna är kopior av korrespondens mellan framställaren och de polska 
domstolarna och åklagarmyndigheterna angående en fråga om skydd av personuppgifter. 
Detta verkar inte ha något samband med de övriga klagomålen om exponering för strålning. 
Kommissionen har inte möjlighet att ta upp denna fråga, eftersom den helt och hållet tillhör 
det nationella ansvarsområdet.

De övriga handlingarna rör klagomål mot a) en polis och/eller b) mot polisstationen, som 
antagligen ligger i närheten av framställarens bostad. Stilen på skrivelserna och 
meningsbyggnaden är emellertid så förvirrad att det är omöjligt att hitta bevis för dessa 
påståenden. Det verkar som att framställaren är rädd för alla former av strålning och oroas av 
effekterna av strålningen från antennerna på polisstationens tak. Av vissa handlingar i filen 
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framgår att mätningar har utförts av behöriga myndigheter, och att resultaten låg långt under 
de gränsvärden som fastställts för allmänhetens exponering i Polen.

Det måste noteras att det problem som framställaren lyfter fram har att göra med allmänhetens 
exponering för icke-joniserande strålning (elektromagnetiska fält) och inte med arbetstagares 
exponering. Ämnet för framställningen rör därför inte arbetstagares hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen. Därför bör framställningens titel ändras därefter.

Mer i allmänhet, och vad gäller allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, antog 
rådet en rekommendation 1999 (rådets rekommendation 1999/519/EG) där man fastställde 
grundläggande begränsningar och referensnivåer, på grundval av internationella riktlinjer, i 
syfte att begränsa allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält. I rekommendationen 
uppmanas medlemsstaterna att ta hänsyn till sådana begränsningar och referensnivåer när de 
upprättar nationella åtgärder för att begränsa allmänhetens exponering för elektromagnetiska 
fält. Enligt artikel 152 i EG-fördraget är det medlemsstaternas ansvar att besluta om och 
tillämpa lämpliga bestämmelser för att övervaka exponeringen för elektromagnetiska fält. EU 
har inga befogenheter på detta område. Polen har infört ett nationellt regelverk som är 
strängare än rådets rekommendation.

För att se till att de gränsvärden som föreslås i rekommendationen verkligen är tillräckligt 
stränga för att skydda allmänhetens hälsa övervakar kommissionen kontinuerligt utvecklingen 
av vetenskaplig kunskap om möjliga hälsoeffekter av elektromagnetiska fält, liksom 
tillämpningen av rekommendation 1999/519/EG om begränsning av allmänhetens exponering 
för elektromagnetiska fält.

I sin senaste uppdatering meddelar vetenskapliga kommittén för nya och nyligen identifierade 
hälsorisker (SCENIHR) att för radiofrekvenser framgår det av tre fristående former av bevis 
(epidemiologiska studier, djurförsök och in vitro-studier) att det är osannolikt att exponering 
för radiofrekvensfält leder till en betydande ökning av cancer hos människor. Ytterligare 
forskning krävs emellertid för att avgöra om betydligt mer långvarig mänsklig exponering för 
telefoner som avger radiofrekvensfält kan utgöra en cancerrisk.

Angående icke-cancerframkallande resultat har man vid vetenskapliga studier misslyckats 
med att hitta stöd för att symptomen påverkas av radiofrekvensfält. Detta innebär att hittills 
fortsätter de tillgängliga vetenskapliga bevisen att stödja att de gränsvärden som föreslås i 
rekommendationen är tillräckliga för att garantera en hög nivå av skydd för allmänheten.

Med tanke på att frågan inte rör arbetstagares exponering, anser kommissionen att denna 
framställning inte påvisar någon överträdelse av gemenskapslagstiftningen.
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