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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az elektromágneses mezőkhöz kapcsolódó egészségügyi aggodalmakról
(2008/2211(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EK-Szerződés 137., 152. és 174. cikkére, amelyek előírják az emberi 
egészség és a környezet magas szintű védelmét,

– tekintettel a lakosságot érő elektromágneses sugárterhelés korlátozásáról szóló, 1999. 
július 12-i 1999/519/EK tanácsi ajánlásra1, és a Bizottság erre vonatkozó 2008. 
szeptember 1-jei végrehajtási jelentésére (COM(2008)532 végleges),

– tekintettel a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásából keletkező 
kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági 
minimumkövetelményekről szóló, 2004. április 29-i 2004/40/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre2,

– tekintettel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a 
megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 9-i 1999/5/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre3, valamint a mobiltelefonok és bázisállomások vonatkozó 
harmonizált biztonsági szabványaira,

– tekintettel a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos 
berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló, 2006. 
december 12-i 2006/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre4,

– tekintettel a 2004–2010 közötti időszakra vonatkozó európai környezetvédelmi és 
egészségügyi cselekvési terv félidős felülvizsgálatáról szóló, 2008. szeptember 4-i 
állásfoglalására5,

– tekintettel a lakosságot érő 0 Hz-300 GHz közötti elektromágneses sugárterhelés 
korlátozásáról szóló, 1999. március 10-i tanácsi ajánlásra irányuló javaslatról szóló 
állásfoglalására6,

– tekintettel eljárási szabályzatának 45. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére (A6-0000/2008),

A. mivel léteznek természetes elektromágneses mezők (EMF), és ezek mindig jelen voltak 

                                               
1  HL L 199., 1999.7.30., 59. o.
2  HL L 159., 2000.4.30., 1. o.
3  HL L 91., 1999.4.7., 10. o.
4  HL L 374., 2006.12.27., 10. o.
5  Ezen a napon elfogadott szövegek, P6_TA-(2008)0410.
6  HL C 175., 1999.6.21., 129. o.
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bolygónkon, mivel ugyanakkor az elmúlt évtizedekben a környezetnek az ember által 
létrehozott EMF forrásoknak való kitettsége a villamosenergia-szükséglet, az egyre 
fejlettebb vezeték nélküli technológiák, valamint a társadalmi szerkezet változásai miatt 
növekedett, ami azzal jár, hogy napjainkban minden polgárt érint a különböző 
hullámhosszú, összetett elektromos és mágneses mezőknek való kitettség, mind a 
munkahelyen, mind pedig otthon,

B. mivel a vezeték nélküli készülékek technológiáját (mobiltelefon, Wifi-Wi max-Bluetooth, 
helyhez kötött „DECT” telefonok) „tiszta” technológiának tekintik, ami nem bizonyítja 
ártalmatlanságukat az emberi egészségre nézve,

C. mivel bár az európai polgárok többsége – különösen a 10 és 20 év közötti korú fiatalok –
használ mobiltelefont, ami hasznos, funkcionális és divatos tárgy, kétségek állnak fenn 
ugyanakkor a lehetséges egészségügyi kockázataival kapcsolatban,

D. mivel az elektromágneses mezők lehetséges egészségügyi kockázataival kapcsolatban a 
tudósok véleménye egyre jobban megosztott 1999. július 12. óta, és mivel az 
1999/519/EK ajánlás megállapítja a lakosságot érő elektromágneses sugárterhelés (0 Hz-
300 GHz) korlátait,

E. mivel a tudományos világ formális következtetéseinek hiánya nem akadályozott meg 
egyes nemzeti illetve regionális kormányokat az Európai Unió legalább kilenc 
tagállamában, valamint Kínában, Svájcban és Oroszországban abban, hogy megelőzést 
célzó terhelési határértékeket, vagyis a Bizottság és a SCHENIR (újonnan megjelenő 
egészségügyi kockázatok tudományos bizottsága)1, által közölt értékeknél alacsonyabb 
határértékeket állapítsanak meg,

F. mivel a lakosság elektromágneses tereknek való kitettségét csökkentő fellépéseknek 
egyensúlyban kellene állniuk az elektromágneses sugárzást kibocsátó eszközök által 
nyújtott jobb életminőséggel, a biztonság és biztonságosság tekintetében,

G. mivel a mind érdeklődést mind pedig polemizálást kiváltó tudományos projektek között 
megtalálható az Unió által hozzávetőleg 3 800 000 euróval finanszírozott INTERPHONE 
járványügyi tanulmány2, amelynek következtetéseire 2006 óta várnak,

H. mivel ugyanakkor bizonyos ismeretek tekintetében úgy tűnik, egyhangú a megítélés, 
különösen a tekintetben, hogy mikrohullámoknak való kitettségre adott reakció 
egyénenként változó, hogy elsősorban természetes léptékű terhelési teszteket kell 
elvégezni a rádióhullámú sugárzás (RF) nem termikus hatásainak értékelésére, valamint, 
hogy a gyermekek rendkívül érzékenyek az elektromágneses mezőknek való kitettségre3,

I. mivel a leginkább paradox dolog az, hogy az Unió hatáskörébe tartozik az EMF hatásaival 
szembeni, a munkavállalókra vonatkozó terhelési küszöbértékek meghatározása és az erre 
vonatkozó jogalkotás, a polgárok kitettségére vonatkozóan pedig nincsen ilyen hatásköre,

                                               
1  A 16. plenáris ülésen elfogadott 2007. március 21-i vélemény.
2 Életminőség program, szerződésszám: QLK4-1999-01563.
3 2001. márciusi STOA tanulmány „A nem ionizáló elektromágneses sugárzások pszichológiai és környezeti 
hatásairól” PE 297.574. sz.
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1. megismétli az említett 2008. szeptember 4-i állásfoglalásában a Tanácshoz intézett 
kérését, amely az 1999/519/EK ajánlás naprakésszé tételét tartalmazza oly módon, hogy a 
0,1 MHz és 300 GHz közötti hullámhosszon elektromágneses hullámokat kibocsátó 
valamennyi készülékre nézve legyenek szigorúbbak a terhelési határértékek, a piacon 
beszerezhető legjobb technikák (BAT) figyelembe vételével;

2. hangsúlyozza, hogy az európai szabványok e módosításával párhuzamosan, vagy annak 
alternatívájaként tanácsos volna, ha a Bizottság a tagállamok szakértőivel és az érintett 
ipari ágazatokkal (villamosenergia-vállalatok, telefonszolgáltatók) együttműködve 
kidolgozna egy útmutatót a rendelkezésre álló és az elektromágneses hullámoknak való 
kitettséget egy adott helyen hatékonyan csökkentő technológiai lehetőségekről;

3. megjegyzi, hogy az ipari szereplők mostantól már felléphetnek bizonyos faktorok 
tekintetében, például az adott hely és a kibocsátók közötti távolság, vagy a hely 
magassága a közvetítő antenna magasságához képest, illetve a jeladó antenna iránya az 
élőhelyekhez viszonyítva; mindez egyértelműen az e berendezések közelében élő 
népesség megnyugtatását és védelmét szolgálja;

4. elismeri a mobil távközlési és más vezeték nélküli EMF kibocsátó technológiák 
környezetkárosítás elkerülésére – elsősorban az éghajlatváltozás kezelésére – irányuló 
erőfeszítéseit;

5. megítélése szerint a jogorvoslati esetek számának rohamos növekedésével szemben, 
illetve a hatóságoktól származó moratóriumjellegű intézkedésekkel szemben az általános 
érdek azt diktálja, hogy az ipari szereplők, az állami hatóságok és a lakosok egyesületei 
közötti párbeszéden alapuló megoldásokat kellene előnyben részesíteni, az új 
mobiltelefonos antennák vagy magasfeszültségű vezetékek telepítési feltételei 
tekintetében, és legalább arra ügyelni kellene, hogy az iskolák, a bölcsődék, az üdülők és 
az egészségügyi intézmények ésszerű távolságra legyenek az ilyen jellegű 
berendezésektől;

6. kéri a Bizottságot, hogy a 2009–2014 közötti parlamenti ciklusban kezdeményezzen egy 
nagyra törő programot a mesterségesen létrehozott és az emberi test által természetes úton 
kibocsátott hullámok közötti elektromágneses biokompatibilitására, valamint annak adott 
határidőn belül történő megállapítására, hogy vajon a mikrohullámnak vannak-e nem 
kívánatos hatásai az emberi egészségre nézve;

7. kéri a Bizottságot, hogy találjon megoldást arra, hogy a 2004/40/EK irányelv végrehajtása 
felgyorsuljon, és ily módon biztosítsa a munkavállalók hatékony EMF elleni védelmét, 
ugyanúgy, ahogyan ez már két másik közösségi aktuson keresztül megvalósult a zaj és a 
rezgésvédelem terén;

8. keserűen állapítja meg, hogy 2006 óta módszeresen elnapolják az INTERPHONE 
elnevezésű nemzetközi járványügyi tanulmány következtetéseinek közzétételét, mely 
tanulmány célja annak vizsgálata, hogy vajon van-e összefüggés a mobiltelefon használata 
és bizonyos típusú rákos megbetegedések, úgymint az agydaganatok, a hallóideg 
daganatai és a fültőmirigy daganatai között;

9. ezzel összefüggésben hangsúlyozza az INTERPHONE koordinátora, Elisabeth Cardis 
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óvatosságra intő felhívását, aki a jelenlegi ismeretek alapján a gyermekek számára a 
mobiltelefon mértékletes használatát, és inkább a vezetékes telefon használatát ajánlja;

10. megítélése szerint mindenesetre, miután a Bizottság e világméretű tanulmány 
finanszírozásához mintegy 3 800 000 euróval járult hozzá, főként az 5. kutatási és 
fejlesztési keretprogramon keresztül, ezért neki kell megkérdeznie a projektfelelősöktől, 
hogy mi az oka a végleges közzététel elmaradásának, és válasz esetén arról azonnal 
tájékoztatnia a Parlamentet és a tagállamokat; 

11. a Bizottságnak azt is ajánlja, hogy a politikai és költségvetési hatékonyság érdekében az 
EMF tanulmányokra fordított közösségi finanszírozás átcsoportosítását az európai 
fiatalokat megcélzó figyelemfelkeltő kampány irányába, amely a mobiltelefon 
használatának bevált gyakorlatára irányul, úgymint a hand-free kiegészítők használata, a 
rövid ideig tartó hívások, és telefonok a jó vételi viszonyok közötti használat;

12. javasolja, hogy a Tudományos Etika és Új Technológiák Európai Csoport (GEE) 
megbízatása egészüljön ki egy tudományos integritást értékelő küldetéssel, ily módon 
segítve a Bizottságot az esetleges kockázatot jelentő helyzetek, érdekütközések, vagy akár 
olyan csalások megelőzésére, amelyek a kutatók esetében a kemény versennyel 
összefüggésben előfordulhatnak;

13. felhívja a Bizottságot, felismerve azt, hogy számos tagállamban ez közügynek számít, 
hogy működjön együtt valamennyi érintettel, úgymint a nemzeti szakértőkkel, nem 
kormányzati szervezetekkel, és az ipari ágazatokkal, hogy rendelkezésre álljanak, és 
elérhetőek legyenek az egyszerű ember számára érthető, naprakész információk a vezeték 
nélküli technológiáról és a biztonsági szabványokról;

14. kifogásolja néhány telefonszolgáltató különösen agresszív marketing kampányát a 
karácsonyi ünnepek táján, úgymint a kimondottan gyerekeknek szánt mobiltelefonok 
forgalmazása, vagy a tizenéveseket megcélzó „ingyenes percek” átalány; 

15. javasolja, hogy az Unió a belső levegő minőségére irányuló politikájába foglalja bele a 
„vezeték nélküli” háztartási berendezésekről szóló tanulmányt, amelyek az internetes 
hozzáférést biztosító Wifihez és a helyhez kötött „DECT” telefonokhoz hasonlóan az 
utóbbi években elterjedtek a nyilvános helyeken és az otthonokban, és ily módon a 
polgárok folyamatos mikrohullámú sugárzásnak vannak kitéve;

16. a fogyasztók tájékoztatásának folyamatos javítása érdekében szorgalmazza, hogy a 
CENELEC műszaki szabványait módosítsák oly módon, hogy legyen kötelező a címkén 
feltüntetni a kibocsátás teljesítményt, és minden vezeték nélküli berendezés esetében 
jelezni a mikrohullám-kibocsátást;

17. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a tagállamokkal és a Régiók Bizottságával 
összehangolva támogassa egy egységes szabvány létrehozását, a magasfeszültségű 
vezetékhálózatok bővítése esetén a lakosok kitettségének minimálisra csökkentése 
céljából;

18. határozottan felszólal az ellen, hogy a biztosító társaságok igyekeznek kizárni az 
elektromágneses sugárzással összefüggő kockázatok elleni fedezetet a polgári felelősségre 
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vonatkozó kötvényekből, ami egyértelműen azt jelenti, hogy az európai biztosítók már az 
elővigyázatosság elvére alapoznak;

19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, a Régiók Bizottságának, valamint a WHO-
nak.
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INDOKOLÁS

Az elektromágneses hullámok hatása az egészségre: miről is van szó?

Az emberi test által tartogatott meglepetések közül kétség kívül az egyik legváratlanabb az, 
hogy képes természetes úton elektromágneses sugárzást kibocsátani, ami főként a test 
biológiai működésének tudható be. Ily módon a szív és az agy elektromos aktivitása 
elektrokardiográffal és elektroenkefalográffal rögzíthető. Vajon ez a természetes elektromos 
aktivitás interakcióba lép az emberi tevékenységgel keltett elektromágneses sugárzással? Az 
emberi test hogyan köti meg az oly sokféle készülék, rádió, televízió, mikrohullámú sütő, 
mobiltelefon, erősítő antennák vagy magasfeszültségű vezetékek által kibocsátott 
elektromágneses hullámokat?

Megannyi kérdés, melyek számos tudományos bizonytalanságot vetnek fel, és amelyeket a 
hatóságok még nem mértek fel teljesen. Ez az érdek áll e függetlenül elkészült, kezdeményező 
jelentés középpontjában, amely nem foglal állást az elektromágneses sugárzásról folyó 
ellentmondásos tudományos vitákban. E jelentés elsődleges célja, hogy tíz konkrét javaslaton 
keresztül választ adjon a polgároknak, legyenek akár e berendezések egyszerű használói 
és/vagy erősítőantenna vagy magasfeszültségű vezeték közelében élők. E polgárok közül 
egyre többen fejezik ki aggodalmukat a mikrohullámoknak való folyamatos kitettség 
egészségügyi hatása miatt.

A tagállamok által kevéssé követett európai ajánlások

Mivel a Szerződések nem rendelkeznek e hatáskörökről, semmilyen európai jogszabály nem 
kötelezi a tagállamokat arra, hogy az alacsony és a nagyon alacsony frekvenciákról 
intézkedéseket hozzanak. E frekvenciákat napjainkban főleg a mobiltelefonos antennák és a 
vezeték nélküli technológiák bocsátják ki.
Ezért uniós szinten rögzítették a polgárok kitettségére vonatkozó szabványokat, a lakosságot 
érő elektromágneses sugárterhelés korlátozásáról (0 Hz -300 GHz) szóló, 1999. július 12-i 
tanácsi ajánlásban.

Ezek az ajánlások pontosan követik a világ minden részéről származó tudományos 
eredményeket értékelő, a WHO által hivatalosan elismert nem kormányzati szervezet, a Nem 
Ionizáló Sugárzások Elleni Védelem Nemzetközi Bizottsága (ICNIRP) által hirdetett 
normákat.

Az EU Tanácsának fentebb említett ajánlása az alábbi határértékeket állapítja meg:
1. GSM (900 MHz): 41,25 Volt/méter
2. DCS (1800 MHz): 58,33 Volt/méter
3. UMTS (2100 MHz): 61 Volt/méter.

Ezzel szemben a tagállamokat semmi sem akadályozza meg abban, hogy ennél szigorúbb 
biztonsági szabványokat állapítsanak meg: nem kevesebb, mint 9 tagállam – köztük 
Görögország, Lengyelország, és legutóbb Belgium – nemzeti vagy regionális szinten ezt már 
megtette.
Az előadó által jól ismert Luxemburgi Nagyhercegségben a kormány 2000 vége óta az 
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elővigyázatosság elve felé vette az irányt, és 3 Volt/méter értékben állapította meg az egy 
olyan helyről történő elektromos mező kibocsátást, ahol emberek tartózkodhatnak. A 
luxemburgi népesség gyakorlatilag tizennégyszer védettebb az elektromágneses sugárzással 
szemben, mint az EU más polgárai. 

Az Európai Unió szintjén a nemzeti politikák e területen való összehangolásának hiánya nem 
örvendetes. Az előadó megítélése szerint a Bizottság feladata az elektromágneses sugárzásra 
vonatkozó világos politika létrehozása (versenyképesség, innováció, egészségügy és a 
fogyasztók tájékoztatása területén), ami nem szabad, hogy a Kutatási Főigazgatóság által 
finanszírozott egyes projektek jelenlegi porhintésének szintjére süllyedjen.

Az előadó szerint e stádiumban adódik egy út: az igazság biztosan egy politikai megoldásban 
rejlik, ahol a határértékeket rendszeresen korrigálják, (a piacra dobott új technológiáknak és 
az új járványügyi tanulmányok eredményeinek függvényében), valamint a mobiltelefonos 
hálózatok működésének akadályozása nélkül garantálják a fogyasztók, és különösen a 
gyermekek magas szintű védelmét.

A koppenhágai Európai Ügynökség ezt a megközelítést választotta, és 2007 szeptemberében 
bátran azt ajánlotta a 27 tagállam állami hatóságainak, hogy hozzanak intézkedéseket a 
lakosok fokozottabb védelme érdekében: „megfelelő és arányos intézkedéseket a jelentős 
fenyegetések elkerülésére”. E ponton az ügyben fontos előrelépésről van szó. Egy cselekvésre 
buzdító felhívásról, a WHO által prédikált status quo kontrasztjaként.
Úgy tűnik, hogy a WHO az „időre játszik” és 2015-ig vár az elektromágneses hullámok 
emberre kifejtett hatásának teljes értékelésével!

1999. március 10-i és 2008. szeptember 4-i szavazások: a Parlament kitart és aláír.

10 évvel ezelőtt a Parlament már kiadott egy óvatosságra intő üzenetet az Unió által 
meghatározott, a polgárok mikrohullám elleni védelmére vonatkozó szabványokkal 
kapcsolatban. Az Európai Bizottságnak és a Tanácsnak címzett, alig leplezett kritika volt ez, 
mivel az előadó, Gianni Tamino nem mást hirdetett, mint az elővigyázatosság elvének, 
valamint az „Alara” (as low as reasonably achievable) elvének alkalmazását, amely 
értelmében a sugárzásnak való kitettségnek az ésszerűen lehetséges leggyengébbnek kell 
lennie.

Világos iránymutatás, amelyet az Európai Parlament átfogóan megerősített a terhelési 
határértékek érzékeny kérdése tekintetében, amikor tavaly szeptember 4-én a 2004 és 2010 
közötti időszakra vonatkozó európai környezetvédelmi és egészségügyi cselekvési terv félidős 
felülvizsgálatáról szavazott.

E szavazáson a képviselők szinte egyhangúlag voksoltak (522 szavazat mellette és 16 ellene), 
és arra kérték a Tanácsot, hogy „módosítsa 1999/59/EK ajánlását a legjobb nemzeti 
gyakorlatok figyelembe vétele és ily módon szigorúbb terhelési határértékek meghatározása 
céljából minden 0,1 MHz és 300 GHz közötti frekvenciájú elektromágneses hullámokat 
kibocsátó berendezésre vonatkozóan.”

Az előadó tudatában van annak, hogy a küszöbértékek kérdése a tagállamok és a régiók 
kizárólagos hatáskörébe tartozik, és e helyen inkább azokra az alternatívákat kívánja
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hangsúlyozni, amelyek az ipari szereplők számára kínálkoznak valamennyi egészségügyi 
kockázat megelőzésére: követhetik például az osztrák hatóságok példáját, akik magasabbra 
helyezték az erősítő antennákat a kibocsátási frekvencia jobb eloszlása céljából.

És hogyan lehet nem elfogadni azt, hogy az elmúlt tíz év során az európai polgárok 
mindennapi környezete lényegesen megváltozott, amiatt, hogy a vezeték nélküli technológiák 
használata általánossá vált (helyhez kötött „DECT” telefon, mobiltelefon, UMTS-Wifi-Wi 
max-Bluetooth és bébiőrző, stb.). Ezen új technológiák előnyeinek és általános jelenlétének 
elismerése mellett a munkahelyen, a könyvtárban és otthon is, azt is el kell fogadni, hogy e 
készülékeket vizsgálatnak kell alávetni mielőtt a piacra kerülnek, és hogy általánosabban véve 
az otthoni mikrohullámú terhelési szintre küszöbértékeket kell megállapítani. E nélkül esetleg 
… fennáll a veszélyben lévő fogyasztó számára a segítségnyújtás elmulasztása!

A bizalmi légkör az, ami jelenleg hiányzik, és amit az elkövetkezendő években helyre kell 
állítani a fogyasztó polgárokkal és lakosokkal. Erre a tudományos világon belül is szükség 
van. Mivel az előadó szándékosan döntött úgy, hogy egyetlen már megjelent tanulmányból 
vagy dokumentumból sem idéz, az Európai Parlament által kiadottaktól eltekintve, és ez így 
helyes, mert az elektromágneses hullámok és a lehetséges egészségügyi kockázatok kérdése 
tekintetében a tudományos körök láthatólag továbbra sem értenek egyet.

Az INTERPHONE tanulmány: az iskolapélda.

Az előadó folyamatosan tudatában van annak, hogy az e kérdésben fennálló ellentétek hozzá 
tartoznak a tudomány normális menetéhez: a példa az éghajlatváltozásról és annak okairól 
folyó vita, amely évekig megosztottságot eredményezett, amelynek emlékeztetőül kell 
szolgálnia!

Ugyanakkor nehéz elfogadni azt, hogy tanulmányokat „jegelnek” azért, mert a szakértők 
képtelenek egyetértésre jutni egy következtetésről, főleg akkor, amikor az európai közpénz a 
tét.

Az INTERPHONE tanulmány ebből a szempontból valódi iskolapélda. 1998-ban 
kezdeményezték, 2000-ben indult el, és mindenekelőtt a legteljesebb tudományos projektként 
harangozták be, mivel világszinten nem kevesebb, mint 12 államot vont be, példás 
jegyzőkönyvvel, hogy a lehetőségekhez mérten a legmagasabbra növelje bizonyos típusú 
rákos megbetegedések kockázatainak felfedését, a következetések pedig 2006 óta még mindig 
váratnak magukra. Felmerülhet a kérdés, hogy lesz-e egyáltalán valaha egyértelmű válasz.

Az előadó tudatában van annak a hatalmas nyomásnak, amely a tudósokra nehezedik, 
támogatni kívánja őket a jelenlegi fokozott versenyben, amikor egy felfedezés csak akkor ér 
valamit, ha innováció lesz belőle, és a legnagyobb tudományos szaklapokban megjelenik. Az 
előadó szerint fontos a Bizottságon belüli tudományos bizottságok működési módjának 
reformja.

Ennek véghezviteléhez csupán két egyszerű ötlet: az első az, hogy e bizottságokon belül 
biztosítani kell valamennyi érintett szereplő igazságos képviseletét, ideértve a nem 
kormányzati szervezetek és a fogyasztói szervezetek képviseletét is. A második elgondolás 
egy javaslatot tartalmaz, mely szerint az átláthatóság és a hatékony ellenőrzés érdekében 
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Tudományos Etika és Új Technológiák Európai Csoport (GEE) megbízatása egészüljön ki egy 
tudományos integritást értékelő küldetéssel. Az ilyen jellegű ellenőrzés, amely nemzeti 
tudományos intézményekben már létrejött, a Bizottság számára értékes segítséget jelent majd 
az esetleges kockázatot jelentő helyzetek, érdekütközések, vagy akár olyan csalások 
megelőzésében, amelyek a kutatási ágazatban a kemény versennyel összefüggésben 
előfordulhatnak.

Összefoglalásképpen az előadó azt kívánja hangsúlyozni, hogy számos olyan dokumentumot 
volt alkalma elolvasni, amelyekben az szerepel, hogy a biztosító társaságok általában 
elutasítják a biztosításnak a polgári felelősség keretében az elektromágneses sugárzás 
kockázatára való kiterjesztését. Ismerve a biztosítók képességeit az összes kockázat 
felmérésére és a jövőbeli eseményekre tett fogadásra, jogosan merül fel a kérdés, hogy milyen 
okok motiválják az elővigyázatosság elvének e sajátságos alkalmazását?
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