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Asia: Vetoomus nro 1404/2008, Robert Verkerk, Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalainen, "Alliance for Natural Health" -järjestön puolesta, 
kiireellisestä tarpeesta tarkistaa tapaa, jolla sähkömagneettisten kenttien 
terveysvaaroja arvioidaan ja valvotaan

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä katsoo, että tapaa, jolla sähkömagneettisten kenttien terveysvaaroja 
arvioidaan ja valvotaan, on tarkistettava kiireellisesti kansanterveyden suojelun korkean tason 
takaamiseksi. Hänen mielestään nykyiset normit perustuvat vanhentuneisiin 
tutkimustuloksiin, joissa on mitattu vain lämpövaikutuksia. Vetoomuksen esittäjä pyytää 
puolueettoman komitean asettamista tutkimaan sähkömagneettisten kenttien vaikutuksia 
viimeisimpien tietojen ja havaintojen perusteella. Hän pyytää myös kaikkien olemassa olevien
vertailuarvojen arviointia, tutkimusta vaihtoehtoisista vertailu- ja enimmäisarvoista, uuden 
asiaa koskevan lainsäädännön antamista, tiedottamista yleisölle asianmukaisesti eräiden 
laitteiden käytön pitkäaikaisista vaikutuksista, sähköyliherkkyyden tunnistamisen kehittämistä 
ja alan tutkimukselle myönnettävän rahoituksen asettamista etusijalle.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 25. helmikuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009

Komissio on perustanut näitä kysymyksiä arvioimaan EU:n puolueettomia tiedekomiteoita 
sekä käyttänyt pitkään niiden palveluita, viimeksi kehittymässä olevia ja vasta havaittuja 
terveysriskejä käsittelevän EU:n tiedekomitean (SCENIHR) palveluja. Komiteoiden jäsenet 
ovat puolueettomia asiantuntijoita, jotka on valittu henkilökohtaisen tieteellisen osaamisensa 
perusteella. Asiantuntijat sitoutuvat noudattamaan toiminnassaan puolueettomuuden, 
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pätevyyden ja avoimuuden periaatteita. Heitä koskevat lupaus sitoutumisesta, 
salassapitovelvollisuus ja vaatimus ilmoittaa sidonnaisuuksistaan. He laativat riippumattomia 
tieteellisiä arviointeja, jotka perustuvat uusimpiin tieteellisiin tutkimustuloksiin. Selkeästi 
määritelty menettely ja prosessissa avustava komission yksiköiden tieteellisistä asioista 
vastaava virkamies tukevat tiedekomiteoiden työjärjestyksessä määriteltyä 
riippumattomuuden periaatetta täysimittaisesti noudattavan tieteellisen neuvonnan 
tuottamista1. SCENIHR hyväksyi viimeisen sähkömagneettisten kenttien terveysvaikutuksia 
koskevan arvioinnin 19. tammikuuta 2009. Lisätietoa on saatavilla osoitteesta: 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/committees_en.htm .

Vetoomuksen esittäjä pyytää, että tarkastelun piiriin otettaisiin kaikkien olemassa olevien 
sekä RF/MW- että ELF-kenttiä koskevien viitearvojen riippumaton arviointi kansainvälisen 
säteilysuojatoimikunnan (ICNIRP) määritysten mukaisesti.

Komissio tukee riippumattomia tieteellisiä riskinarviointeja ja pyrkii niihin. Tämä on 
SCENIHR:n tapaisten elinten tehtävä. Komissio kuitenkin suosii myös riskinarvioinnin 
erottamista riskinhallinnasta. Altistuksen raja-arvojen säätäminen on riskinhallintaan liittyvä 
tehtävä ja siksi osa politiikan valmistelua. Näin ollen se kuuluu tavallisen poliittisen 
päätöksenteon piiriin.

Vetoomuksen esittäjä pyytää harkitsemaan vaihtoehtoisia viitearvoja ja enimmäisrajoja siinä
tapauksessa, että ICNIRP:n viitearvot osoitetaan merkittävässä määrin riittämättömiksi 
tarjoamaan korkeatasoista kansanterveyden suojelua yhteisö- ja kansainvälisen 
lainsäädännön periaatteiden mukaisesti. 

Kuten neuvoston suosituksessa (1999/519/EY), annettu 12 päivänä heinäkuuta 1999, väestön 
sähkömagneettisille kentille (0 Hz – 300 GHz) altistumisen rajoittamisesta suositellaan, 
komissio seuraa alan viimeisintä tieteellistä kehitystä varmistaakseen, että perusrajoitukset ja 
viitearvot ovat riittäviä yleisön korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi. Jos nykyisten 
ohjeiden tieteellinen perusta todettaisiin riittämättömäksi, niitä tarkasteltaisiin uudelleen. 
Tieteellisen ohjauskomitean (SSC) vuonna 1998 laatiman sekä myrkyllisyyttä, 
ekomyrkyllisyyttä ja ympäristöä käsittelevän tiedekomitean (CSTEE) vuonna 2001 ja
SCENIHRin vuonna 2007 ja 2009 laatimien arviointien tarkoituksena oli määrittää, onko 
nykyisten ohjeiden perusteiden uudelleenarvioinnille tieteellistä pohjaa. Tähän mennessä 
kaikki nämä riippumattomat tieteelliset arvioinnit ovat päätyneet siihen, että nykyisten 
altistusrajojen muuttamiselle ei ole tieteellisiä perusteita.

Vetoomuksen esittäjä pyytää nopeuttamaan asiaa koskevan lainsäädännön antamista, jotta 
voitaisiin varmistaa, että kaikki RF- ja ELF-kenttiä tuottavat laitteet noudattavat mahdollisia 
tarkistettuja rajoja, joiden tulisi olla lakisääteisiä enimmäisturvallisuusrajoja, ei ohjeellisia 
suosituksia tai viitearvoja.

Euroopan unionin lainsäädäntö edellyttää jo nykyisellään, että kaikki sähkömagneettisia 
kenttiä tuottavat laitteet noudattavat neuvoston suosituksen 1999/519/EY altistusrajoja. 
Komission toivomusten mukaisesti direktiiveissä 2006/95/EY2 (LVD-direktiivi) ja 

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/documents/ev_20040907_rd01_en.pdf
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/95/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, tietyllä 
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1999/5/EY1 (radio- ja telepäätelaitedirektiivi) tunnustetut ja kaikkia EU:n markkinoille 
saatettavia sähkömagneettisia kenttiä tuottavia laitteita koskevat tekniset standardit 
varmistavat, että yleisön altistus ei ylitä näitä rajoja. Nämä rajat ovat oikeudellisesti sitovia, ja 
teollisuus noudattaa niitä. Markkinoilta tavattiin hiljattain yksi tuote, joka ei noudattanut 
rajoja, mutta laaja tuotevalikoiman tarkastelukampanja osoitti tämän yksittäistapaukseksi. 
Tulisi myös huomata, että vaikka neuvoston suositus 1999/519/EY on suositus eikä 
sellaisenaan säädä jäsenvaltioita sitovista velvoitteista, useimmat jäsenvaltiot ovat päättäneet 
panna sen täytäntöön2.

Vetoomuksen esittäjä haluaa varmistaa, että yleisölle tiedotetaan asianmukaisesti 
merkittävää RF/MW-säteilyä tuottavien laitteiden pitkäaikaisen käytön mahdollisista riskeistä
sekä kumulatiivisista riskeistä, erityisen alttiisiin väestöryhmiin kohdistuvista riskeistä sekä 
tavoista vähentää tai minimoida altistus mahdollisesti vahingollisille sähkömagneettisille 
kentille. 

Komissio julkaisee ja antaa yleisön käyttöön kaiken EU:n näihin kysymyksiin liittyvän 
tieteellisen neuvonnan. Tieteellisistä lausunnoista on erityisesti pyritty laatimaan 
kansantajuisia versioita, jotta tiedot olisivat paremmin laajan yleisön käytettävissä (katso 
etenkin http://ec.europa.eu/health/opinions2/en/electromagnetic-fields/index.htm ). Lisäksi 
Maailman terveysjärjestö WHO ja kansalliset viranomaiset ovat julkaisseet tiedotteita asiasta.

Vetoomuksen esittäjä haluaa kehittää terveydenhuoltoalan ammattilaisten kykyä tunnistaa ja 
diagnosoida sähköyliherkkyyttä sekä valistusta sähköyliherkkyyden asianmukaisesta 
lievittämisestä ja tunnustamisesta toimintarajoitukseksi.

Sähköyliherkkyydestä on huomattava määrä tutkimustietoa. Tähän mennessä tutkimus ei ole 
onnistunut osoittamaan suoria yhteyksiä erityyppisille sähkömagneettisille kentille 
altistumisen ja ihmisten, jotka väittävät kärsivänsä sähköyliherkkyydestä, kuvailemien 
oireiden välillä. Edistyminen tällä alueella edellyttäisi selvien diagnoosikriteerien 
määrittämistä ja uusien vahvistettujen tieteellisten hypoteesien laatimista ja testaamista.

Vetoomuksen esittäjä haluaa asettaa riskien ja biologisten ja geneettisten vaikutusten 
mekanismien tutkimukseen myönnettävän rahoituksen etusijalle.

Komissio sekä useat jäsenvaltiot ja kolmannet maat ovat käyttäneet huomattavia rahasummia 
viimeisten kymmenen vuoden kuluessa sähkömagneettisten kenttien mahdollisten 
terveysvaikutusten tutkimiseen. Euroopan komissio on sitonut tähän tutkimusrahoitusta 
erityisesti tutkimuksen viidennen, kuudennen ja seitsemännen puiteohjelman varoista3. Tämän 
tuloksena on koottu laaja tietovaranto, jota on käytetty tähän mennessä suoritettujen, erilaisten 
riippumattomien tieteellisten arviointien pohjana. Käynnissä olevan tutkimuksen 
seitsemännen puiteohjelman varoista on osoitettu 3,5 miljoonaa euroa monikansalliseen 

                                                                                                                                                  
jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/5/EY, annettu 9 päivänä maaliskuuta 1999, radio- ja 
telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta
2 Komission kertomus väestön sähkömagneettisille kentille (0 Hz–300 GHz) altistumisen rajoittamisesta 
12 päivänä heinäkuuta 1999 annetun neuvoston suosituksen (1999/519/EY) soveltamisesta – Toinen 
täytäntöönpanokertomus 2002–2007 (KOM(2008)0532 lopullinen)
3 http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/pdf/emf_brochure_and_sheets_en.pdf



PE426.991v01-00 4/4 CM\785722FI.doc

FI

maailmanlaajuiseen tutkimukseen, jonka aiheena on radiotaajuuskentille lapsuudessa ja 
nuoruudessa altistumisen aiheuttama aivosyöpäriski (MOBI-KIDS-hanke). Keskustelussa 
alan asettamisesta etusijalle tutkimusrahoituksessa otetaan huomioon SCENIHRin osoittamat 
tieteellisen tiedon aukot.


