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Tárgy: A Robert Verkerk, brit állampolgár által az „Alliance for Natural Health” nevében 
benyújtott 1404/2008. számú petíció az elektromágneses mezők közegészségre 
gyakorolt káros hatásai értékelésének és ellenőrzésének sürgős felülvizsgálatáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának álláspontja szerint a közegészség magas szintű védelme érdekében 
sürgősen felül kell vizsgálni az elektromágneses mezők (EMM) közegészségre gyakorolt 
kockázatainak értékelését és ellenőrzését. Úgy véli, hogy a mai szabványok elavult vizsgálati 
eredményeken alapulnak, amelyek során sokszor csupán a termikus hatást mérték. A petíció 
benyújtója kéri, hogy az EMM-ek hatásainak legújabb adatok és felismerések alapján történő 
vizsgálatára hozzanak létre egy pártatlan bizottságot, értékeljék valamennyi létező 
referenciaértéket, tanulmányozzák az alternatív referencia- és határértékeket, alkossanak új 
jogszabályokat, tájékoztassák a nyilvánosságot bizonyos készülékek használatának hosszú 
távú hatásairól, ismerjék el az elektromosságra való hiperérzékenységet, és adjanak prioritást 
a területen végzett kutatásoknak.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 25. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint).

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. június 19.

A Bizottság független uniós tudományos bizottságokat állított fel ezen igények kielégítése 
érdekében és már régóta támaszkodik ezek (legutóbb az új és újonnan azonosított 
egészségügyi kockázatok tudományos bizottsága (ÚÚAKTB)) munkájára. E bizottságokat 
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független szakemberek alkotják, akiket kiemelkedő tudományos munkásságuk alapján, ad 
personam választanak ki. E szakemberek vállalják, hogy a függetlenség, kiválóság és 
átláthatóság jegyében folytatják munkájukat, továbbá a titoktartásról, az érdekmentességről és 
elkötelezettségükről szóló nyilatkozataik is kötelezik őket. A legfrissebb tudományos 
tényeken alapuló, független tudományos elemzéseket készítenek. A Bizottság szolgálatainál 
dolgozó tudományos munkatárs által egyértelműen meghatározott eljárás és a folyamatok 
támogatása elősegíti olyan tudományos ajánlások megfogalmazását, amelyek maradéktalanul 
tiszteletben tartják a függetlenségnek a tudományos bizottságok eljárási szabályzatában1

meghatározott alapelvét. Az EMM-ek egészségre gyakorolt hatásáról szóló legfrissebb
értékelést az ÚÚAKTB 2009. január 19-én fogadta el. További információ: 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/committees_en.htm .

A petíció benyújtója kéri, hogy a Nemzetközi Nem Ionizáló Sugárzás Elleni Védelmi Bizottság 
(ICNIRP) által meghatározottakkal összhangban a felülvizsgálat terjedjen ki mind a 
rádiófrekfencia/mikrohullám, mind az extrém alacsony frekvencia létező referenciaértékeire:

A Bizottság támogatja és ösztönzi a kockázatok független értékelését. Az olyan szerveknek, 
mint az ÚÚAKTB is ez a feladatuk. A Bizottság ugyanakkor arra is törekszik, hogy elválassza 
egymástól a kockázatértékelést és a kockázatkezelést. Az expozíciós határértékek 
megválasztása kockázatkezelési feladat, és mint ilyen a politikaalkotás része. Ez az általános 
politikaalkotási folyamatba tartozik. 

A petíció benyújtója alternatív referenciaértékek és határértékek kidolgozását kéri, 
amennyiben bebizonyosodik, hogy az ICNIRP referenciaértékei nem biztosítják a fogyasztók 
magas szintű védelmét az európai és nemzetközi jogszabályoknak megfelelően: 

A lakosságot érő elektromágneses sugárterhelés (0 Hz – 300 GHz) korlátozásáról szóló, 1999. 
július 12-i 1999/519/EK tanácsi ajánlással összhangban a Bizottság figyelemmel kíséri a 
tudományos fejleményeket annak érdekében, hogy az alapvető korlátozások és 
referenciaértékek megfelelően biztosítsák a lakosság magas szintű védelmét. Amennyiben a 
jelenlegi iránymutatások tudományos alapjáról kiderül, hogy nem megfelelő, kezdeményezik 
annak felülvizsgálatát. A Tudományos Operatív Bizottság (TOB) 1998-as, a 
Környezetvédelmi, Toxikológiai és Ökotoxikológiai Tudományos Bizottság 2001-es, 
valamint az ÚÚAKTB 2007-es és 2009-es értékelésének célja az volt, hogy megvizsgálja, 
tudományosan megalapozott lenne-e a létező iránymutatások alapjául szolgáló elvek 
felülvizsgálata. E független tudományos vizsgálódások mindeddig azt állapították meg, hogy 
nincs tudományos alapja a létező expozíciós határértékek módosításának. 

A petíció benyújtója sürgeti, hogy mielőbb elfogadásra kerüljenek azok a szükséges 
jogszabályok, amelyek biztosítják, hogy a rádiófrekvenciát és az extrém alacsony frekvenciát 
kibocsátó eszközök megfeleljenek a felülvizsgált határértékeknek, amelyeket a törvényes 
legmagasabb biztonsági határértékként kellene tekinteni és nem csupán ajánlott 
iránymutatásnak vagy referenciaértéknek. 

Létezik olyan európai szabályozás, amely biztosítja, hogy az EMM-et kibocsátó összes eszköz 
megfeleljen az 1999/519/EK tanácsi ajánlásban foglalt expozíciós határértékeknek. A 
                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/documents/ev_20040907_rd01_en.pdf
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Bizottság kérésének megfelelően a 2006/95/EK irányelvben1 és az 1999/5/EK irányelvben2

elismert műszaki szabványok, amelyeket az uniós piacokon kapható, EMM-et kibocsátó 
összes berendezés esetében alkalmazni kell, biztosítják, hogy a lakosság expozíciója a 
határértékeken belül maradjon. E határértékek törvényileg érvényesítendők.  Az iparágak 
tiszteletben tartják e határértékeket. A közelmúltban egyetlen nem megfelelő terméket 
találtak, és a termékek széles körét felölelő kampány bizonyította, hogy csupán egyedi esetről 
volt szó. Meg kell jegyeznünk továbbá, hogy míg az 1999/519/EK tanácsi ajánlás csupán 
ajánlás, és nem támaszt kötelezettségeket a tagállamokkal szemben, a legtöbb tagállam mégis 
a végrehajtása mellett döntött3.

A petíció benyújtója biztosítani kívánja, hogy a lakosság megfelelő tájékoztatásban 
részesüljön a jelentős RF/MW-kibocsátású eszközök hosszú távú használatának kockázatairól, 
valamint a halmozott kockázatokról, az érzékeny népességcsoportok kockázatairól és a 
feltehetően káros EMM-eknek való kitettség csökkentéséről és minimalizálásáról. 

A Bizottság közzétesz és a lakosság számára hozzáférést biztosít az ezekkel a kérdésekkel 
foglalkozó összes uniós tudományos útmutatáshoz. Kiemelt figyelmet fordít arra, hogy 
elkészítse a tudományos vélemények egyszerű emberek számára is érthető változatát, ezáltal 
biztosítva, hogy az információ mindenki számára hozzáférhető legyen (lásd különösen: 
http://ec.europa.eu/health/opinions2/en/electromagnetic-fields/index.htm).  Mindemellett az 
Egészségügyi Világszervezet és a nemzeti hatóságok tájékoztató füzeteket terjesztenek e 
témában.

A petíció benyújtója szeretné, ha javítanák az elektromágneses túlérzékenység elismerését és 
felismerését az egészségügyi dolgozók körében, valamint oktatnák az elektromágneses 
túlérzékenység mint funkcionális károsodás megfelelő kezelését és felismerését. 

Az elektromágneses túlérzékenység számos kutatás tárgyát képezte. Eddig a kutatások nem 
mutattak ki közvetlen kapcsolatot a különböző EMM-eknek való kitettség és a magukat 
elektromágneses túlérzékenységben szenvedőknek vallók tünetei között. Egyértelmű 
diagnosztikai kritériumokat kell meghatározni és ellenőrizhető új tudományos hipotéziseket 
kell kidolgozni annak érdekében, hogy e területen előrelépés legyen tapasztalható.

A petíció benyújtója rangsorolni kívánja a kockázatokkal és a biológiai és genetikai 
hatásokkal foglalkozó, a témával kapcsolatos kutatások finanszírozását: 

Az elmúlt évtizedben a tagállamokhoz és harmadik országokhoz hasonlóan a Bizottság is 
jelentős összegeket költött az EMM lehetséges egészségügyi hatásainak vizsgálatára. Az 
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/95/EK irányelve (2006. december 12.) a 
meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre 
vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról
2 Az Európai Parlament és a Tanács 1999/5/EK irányelve (1999. március 9.) a 
rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös 
elismeréséről
3 A Bizottság jelentése a lakosságot érő elektromágneses sugárterhelés (0 Hz – 300 GHz) 
korlátozásáról szóló, 1999. július 12-i 1999/519/ek tanácsi ajánlás alkalmazásáról – Második 
végrehajtási jelentés (2002–2007) (COM(2008)0532 végleges)
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Európai Bizottság az 5., 6. és 7. kutatási keretprogramban1 is elkülönített forrásokat e célra. 
Ez rengeteg olyan új ismeretet eredményezett, amely a mai napig számos független 
tudományos értékelés alapjául szolgál. A jelenleg folyó 7. keretprogram 3,5 millió eurót 
irányzott elő egy olyan nemzetközi, világméretű tanulmányra, amely az agytumor 
kialakulásának kockázatát vizsgálja a gyermek- és kamaszkor során rádiófrekvenciás 
sugárzásnak kitett embereknél (MOBI-KIDS projekt). E területen az ÚÚAKTB által 
azonosított tudományos hézagok figyelembevételével jelenleg folynak a tárgyalások a kutatás 
finanszírozásának prioritásairól.

                                               
1 http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/pdf/emf_brochure_and_sheets_en.pdf


