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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: petycji 1404/2008, którą złożył Robert Verkerk (Wielka Brytania), 
w imieniu Sojuszu na rzecz Zdrowia Naturalnego, w sprawie pilnej 
potrzeby zmiany sposobu oceny i kontroli zagrożeń dla zdrowia 
stwarzanych przez pola elektromagnetyczne

1. Streszczenie petycji

Składający petycję uważa, że zachodzi pilna potrzeba zmiany sposobu oceny i kontroli 
zagrożeń dla zdrowia stwarzanych przez pola elektromagnetyczne w celu zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego. W jego opinii obecne normy opierają się 
na przestarzałych danych naukowych często obejmujących tylko skutki termiczne. Składający 
petycję wzywa do powołania bezstronnej komisji do zbadania skutków pól 
elektromagnetycznych na podstawie najnowszych danych i odkryć, oceny wszystkich 
istniejących wartości referencyjnych, dokonania analizy alternatywnych wartości 
referencyjnych i maksymalnych, wprowadzenia nowego prawodawstwa w tej dziedzinie, 
odpowiedniego informowania opinii publicznej o długoterminowych skutkach korzystania 
z niektórych urządzeń, szerszego uznawania nadwrażliwości elektromagnetycznej i nadania 
priorytetu finansowaniu badań w tym obszarze.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 25 lutego 2009 r. Na mocy art. 192 ust. 4 zwrócono 
się do Komisji o udzielenie informacji.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 czerwca 2009 r.

Do zajęcia się tą kwestią Komisja powołała niezależne komitety naukowe UE i od dawna 
korzysta z ich usług, ostatnio zasięgając opinii na ten temat w Komitecie Naukowym ds. 
Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR). Komitety te 
składają się z niezależnych ekspertów wybranych ad personam na podstawie doskonałości 
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naukowej. Eksperci zobowiązują się do działania zgodnie z zasadami niezależności, 
doskonałości i przejrzystości. Związani są deklaracjami dotrzymania zobowiązań, zachowania 
poufności i przestrzegania interesów. Przygotowują oni niezależne oceny naukowe w oparciu 
o wszelkie najnowsze dowody naukowe. Jasno sprecyzowana procedura i ułatwianie procesu 
przez pracownika naukowego służb Komisji wspierają doradztwo naukowe w pełni 
respektujące zasadę niezależności określoną w regulaminie komitetów naukowych1. 
Najnowszą ocenę dotyczącą skutków zdrowotnych pola elektromagnetycznego przyjął 
SCENIHR dniu 19 stycznia 2009 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie: 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/committees_en.htm.

Składający petycję domaga się rozszerzenia przeglądu o niezależną ocenę wszystkich 
istniejących wartości referencyjnych zarówno dla pól w paśmie MW częstotliwości radiowej 
(RF), jak i bardzo niskiej częstotliwości ELF, określonych przez Międzynarodową Komisję 
Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP):

Komisja popiera niezależne naukowe oceny ryzyka i dąży do nich. Jest to rola instytucji 
takich jak SCENIHR. Niemniej jednak Komisja opowiada się również za oddzieleniem oceny 
ryzyka od zarządzania ryzykiem. Wybór limitów narażenia to zadanie z zakresu zarządzania 
ryzykiem, a zatem część kształtowania polityki. W związku z tym podlega on normalnemu 
procesowi kształtowania polityki. 

Składający petycję wnosi o rozważenie alternatywnych wartości referencyjnych 
i maksymalnych limitów w przypadku wykazania, że wartości referencyjne ICNIRP są 
zasadniczo nieodpowiednie do celów zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów 
zgodnie z zasadami prawa europejskiego i międzynarodowego: 

Zgodnie z zaleceniem Rady (1999/519/WE) z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie ograniczenia 
stopnia narażenia ogółu społeczeństwa na oddziaływanie pól elektromagnetycznych od 0 Hz 
do 300 GHz, Komisja śledzi najnowsze osiągnięcia naukowe w celu zagwarantowania, że 
podstawowe ograniczenia i wartości referencyjne pozostają właściwe w celu zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony ogółu społeczeństwa. Gdyby podstawa naukowa aktualnych 
wytycznych okazała się niewystarczająca, zostaną one ponownie zbadane. Celem ocen 
przeprowadzonych przez Naukowy Komitet Sterujący w 1998 r., Komitet Naukowy ds. 
Toksykologii, Ekotoksykologii i Środowiska (CSTEE) w 2001 r., SCENIHR w 2007 r. 
i SCENIHR w 2009 r. było ustalenie, czy istnieje jakaś naukowa podstawa do ponownego 
rozpatrzenia uzasadnienia obowiązujących wytycznych. Jak dotąd wszystkie te niezależne 
przeglądy naukowe prowadzą do wniosku, że nie ma naukowego uzasadnienia 
modyfikowania istniejących limitów narażenia. 

Składający petycję zwraca się o szybsze zakończenie procedury przygotowania niezbędnych 
przepisów, aby wszystkie urządzenia emitujące częstotliwości radiowe i ELF przestrzegały 
każdorazowo zmienionych wartości granicznych, które należy uznać za prawnie 
obowiązujące maksymalne limity bezpieczeństwa, a nie za zalecane wytyczne lub poziomy 
referencyjne. 

Istnieje już prawodawstwo europejskie gwarantujące, że wszystkie urządzenia emitujące pole 
                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/documents/ev_20040907_rd01_en.pdf
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elektromagnetyczne przestrzegają dopuszczalnych wartości narażenia podanych w zaleceniu 
Rady 1999/519/WE. Zgodnie z wnioskiem Komisji normy techniczne, które są uznawane na 
mocy dyrektywy 2006/95/WE1 (dyrektywa w sprawie niskiego napięcia) i dyrektywy 
1999/5/WE2 (dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń 
telekomunikacyjnych) i które mają zastosowanie do wszystkich występujących na rynku UE 
urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne gwarantują, że narażenie społeczeństwa nie 
wykracza poza te granice. Przestrzeganie odnośnych granic wymagane jest na mocy prawa. 
Przemysł spełnia te wartości graniczne. Ostatnio znaleziono jeden niezgodny produkt, ale 
kampania sprawdzająca większą gamę produktów wykazała, że był to tylko incydent. Należy 
również zauważyć, że chociaż zalecenie Rady 1999/519/WE jest jedynie zaleceniem i jako 
takie nie nakłada na państwa członkowskie żadnych wiążących zobowiązań, większość 
państw członkowskich zdecydowała się je wdrożyć3.

Składający petycję chce mieć pewność, że opinia publiczna jest dostatecznie dobrze 
poinformowana o potencjalnym ryzyku długotrwałego korzystania z urządzeń emitujących 
znaczące promieniowanie w paśmie MW częstotliwości radiowej, a także jest świadoma 
kumulacji ryzyka, zagrożeń dla wrażliwych grup ludności i sposobów zmniejszenia lub 
zminimalizowania narażenia na potencjalnie szkodliwe pola elektromagnetyczne: 

Komisja publikuje i udostępnia do publicznej wiadomości wszystkie opinie naukowe w UE 
na temat tych zagadnień. Szczególne wysiłki idą w kierunku sporządzania popularnych wersji 
opinii naukowych w celu poprawy dostępności informacji dla szerokiego kręgu odbiorców 
(patrz w szczególności http://ec.europa.eu/health/opinions2/en/electromagnetic-
fields/index.htm ). Ponadto Światowa Organizacja Zdrowia i władze krajowe opublikowały 
na ten temat zestawienia.

Składający petycję chce promować lepsze uznawanie i diagnozowanie przez pracowników 
służby zdrowia przypadków nadwrażliwości elektromagnetycznej, jak również edukację 
w zakresie odpowiednich działań naprawczych i uznania nadwrażliwości elektromagnetycznej 
za upośledzenie funkcjonalne: 

Nadwrażliwość elektromagnetyczna jest przedmiotem rozległych badań. Do tej pory badania 
te nie wykazały bezpośredniego związku między narażeniem na działanie różnego rodzaju pól 
elektromagnetycznych a objawami zgłaszanymi przez ludzi twierdzących, że cierpią na 
nadwrażliwość elektromagnetyczną. Dalszy postęp w tej dziedzinie wymagałby ustalenia 
jasnych kryteriów diagnostycznych i wypracowania nowych potwierdzonych hipotez 
naukowych, które mogłyby zostać poddane badaniu.
                                               
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2006/95/WE z dnia 12 grudnia 2006 
r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących wyposażenia 
elektrycznego przewidzianego do stosowania w niektórych granicach napięcia
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1999/5 z dnia 9 marca 1999 r. w 
sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego 
uznawania ich zgodności
3 Sprawozdanie Komisji w sprawie stosowania zalecenia Rady z dnia 12 lipca 1999 r. 
(1999/519/WE) dotyczącego ograniczenia stopnia narażenia ogółu społeczeństwa na 
oddziaływanie pól elektromagnetycznych od 0 Hz do 300 GHz – drugie sprawozdanie z 
wdrożenia za lata 2002-2007 (COM (2008) 532 wersja ostateczna)
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Składający petycję pragnie wprowadzenia priorytetów w dziedzinie finansowania odnośnych 
badań nad ryzykiem i mechanizmami skutków biologicznych i genetycznych: 

Podobnie jak wiele państw członkowskich i krajów trzecich, Komisja wydała w ciągu 
ostatniej dekady duże kwoty pieniężne na zbadanie potencjalnych skutków zdrowotnych pól 
elektromagnetycznych. Konkretnie Komisja Europejska przeznaczyła na ten cel fundusze 
badawcze z piątego, szóstego i siódmego programu ramowego badań1. Zaowocowało to 
szerokim zasobem wiedzy wykorzystanej w wielu niezależnych ocenach naukowych 
przeprowadzonych do tej pory. W ramach trwającego siódmego programu ramowego 
przeznaczono 3,5 miliona euro na międzynarodowe ogólnoświatowe badania nad ryzykiem 
raka mózgu będącego skutkiem narażenia na działanie fal radiowych w dzieciństwie 
i młodości (projekt MOBI-KIDS). Przedmiotem dyskusji jest obecnie wprowadzenie 
priorytetów w zakresie finansowania badań w tej dziedzinie z uwzględnieniem 
zidentyfikowanych przez SCENIHR niedostatków wiedzy. 

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


