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Tárgy: A Silvio Mundinger, német állampolgár által a „Bürgerinitiative Unteres 
Härtsfeld e.V.” nevében benyújtott 1272/2008. számú, 3 aláírást tartalmazó 
petíció egy mobiltelefon-bázisállomás létesítéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója panaszt emel az ellen, hogy a németországi Heidenheim/Brenz 
közigazgatási egységben található Dischingen-Katzenstein településen mobiltelefon-
bázisállomást akarnak létesíteni. A LEADER programból támogatott katzensteini kastély 
látványát elcsúfítja a mintegy 50 méter magas adótorony. A petíció benyújtója úgy véli 
továbbá, hogy a környéket káros elektromágneses sugárzás is éri. A petíció benyújtója szerint 
a helyszínválasztás, valamint a létesítmény által a környezetben és a tájképben okozott kár 
sérti az EK-Szerződés 174. és 175. cikkét. Kéri a vonatkozó európai szabályozás 
harmonizációját és szigorítását, valamint a NATO-éhoz hasonló tájékoztatási eljárás 
bevezetését.  

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. február 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint.

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

A környezet megőrzése és védelme, valamint a kulturális örökség részét képező helyszínek 
védelme 
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A petíció tárgyát képező projekt a 97/33/EK irányelv1 és a lakosságot érő elektromágneses 
sugárterhelés (0 Hz–300 GHz) korlátozásáról szóló 1999/519/EK tanácsi ajánlás2 jogszabályi 
előírásainak hatálya alá tartozik, ugyanakkor nem tartozik a 97/11/EK irányelv3 és a 
2003/35/EK irányelv4 által módosított, az egyes köz- és magánprojektek környezetre 
gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv5 (KHV-irányelv) hatálya alá. 

Bár a KHV-irányelv nem terjed ki a mobiltelefon-antennákra, a nemzeti hatóságok 
határozhatnak úgy, hogy a KHV-irányelv mellékletében felsoroltakon túl további projekteket 
is környezeti hatásvizsgálati eljárásnak vetnek alá. 

A bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 
2001/42/EK irányelvvel (az úgynevezett SEA-irányelvvel)6 összhangban azon tervek és 
programok esetében végeznek környezeti vizsgálatot, amelyeknek valószínűleg jelentős 
hatása lehet a környezetre, és amelyek megfelelnek az irányelvben megállapított 
feltételeknek. A SEA-irányelvben előírt értékelési eljárás részeként elkészítendő környezeti 
jelentés adott esetben a kulturális örökségre vonatkozó információkat is tartalmaz, beleértve 
az építészeti és régészeti örökséget. A petíció azonban nem tesz említést ilyen tervekről vagy 
programokról. A SEA-irányelv nem vonatkozik az olyan egyedi projektekre, amilyenről a 
petíció is szól.

Az emberi egészség védelme

Az 1999/519/EK tanácsi ajánlás7 nyomán a Bizottság figyelemmel kíséri az elektromágneses 
mezők egészségre gyakorolt lehetséges hatásaival kapcsolatos kutatásokat. Ezzel 
összefüggésben az Európai Unió új és újonnan azonosított egészségügyi kockázatokkal 
foglalkozó független tudományos bizottsága (SCENIHR) 2009. január 19-én véleményt 
fogadott el az elektromágneses mezők egészségre gyakorolt lehetséges hatásairól. A vélemény 
a 2008 végéig feltárt tudományos eredményeken alapul. 

A rádiófrekvenciás mezők vonatkozásában a SCENIHR véleményében8 három független 
bizonyítéktípus (epidemiológiai, állati és in vitro vizsgálatok) alapján arra következtet, hogy a 
rádiófrekvenciás mezőknek való kitettség valószínűleg nem vezet az embereknél a rákos 
megbetegedések kockázatának növekedéséhez, ugyanakkor további vizsgálatokra van szükség 
annak megállapításához, hogy az emberek mobiltelefonoknak való jelentős, hosszú távú (tíz 
évet jóval meghaladó) kitettsége növelheti-e a rák kialakulásának kockázatát.

A nem rákos megbetegedéseket érintő eredményekkel kapcsolatban a SCENIHR megállapítja, 
hogy a tudományos vizsgálatok nem támasztották alá a rádiófrekvenciás mezők és a vizsgálati 
alanyok által észlelt tünetek közötti összefüggést. Bizonyos adatok azt mutatják, hogy a 

                                               
1 HL L 199., 1997.7.26., 32–52. o.
2 A Tanács 1999/519/EK ajánlása (1999. július 12.) a lakosságot érő elektromágneses sugárterhelés (0 Hz – 300 GHz) 
korlátozásáról (HL L 199., 1999.7.30., 59.o.).
3 HL L 73., 1997.3.14., 5. o.
4 HL L 156., 2003.6.25., 17. o.
5 HL L 175., 1985.7.5., 40. o.
6 HL L 197., 2001.7.21.
7 A Tanács 1999/519/EK ajánlása (1999. július 12.) a lakosságot érő elektromágneses sugárterhelés (0 Hz – 300 GHz) 
korlátozásáról (HL L 199., 1999.7.30., 59.o.).
8 SCENIHR (Új és újonnan azonosított egészségügyi kockázatok tudományos bizottsága): Az elektromágneses mezőknek 
való kitettség egészségügyi hatásai. 2009. január 19. , elérhető az alábbi oldalon: 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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rádiófrekvenciás mezők befolyásolhatják az EEG-eredményeket és az emberek alvásritmusát, 
e felismerések egészségügyi jelentősége azonban továbbra is bizonytalan. Más tanulmányok 
nem mutattak ki a reprodukcióra gyakorolt káros hatást, és nincsenek olyan eredmények, 
amelyek következetesen egyéb egészségkárosító hatásokra utalnának.

Meg kell jegyezni továbbá, hogy a bázisállomások által keltett elektromágneses mezők 
rendszerint legalább egy nagyságrenddel gyengébbek a tanácsi ajánlásban javasolt 
határértékeknél, így igen valószínűtlen, hogy bármiféle káros hatással lennének az egészségre. 
Ez azt jelenti, hogy a bázisállomások által keltett mezőknek való tényleges kitettség mértéke 
valószínűleg nem mutat jelentős eltérést az egyes európai országokban, még ha azok 
egymástól eltérő határértékeket állapítottak is meg. 

A mobiltelefon-bázisállomások elhelyezkedésére vonatkozó információk tekintetében 
megjegyzendő, hogy már vannak olyan honlapok, amelyek tájékoztatást nyújtanak ezzel 
kapcsolatban, így például Németországban az alábbi honlap:
http://emf.bundesnetzagentur.de/gisinternet/index.aspx?User=1000&Lang=de .


