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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycja nr 1272/2008, którą złożył Silvio Mundinger (Niemcy), w imieniu 
grupy obywatelskiej mieszkańców dolnego Härtsfeld, z trzema podpisami, w 
sprawie stacji przesyłu/odbioru telefonii komórkowej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się usytuowaniu stacji przesyłu/odbioru telefonii komórkowej 
w Dischingen-Katzenstein w regionie Heidenheim/Brenz w Niemczech informując, że widok 
z zamku Katzenstein, który otrzymuje dofinansowanie z programu LEADER, zostanie 
popsuty przez blisko pięćdziesięciometrowy maszt transmisyjny. Ponadto składający petycję 
utrzymuje, że okolica ucierpi z powodu szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego. 
Twierdzi on, że wybór usytuowania masztu oraz wynikające z niego zniszczenia środowiska 
naturalnego i krajobrazu stanowią naruszenie art. 174 i 175 traktatu WE. Wzywa on zatem do 
zaostrzenia i ujednolicenia europejskich przepisów dotyczących procedur informacyjnych, 
aby stały się one podobne do tych stosowanych przez NATO.  

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 18 lutego 2009 r. Na mocy art. 192 ust. 4 zwrócono 
się do Komisji o udzielenie informacji.

3. Odpowiedź Komisji otrzymana w dniu 19 czerwca 2009 r.

Ochrona i zachowanie środowiska oraz ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego 

Przedsięwzięcie to wchodzi w zakres przepisów legislacyjnych dyrektywy 97/33/WE1 oraz 

                                               
1 Dz.U. L 199 z 26.7.1997, s. 32-52.
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zalecenia Rady 1999/519/WE1 w sprawie ograniczenia pozostawania obywateli w zasięgu pól 
elektromagnetycznych (0 Hz do 300 GHz), natomiast nie wchodzi on w zakres dyrektywy 
85/337/EWG2 w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko naturalne zmienionej dyrektywą 97/11/WE3 oraz 
dyrektywą 2003/35/WE4 (dyrektywa oceny oddziaływania na środowisko). 

Choć anteny telefonii komórkowej jako takie nie są objęte dyrektywą OOŚ, władze krajowe
mogą podjąć decyzję o objęciu procedurą OOŚ przedsięwzięć innych niż te, o których mowa 
w załącznikach do dyrektywy OOŚ. 

Zgodnie z dyrektywą 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów 
na środowisko, zwaną także dyrektywą SOOŚ5, dokonuje się oceny środowiskowej planów i 
programów, które mogą mieć znaczny wpływ na środowisko i które spełniają kryteria 
określone w dyrektywie. Sprawozdanie środowiskowe, jakie należy sporządzić w ramach 
procesu oceny przewidzianego w dyrektywie SOOŚ zawiera również, w stosownych 
przypadkach, informacje dotyczące dziedzictwa kulturowego łącznie z dziedzictwem 
architektonicznym i archeologicznym. Jednakże wśród informacji zawartych w petycji brak 
wzmianki na temat takich planów lub programów. Dyrektywa SOOŚ nie odnosi się do 
konkretnych przedsięwzięć, jak to wspomniane w petycji.

Ochrona zdrowia ludzkiego

Zgodnie z zaleceniem Rady 1999/519/WE6 Komisja nadzoruje badania dotyczącego 
potencjalnego wpływu pól elektromagnetycznych na stan zdrowia. W tym kontekście 
niezależny Komitet Naukowy UE ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla 
Zdrowia (SCENIHR) przyjął opinię w sprawie potencjalnego wpływu na zdrowie ludzkie 
działania pól elektromagnetycznych. Opinia ta opiera się na dowodach naukowych 
dostępnych do końca 2008 r. 

Jeżeli chodzi o pola o częstotliwościach radiowych, SCENIHR7 konkluduje na podstawie 
trzech niezależnych linii dowodowych (badania epidemiologiczne, badania na zwierzętach i 
badania in vitro), że jest mało prawdopodobne, aby działanie pól o częstotliwościach 
radiowych prowadziło do większego ryzyka zachorowań na nowotwory u ludzi, jednak 
twierdzi, że niezbędne są dalsze badania w celu stwierdzenia, czy znacznie dłuższe (ponad 
dziesięć lat) oddziaływanie telefonów komórkowych na ludzi może wiązać się z ryzykiem 
zachorowań na nowotwory.
Jeśli chodzi o skutki niekancerogenne, komitet stwierdza, że badania naukowe nie 

                                               
1 Zalecenie Rady 1999/519/WE z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie ograniczenia pozostawania obywateli w zasięgu pól 
elektromagnetycznych (0 Hz do 300 GHz) (Dz.U. L 199 z 30.7.1999, s. 59).
2 Dz.U. L 175 z 5.7.1985, s. 40
3 Dz.U. L 73 z 14.3.1997, s. 5
4 Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 17
5 Dz.U. L 197 z 21.7.2001.
6 Zalecenie Rady 1999/519/WE z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie ograniczenia pozostawania obywateli w zasięgu pól 
elektromagnetycznych (0 Hz do 300 GHz) (Dz.U. L 199/59 z 30.7.1999).
7 Publikacja SCENIHR (Komitetu Naukowego UE ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia), 
”Health Effects of Exposure to EMF” (Skutki zdrowotne oddziaływania pól elektromagnetycznych), 19 stycznia 2009, 
dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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potwierdziły związku pomiędzy oddziaływaniem pól o częstotliwościach radiowych 
a odnotowanymi symptomami. Istnieją jednak pewne dowody na to, że pola o 
częstotliwościach radiowych mogą mieć wpływ na wzory elektroencefalogramu oraz sen 
ludzi, jednak ich znaczenie dla zdrowia pozostaje nieustalone. Inne badania dowodzą braku 
wpływu na reprodukcję, brak też danych spójnie wskazujących na innego rodzaju wpływ na 
zdrowie ludzkie.

Należy również zauważyć, że pola wytwarzane przez stacje bazowe są zwykle przynajmniej o 
jeden rząd słabsze niż wartości dopuszczalne proponowane w zaleceniu Rady i jest bardzo 
mało prawdopodobne, że jako takie będą one miały jakikolwiek niekorzystny wpływ na 
zdrowie. Oznacza to zatem, że faktyczne wystawienie w otoczeniu na pola wytwarzane przez 
stacje bazowe nie będzie się w znaczny sposób różniło w krajach europejskich, które przyjęły 
różne wartości dopuszczalne. 

Jeżeli zaś chodzi o informacje o lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej, są one już 
podawane na niektórych stronach internetowych, np. na następującej stronie internetowej w 
Niemczech:
http://emf.bundesnetzagentur.de/gisinternet/index.aspx?User=1000&Lang=de .


