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Tema: Peticija Nr. 0498/2009 dėl mobiliojo ryšio antenų skleidžiamos 
elektromagnetinės spinduliuotės Ueiro gyvenamajame rajone Portugalijoje, 
kurią pateikė Portugalijos pilietis L. R.

1. Peticijos santrauka 

Peticijos pateikėjas skundžiasi netoli jo gyvenamosios vietos Ueire esančiomis trimis 
mobiliojo ryšio antenomis, kurios, jo nuomone, kelia didelį pavojų jo šeimos ir jo kaimynų 
sveikatai. Visų pirma jis nurodo jo vaikams nustatytos ligos, kurią, jo nuomone, sukėlė dėl 
radijo dažnių ir mikrobangų poveikis, simptomus. Todėl jis prašo Europos Parlamentą įsikišti 
tam, kad apgintų Ueiro gyventojus ir uždraustų statyti mobiliojo radijo ryšio antenas 
pažeidžiamose teritorijose, įskaitant gyvenamuosius rajonus. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. liepos 7 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 25 d. 

„Peticija 

Peticijos pateikėjas, Portugalijos pilietis, skundžiasi, kad jo šeimos sveikatai daro žalą netoli 
jo namų esančių telefono ryšio bazinių stočių skleidžiami elektromagnetiniai laukai. 

Komisijos pastabos dėl peticijos
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Pagal Sutarties 152 straipsnį Komisija neturi įgaliojimų derinimo sveikatos apsaugos sritį. 
Todėl už visuomenės apsaugą nuo elektromagnetinių laukų poveikio yra atsakingos valstybių 
narių valdžios institucijos. Vienintelė priemonė ES lygmeniu – 1999 m. liepos 12 d. Tarybos 
rekomendacija 1999/519/EB dėl elektromagnetinių laukų (0 Hz – 300 GHz) poveikio 
žmonėms apribojimo taikymo1. Kaip nurodyta, ši rekomendacija nėra privalomo pobūdžio. 
Visos valstybės narės ėmėsi priemonių siekdamos įgyvendinti Tarybos rekomendaciją, tačiau 
kiekviena tai darė skirtingai. Kai kurios valstybės narės nustatė net griežtesnius poveikio 
apribojimus nei Tarybos rekomendacijoje nurodyti apribojimai (pvz., Graikija, Italija, 
Belgija).

Kaip reikalaujama Tarybos rekomendacijoje, Komisija nuolat stebi, kaip atliekami moksliniai 
tyrimai, skirti galimam elektromagnetinių laukų poveikiui sveikatai nustatyti. 2009 m. sausio 
mėn. ES nepriklausomas Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų sveikatai mokslinis 
komitetas (SCENIHR) paskelbė nuomonę apie galimą elektromagnetinių laukų poveikį 
sveikatai. Nuomonė grindžiama visais iki 2008 m. pabaigos gautais moksliniais įrodymais. 
Apie radijo dažnių laukus SCENIHR nuomonėje2 remiantis trimis nepriklausomomis įrodymų 
grupėmis (epidemiologiniai, gyvūnų ir in vitro tyrimai) daroma išvada, kad dėl radijo dažnių 
laukų poveikio žmonės neturėtų dažniau sirgti vėžiu. Reikia atlikti papildomus tyrimus norint 
nustatyti, ar labai ilgai (gerokai ilgiau nei dešimt metų) trunkantis mobiliųjų telefonų poveikis 
žmogui galėtų kelti vėžio pavojų.

Dėl nekancerogeninių padarinių SCENIHR pažymi, kad moksliniai tyrimai nepatvirtina, kad 
esama radijo dažnių lauko poveikio ir respondentų nurodytų simptomų ryšio. Yra šiek tiek 
įrodymų, kad radijo dažnių laukai gali daryti įtaką elektroencefalogramos parodymams ir 
žmonių miegui, tačiau šių duomenų ryšys su sveikata lieka neaiškus. Kiti tyrimai rodo, kad 
poveikio reprodukcijai nėra. Nėra duomenų, kurie nuosekliai rodytų kokį nors kitą poveikį 
žmogaus sveikatai.

Taip pat reikėtų pažymėti, kad bazinių stočių sukuriami laukai paprastai yra mažiausiai vienu 
dydžiu mažesni nei Tarybos rekomendacijoje siūlomi poveikio apribojimai, todėl labai mažai 
tikėtina, kad jie galėtų daryti kokią nors žalą sveikatai. Tai reiškia, kad mažai tikėtina, jog 
natūralioje aplinkoje patiriamas bazinių stočių laukų poveikis gerokai skirtųsi Europos 
valstybėse, kurios taiko skirtingus poveikio apribojimus. 

Išvada

Naujausiais moksliniais duomenimis patvirtinama išvada, kad Tarybos rekomendacijoje 
1999/519/EB nustatyti poveikio apribojimai užtikrina didelę visuomenės apsaugą. Dėl 
ypatingos padėties, apie kurią buvo pranešta peticijoje, peticijos pateikėjas turėtų kreiptis į 
atitinkamas Portugalijos valdžios institucijas, nes už visuomenės apsaugą nuo 
elektromagnetinių laukų poveikio yra atsakingos valstybių narių valdžios institucijos.“

                                               
1 1999 m. liepos 12 d. Tarybos rekomendacijos 1999/519/EB dėl elektromagnetinių laukų (0 Hz – 300 GHz) poveikio 

žmonėms apribojimo taikymo, OL L 199/59, 1999 7 30.
2 Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų sveikatai mokslinis komitetas (SCENIHR). Elektromagnetinių laukų poveikis 

sveikatai. 2009 m. sausio 19 d., paskelbta adresu 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf.


