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Komisja Petycji

25.9.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0498/2009, którą złożył L. R. (Portugalia), w sprawie promieniowania 
elektromagnetycznego emitowanego przez maszty telefonii komórkowej na 
obszarze zamieszkanym w Oeiras w Portugalii

1. Streszczenie petycji

Autor petycji skarży się na trzy maszty telefonii komórkowej wzniesione w bezpośrednim 
sąsiedztwie jego domu w Oeiras, które jego staniem stanowią poważne zagrożenie dla 
zdrowia jego rodziny oraz osób mieszkających w sąsiedztwie. Składający petycję wskazuje na 
symptomy chorobowe wykryte u jego dzieci, które przypisuje wystawieniem na działanie fal 
radiowych i mikrofal. Zwraca się zatem do Parlamentu Europejskiego z prośbą o interwencję 
w celu ochrony mieszkańców Oeiras oraz zapobieżenie stawianiu masztów telefonii 
komórkowej w miejscach newralgicznych, w tym dzielnicach mieszkaniowych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 lipca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 września 2009 r.

Petycja 

Składający petycję, obywatel portugalski, twierdzi, że emisje pól elektromagnetycznych 
(EMF) ze stacji bazowych telefonii komórkowej znajdujących się w sąsiedztwie negatywnie 
odbijają się na zdrowiu jego rodziny. 

Uwagi Komisji dotyczące petycji
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Zgodnie z art. 152 traktatu Wspólnota nie posiada uprawnień do harmonizacji w dziedzinie 
ochrony zdrowia. Dlatego też ochrona ludności przed narażeniem na EMF leży w gestii władz 
państw członkowskich. Jedyny instrument dostępny na szczeblu UE stanowi zalecenie Rady 
(1999/519/WE) z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie ograniczenia narażenia ludności na pola 
elektromagnetyczne (od 0 Hz do 300 GHz) 1. Jak zaznaczono, instrument ten nie ma 
charakteru wiążącego. Wszystkie państwa członkowskie przedsięwzięły środki w celu 
wdrożenia zalecenia Rady, ale zrobiły to na różne sposoby. W niektórych przypadkach 
państwa członkowskie wprowadziły bardziej rygorystyczne wartości graniczne narażenia niż 
te zawarte w zaleceniu Rady (np. GR, IT, BE).

Zgodnie z wymogami zalecenia Rady Komisja regularnie monitoruje badania w zakresie
potencjalnego wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie. W styczniu 2009 r. niezależny 
unijny Komitet Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia
(SCENIHR) przyjął opinię w sprawie potencjalnego wpływu pól elektromagnetycznych na 
zdrowie. Opinię tę oparto na całości dowodów naukowych dostępnych do końca 2008 r. 
W odniesieniu do pól o częstotliwości radiowej (RF) w opinii SCENIHR2 stwierdzono 
w oparciu o trzy niezależne linie dowodów (badania epidemiologiczne, na zwierzętach i in 
vitro), że nie jest prawdopodobne, by narażenie na pola RF zwiększało zagrożenie
zachorowania na raka u ludzi. Potrzebne są dalsze badania, aby stwierdzić, czy narażenie 
ludzi na maszty telefonii komórkowej w znacznie dłuższym okresie (przekraczającym
dziesięć lat) może powodować pewne narażenie na zachorowanie na raka.
W odniesieniu do skutków innych niż rakotwórcze SCENIHR zauważa, że badania naukowe 
nie potwierdzają istnienia zależności między narażeniem na RF a objawami zgłaszanymi 
indywidualnie. Istnieją pewne dowody na to, że pola RF mogą wpływać na obraz EEG i sen 
u ludzi, ale znaczenie tych wyników dla zdrowia pozostaje niepewne. W innych badaniach nie 
stwierdzono wpływu na rozrodczość. Brak danych wskazujących konsekwentnie na istnienie 
innego wpływu na zdrowie ludzkie.
Należy też zaznaczyć, że pola emitowane przez stacje bazowe są zazwyczaj co najmniej 
o rząd wielkości niższe niż wartości graniczne narażenia zaproponowane w zaleceniu Rady, 
dlatego jest bardzo mało prawdopodobne, by mogły szkodliwie wpływać na zdrowie. 
Oznacza to, że jest mało prawdopodobne, by rzeczywiste narażenie na pola magnetyczne ze 
stacji bazowych w otoczeniu różniło się znacznie pomiędzy krajami europejskimi, które 
określiły różne wartości graniczne narażenia. 

Wniosek

Zgodnie z obecnymi dowodami naukowymi wartości graniczne narażenia zaproponowane 
w zaleceniu Rady 1999/519/WE zapewniają wysoki poziom ochrony ludności. W odniesieniu 
do konkretnej sytuacji, o której mowa w petycji, składający petycję powinien skontaktować 
się z właściwymi władzami w Portugalii, ponieważ ochrona ludności przed narażeniem na 
                                               
1 Zalecenie Rady 1999/519/WE z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie ograniczenia narażenia ludności na pola 

elektromagnetyczne (od 0 Hz do 300 GHz) (Dz.U. L 199/59 z 30.7.1999).
2 SCENIHR (Komitet Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia). Wpływ narażenia na 

EMF na zdrowie. 19 stycznia 2009 r. , dostępne na stronie: 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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pola elektromagnetyczne wchodzi w zakres kompetencji władz państw członkowskich.


