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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0524/2009, którą złożył Giuseppe Ciampolillo (Włochy) w imieniu 
Comitato Cittadino Isola Pulita w sprawie instalacji stacji radiolokacyjnej na Isola 
delle Femmine (Włochy)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję protestuje przeciwko umiejscowieniu stacji radiolokacyjnej na Isola delle 
Femmine. Twierdzi, że prowadzi ona do zanieczyszczenia elektromagnetycznego. Składający 
petycje wskazuje na prawo do ochrony zdrowa publicznego i na zasadę ostrożności. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 lipca 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

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

Petycja 

Obywatel włoski, popierany przez innych obywateli, twierdzi, że emisje wytwarzane w stacji 
radiolokacyjnej w Isola delle Femmine mogą zagrażać zdrowiu publicznemu.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Zgodnie z art. 152 traktatu władze państw członkowskich są odpowiedzialne za ochronę 
ludności przed narażeniem na pola elektromagnetyczne (EMF). Jedynym dostępnym 
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instrumentem na szczeblu UE jest 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. To niewiążące zalecenie zawiera środki bezpieczeństwa (współczynnik 
bezpieczeństwa o wartości 50).
Wszystkie państwa członkowskie przedsięwzięły działania w celu wdrożenia zalecenia Rady, 
jednak każde w inny sposób. Włochy wprowadziły surowsze dopuszczalne wartości narażenia 
ludności na pola elektromagnetyczne niż te wymagane w zaleceniu Rady.

Dodatkowo, zgodnie z wymogami zalecenia Rady, Komisja prowadzi regularne badania 
monitorujące potencjalny wpływ pól elektromagnetycznych na zdrowie. W styczniu 2009 r. 
niezależny unijny Komitet Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń 
dla Zdrowia (SCENIHR) przyjął opinię na temat potencjalnego wpływu pól 
elektromagnetycznych na zdrowie. Przedmiotowa opinia została sporządzona w oparciu 
o dowody naukowe dostępne do końca 2008 r. 

W związku z polami częstotliwości radiowych (pola RF) (włącznie z tymi emitowanymi 
przez stację radiolokacyjną) SCENIHR wydał opinię2 – na podstawie trzech niezależnych linii 
dowodowych (badania epidemiologiczne, in vitro i badania na zwierzętach) – w której 
stwierdza, że istnieje małe prawdopodobieństwo, jakoby pola RF prowadziły do wzrostu 
zachorowalności na raka u ludzi. Dalsze badania mają za zadanie sprawdzić, czy stosunkowo 
długotrwałe (zdecydowanie ponad 10 lat) narażenie na działanie telefonów komórkowych 
może stanowić określone ryzyko zachorowania na raka.
Jeśli chodzi o wyniki świadczące o tym, że narażenie na pola elektromagnetyczne nie jest
rakotwórcze, SCENIHR zauważa, że badania naukowe nie potwierdzają związku między 
narażeniem na RF a objawami zgłoszonymi przez pacjentów. Istnieją pewne dowody 
świadczące o tym, że pola RF mogą mieć wpływ na ludzki wzorzec EEG i sen, jednak jak 
dotąd nie jest wiadomo, czy wyniki te mają znaczenie dla zdrowia ludzkiego. Inne badania 
nie wykazały wpływu na reprodukcję. Nie ma też spójnych danych wskazujących na inne 
skutki zdrowotne u ludzi.

Wnioski

Dotychczasowe dowody naukowe świadczą o prawdziwości wniosku, że dopuszczalne 
wartości narażenia zaproponowane w zaleceniu Rady 1999/519/WE zapewniają wysoki 
stopień ochrony dla ludności. W przypadku tej konkretnej sytuacji opisanej w petycji 
składający petycję powinien skontaktować się z odpowiednimi władzami we Włoszech. 
Zgodnie art. 152 traktatu to właśnie władze państw członkowskich są odpowiedzialne za 
ochronę ludzi p rzed  narażeniem na pola elektromagnetyczne oraz kontrolowanie 
przestrzegania stosownych dopuszczalnych wartości narażenia.

                                               
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). Skutki narażenia na 

pola elektromagnetyczne (EMF) dla zdrowia. 19 stycznia 2009 r., dostępna pod adresem: 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf.


