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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0807/2009, którą złożył Antonio Gagliardi (Włochy) w imieniu 
stowarzyszenia „Lotta inquinamento per la tutela dell’ambiente volturino 
ONLUS”, w sprawie zanieczyszczenia elektromagnetycznego i oszustwa 
władz publicznych w Volturino

1. Streszczenie petycji

Przez 23 lata składający petycję walczy przeciwko instalacji anten radiowych i telewizyjnych. 
Zarzuca, że władze publiczne wszystkich poziomów łamały obowiązujące przepisy. W jego 
ocenie, poziom emisji przekracza dopuszczalne normy. Twierdzi, że odkąd się wyprowadził, 
może z powrotem spać, ale oczekuje pomocy dla swej żony, by również mogła się 
wyprowadzić.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 października 2009 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 grudnia 2009 r.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że, jak przewiduje traktat UE, to państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za ochronę ludności przed narażeniem na oddziaływanie pól
elektromagnetycznych. A zatem przy obecnym stanie prawa wspólnotowego Wspólnota 
Europejska nie ma kompetencji w tej sprawie. Dlatego zainteresowany obywatel powinien 
zwrócić się do właściwych (włoskich) władz krajowych, aby dopilnować, by włoskie wartości 
graniczne nie były przekraczane. Włochy posiadają obszerne ramy regulacyjne służące 
rozpatrywaniu tej kwestii, bardziej restrykcyjne niż ramy ogólne na szczeblu UE zawarte 
w zaleceniu Rady 1999/519/WE z 12 lipca 1999 r. w sprawie ograniczenia narażenia ludności 
na pola elektromagnetyczne (od 0 Hz do 300 GHz). 
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Komisja regularnie dokonuje oceny zasadności ram unijnych w kontekście najnowszych 
dowodów naukowych. Obecnie odnośne niezależne wskazówki naukowe są zawarte
w najnowszej opinii Komitetu Naukowego ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych 
Zagrożeń dla Zdrowia w sprawie skutków zdrowotnych narażenia na oddziaływanie pól 
elektromagnetycznych, przyjętej w dniu 19 stycznia 2009 r. Opinia ta jest dostępna na: 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf.

W odniesieniu do częstotliwości radiowych SCENIHR stwierdza, że na podstawie trzech 
niezależnych linii dowodowych (badań epidemiologicznych, badań na zwierzętach oraz in 
vitro) jest mało prawdopodobne, by narażenie na oddziaływanie pól o częstotliwościach 
radiowych prowadziło do zwiększenia liczby nowotworów u ludzi. 

W odniesieniu do działania innego niż kancerogenne komitet stwierdza, że badania naukowe 
nie dostarczyły dowodu na istnienie związku między narażeniem na oddziaływanie 
częstotliwości radiowych a objawami zgłaszanymi przez pacjenta, wskazują jednak, że efekt 
nocebo (negatywny efekt niespecyficzny powodowany oczekiwaniem lub wiarą, że coś jest 
szkodliwe) może odgrywać pewną rolę w powstawaniu objawów.
SCENIHR stwierdza też, że istnieją pewne dowody na to, iż pola elektromagnetyczne mogą 
wpływać na wzorce EEG i sen u ludzi, jednak znaczenie tych ustaleń dla zdrowia nie jest 
pewne. Inne badania nad funkcjami/aspektami systemu nerwowego oraz nad rozmnażaniem
i rozwojem ludzi i zwierząt nie wykazały istnienia żadnych skutków zdrowotnych.
Na mocy art. 152 traktatu to władze państw członkowskich są odpowiedzialne za ochronę 
ludności przed narażeniem na oddziaływanie pól elektromagnetycznych oraz za kontrolę 
przestrzegania obowiązujących wartości granicznych. A zatem konkretny przypadek opisany 
przez składającego petycję wchodzi w zakres kompetencji właściwych władz włoskich.
W celu uzyskania dalszych informacji ogólnych na temat pól elektromagnetycznych
składający petycję może odwiedzić następującą stronę internetową:
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/environment/EMF/emf_en.print.htm.


