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1. A petíció összefoglalása

 A petíció benyújtója azt szeretné, ha szigorúbb európai szabványok vonatkoznának az 
elektromágneses sugárzásra (elektroszmogra). A petíció benyújtója többek között azt szeretné, 
hogy az elektromágneses mezőkre vonatkozó rendeletet a mobil készülékekre és 
berendezésekre is terjesszék ki, a villamosenergia-erőművek építéséhez is kötelező legyen 
engedélyt beszerezni, ideértve a környezeti hatásvizsgálatot is. Továbbá szorgalmazza az 
elektroszmog által érintett területek vizsgálatát, az elektromágneses mezők nagyobb mértékű 
tudományos kutatását, a munkahelyi biztonságra és a fogyasztóvédelemre vonatkozó 
jogszabályok alkalmazását, és szeretné, ha nagyobb figyelmet szentelnének az olyan érzékeny 
területekre, mint a kórházak, valamint az olyan érzékeny készülékekre mint például az EKG-
és a dialízis készülékek.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. november 27. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. április 22.

A petíció 

A petíció benyújtója arra kéri az Európai Uniót, hogy hozza meg az alábbi intézkedéseket az 
elektromágneses mezőkkel (EMF) összefüggésben:
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a) Az elektromágneses mezőkre vonatkozó valamennyi jogszabályi rendelkezésnek 
összhangban kell állnia a védelem és az elővigyázatosság elvével.

b) Az új berendezések kialakításának az ALARA elvét kell követnie (az ésszerűen 
elérhető legalacsonyabb érték).

c) Haladéktalanul felül kell vizsgálni az EMF káros környezeti hatásaira vonatkozó 
expozíciós határértékeket, és azokat alacsony frekvenciájú mágneses mezők esetében 
0,2 mikroteslában kell meghatározni új berendezéseknél, a magas frekvenciájú 
mágneses mezők esetében pedig az 1999/519/EK tanácsi ajánlásban javasolt jelenlegi 
határértékeknél tízszer alacsonyabb szinten.

d) A rendelet hatályának ki kell terjednie a mobiltávközlésre, a tengeri radarokra, a hajók 
adóberendezéseire, valamint az elektromos berendezések széles skálájára és a helyhez 
kötött létesítményekre.

e) Engedélyezési kötelezettséget kell bevezetni az energiaellátó rendszerekre és közvetítő 
hálózatokra vonatkozóan, ideértve a meglévő expozíciós szintek azonosítására 
irányuló szabványos környezeti hatásvizsgálatot is.

f) Az Európai Unió hívjon életre egy interdiszciplináris kutatásfinanszírozási prioritást 
„az egészség védelmére az elektromágneses mezőkkel összefüggésben.”

g) Ami az elektromágneses mezők, valamint az ipari egészségvédelem és biztonság 
kapcsolatát illeti, szigorúbb tanácsi irányelv bevezetésére van szükség a 
munkavállalók fizikai tényezők hatásának való expozíciójára vonatkozó egészségügyi 
és biztonsági minimumkövetelményekre vonatkozóan.

h) Az elektromágneses összeférhetőség terén végre el kell érni a fogyasztók minimális 
szintű védelmét az Európai Unióban.

i) Egyúttal kötelezővé kell tenni az elektromos berendezések – mint például a 
bébimonitorok vagy mobiltelefonok – használatával kapcsolatos figyelmeztetéseket és 
utasításokat.

j) Műszaki intézkedések egész sorát kell megvalósítani annak érdekében, hogy a 
lakosság elektromágneses mezőknek való kitettsége az elkerülhetetlen minimális 
szintre csökkenjen.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

A Bizottság pontról pontra haladva kíván megjegyzést fűzni a petícióhoz.

a) Az elektromágneses mezőkre vonatkozó valamennyi uniós jogszabályi rendelkezés 
már jelenleg is összhangban áll a védelem és az elővigyázatosság elvével. A Szerződés 
előírja, hogy az uniós politikák kötelesek biztosítani a lakosság magas szintű 
védelmét, a vonatkozó uniós szabályozási aktusok pedig tiszteletben tartják az 
elővigyázatosság elvéről szóló (COM(2000) 1 végleges) bizottsági közleményben 
foglaltakat.

b) Az új berendezésekre alkalmazandó uniós jogszabályok az előző pontban említett 
elveket követik, aminek elegendőnek kell bizonyulnia a lakosság magas szintű 
védelmének biztosításához.

c) A Bizottság az új és újonnan azonosított egészségügyi kockázatok tudományos 
bizottsága (SCENIHR) révén elvégzi a tudományos szakirodalom időszakos 
áttekintését annak megállapítása érdekében, hogy az 1999/519/EK tanácsi ajánlásban 
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javasolt expozíciós határértékek továbbra is helytállóak-e. A legfrissebb elemzés1 nem 
szolgál tudományos indokokkal a meglévő expozíciós határértékek módosítására.

d) A hatályos uniós jogszabályok a petíció benyújtója által említett valamennyi 
berendezésre és termékre kiterjednek.

e) Az engedélyezési követelmények tagállami hatáskörbe tartoznak, néhány eset 
kivételével, amelyekről a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv rendelkezik.

f) Az Európai Bizottság a múltban és jelenleg is finanszírozást biztosít az 
elektromágneses mezők emberi egészségre gyakorolt hatásaival foglalkozó kutatásra.
Az Európai Bizottság a továbbiakban is figyelemmel kíséri majd a kapcsolódó 
tudományos és szakpolitikai területeken bekövetkező fejleményeket, és adott esetben 
fontolóra veszi annak lehetőségét, hogy a jövőbeli munkaprogramokba az 
elektromágneses mezők egészségügyi vonatkozásaival foglalkozó kutatási témákat is 
belefoglaljon, a fennmaradt ismeretbeli hiányosságok orvosolására. Erről részletesebb 
tájékoztatás olvasható az alábbi weboldalon:

http://ec.europa.eu/health/electromagnetic_fields/policy/index_en.htm
g) Ami a munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot illeti, a 2004/40/EK2 irányelv 

hatálya jelenleg is kiterjed azokra a kockázatokra, amelyekkel munkavégzésük során 
az elektromos mezők hatásainak kitett munkavállalók szembesülnek. A szóban forgó 
irányelvet a tagállamok 2012. április 30-ig kötelesek átültetni nemzeti jogrendjükbe.
Ugyanakkor jelenleg folyik az irányelv felülvizsgálata, és a Bizottság várhatóan még 
ez év (2010) során új jogalkotási javaslatot fogad el. Az EUMSz. 154. cikke (2) 
bekezdésének alkalmazásában a szociális partnerekkel folytatott első konzultációra 
már 2009-ben sor került. A szociális partnerekkel folytatott konzultáció második 
szakaszának előkészületei – a 154. cikk (3) bekezdése értelmében – jelenleg folynak.

h) Az uniós szabályozási keret már most is magas szintű védelmet biztosít az Európai 
Unióban az elektromágneses mezők hatásaival szemben.

i) Az uniós jogszabályok jelenleg is gondoskodnak arról, hogy az uniós piacon 
forgalmazott termékek biztonságosak, és azokat a szükséges figyelmeztetések, 
valamint a biztonságos használatra vonatkozó utasítások kísérik.

j) Az alkalmazandó uniós jogszabályok alapján kidolgozott műszaki előírások az 
1999/519/EK tanácsi ajánlásban javasolt, érvényes határértékekhez igazodnak (lásd a 
fenti c) pontot).

Következtetés

Az elektromágneses mezőkre vonatkozó uniós szabályozási keret jelenleg is foglalkozik a 
petíció benyújtója által felvetett aggályok mindegyikével. Az engedélyezési követelményeket 
illetően azt javasoljuk a petíció benyújtója számára, hogy azokról tagállami szinten 
érdeklődjön. 

                                               
1SCENIHR-vélemény, elfogadva 2009. január 19-én
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 2004/40/EK irányelve munkavállalók fizikai tényezők 
(elektromágneses terek) hatásából keletkező kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági 
minimumkövetelményekről (18. egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében); HL 
L 184., 2004.5.24., 1. o. 


