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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

22.4.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1170/2009, którą złożył Jens Genzer (Niemcy) w sprawie elektrosmogu

1. Streszczenie petycji

Składający petycję domaga się surowszych norm europejskich w dziedzinie promieniowania 
elektromagnetycznego (elektrosmogu). Składający petycję chciałby także rozszerzenia 
zakresu rozporządzenia dotyczącego pól elektromagnetycznych na mobilne urządzenia
i sprzęt, wprowadzenia obowiązku posiadania uprawnień w przypadku systemów 
generujących energię, zbadania dziedzin poddanych negatywnemu oddziaływaniu 
elektrosmogu, większej liczby badań naukowych dotyczących pól elektromagnetycznych, 
dostosowania przepisów w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy i ochrony konsumenta 
oraz zwrócenia dodatkowej uwagi na wrażliwe obszary, takie jak szpitale, i na czuły sprzęt, 
jak elektrokardiografy i sprzęt do dializowania.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 listopada 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

Petycja

Składający petycję wzywa Unię Europejską do podjęcia następujących działań dotyczących 
pól elektromagnetycznych (EMF): 

a) wszystkie przepisy prawne dotyczące EMF muszą być zgodne z zasadą ochrony
i ostrożności;

b) tworzenie nowego wyposażenia powinno być zgodne z zasadą ALARA (as low as 
reasonably achievable – dawka tak niska, jak jest to rozsądnie osiągalne);
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c) w przypadku szkodliwych dla środowiska skutków EMF limity ekspozycji należy 
pilnie zmienić i ustanowić je w przypadku pól magnetycznych o niskiej częstotliwości 
na poziomie 0,2 mikrotesli dla nowego wyposażenia, zaś w przypadku pól o wysokiej 
częstotliwości na poziomie 10 razy niższym niż obecne limity proponowane
w zaleceniu Rady 1999/519/WE;

d) rozporządzenie powinno obejmować telefonię komórkową, morskie nadajniki 
radarowe i nadajniki na statkach oraz cały szereg urządzeń elektrycznych, jak również
instalacji stacjonarnych;

e) jeśli chodzi o systemy dostawy mocy i sieci nadawcze, należy wprowadzić wymóg 
posiadania pozwolenia obejmującego standardową ocenę oddziaływania na 
środowisko, która określa występujące poziomy ekspozycji;

f) Unia Europejska powinna nadać priorytet finansowaniu interdyscyplinarnych badań 
naukowych w zakresie „ochrony zdrowia w związku z polami 
elektromagnetycznymi”;

g) jeśli chodzi o EMF oraz zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, należy 
wprowadzić bardziej restrykcyjną dyrektywę Rady w sprawie minimalnych wymagań
w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na 
ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi;

h) w Unii Europejskiej należy wreszcie uzyskać minimalny poziom ochrony 
konsumenckiej w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej;

i) obowiązkowe powinny być też ostrzeżenia oraz instrukcje obsługi urządzeń 
elektrycznych, takich jak elektroniczne nianie czy telefony komórkowe;

j) należy wprowadzić cały szereg środków technicznych w celu zmniejszenia ekspozycji 
ludności na oddziaływanie EMF do niezbędnego minimum. 

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Komisja pragnie skomentować przedmiotową petycję punkt po punkcie.

a) Wszystkie unijne przepisy w sprawie EMF są już zgodne z zasadą ochrony
i ostrożności. Traktat wymaga, by polityki UE zapewniały wysoki poziom ochrony 
społeczeństwa, a właściwe unijne akty regulacyjne uwzględniają komunikat Komisji
(2000) 0001 wersja ostateczna w sprawie zasady ostrożności.

b) Prawodawstwo UE mające zastosowanie wobec nowego wyposażenia jest zgodne
z zasadami wspomnianymi w poprzednim punkcie, co musi wystarczyć do 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony społeczeństwa. 

c) Komisja, za pośrednictwem niezależnego Komitetu Naukowego ds. Pojawiających się
i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR), dokonuje okresowych 
przeglądów literatury naukowej w celu dokonania oceny, czy limity ekspozycji 
zaproponowane w zaleceniu Rady 1999/519/WE są nadal uzasadnione. Ostatnia 
ocena1 nie dostarczyła podstaw naukowych do zmiany istniejących limitów
ekspozycji.

d) Obowiązujące prawodawstwo UE obejmuje wszystkie rodzaje wyposażenia
i produktów wymienione przez składającego petycję. 

                                               
1 Opinia SCENIHR przyjęta w dniu 19 stycznia 2009 r.
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf.
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e) Wymogi dotyczące pozwoleń leżą w gestii państw członkowskich z wyjątkiem 
przypadków określonych na mocy dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko. 

f) Komisja Europejska finansowała w przeszłości i finansuje obecnie badania naukowe 
nad skutkami oddziaływania pól elektromagnetycznych na zdrowie ludzkie. Komisja 
Europejska nadal monitoruje rozwój wypadków w powiązanych obszarach 
naukowych oraz obszarach działania i rozważy możliwość włączenia tematów 
badawczych dotyczących związku EMF ze zdrowiem do programów przyszłych prac, 
tak aby wypełnić pozostałe luki w wiedzy, jeżeli uznane to zostanie za właściwe. 
Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie:
http://ec.europa.eu/health/electromagnetic_fields/policy/index_en.htm.

g) Jeśli chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, dyrektywa 2004/40/WE1

obejmuje już ryzyko narażenia pracowników na oddziaływanie pól 
elektromagnetycznych w trakcie pracy. Dyrektywa ta powinna zostać przeniesiona 
przez państwa członkowskie na grunt ich prawa krajowego do dnia 30 kwietnia 
2012 r. Jednak dyrektywa jest obecnie zmieniana i należy się spodziewać, że Komisja 
przyjmie nowy wniosek legislacyjny w ciągu bieżącego roku (2010). Pierwsza faza 
konsultacji z partnerami społecznymi, zgodnie z art. 154 ust. 2 TFUE, odbyła się już
w 2009 roku. Druga faza konsultacji z partnerami społecznymi jest obecnie 
przygotowywana, zgodnie z art. 154 ust. 3.

h) Unijne ramy regulacyjne zapewniają już wysoki poziom ochrony przed 
oddziaływaniem EMF w Unii Europejskiej. 

i) Prawodawstwo UE zapewnia już bezpieczeństwo produktów wprowadzanych na 
rynek unijny oraz załączanie do nich ostrzeżeń i instrukcji niezbędnych do 
bezpiecznego użytkowania. 

j) Normy techniczne opracowane na mocy odnośnego prawodawstwa UE są zgodne
z obowiązującymi limitami zaproponowanymi w zaleceniu Rady 1999/519/WE (patrz 
litera c) powyżej).

Wniosek

Europejskie ramy regulacyjne dotyczące pól elektromagnetycznych odnoszą się do 
wszystkich obaw zgłoszonych przez składającego petycję. Co się tyczy wymogów 
związanych z pozwoleniami, składający petycję powinien zasięgnąć informacji na szczeblu 
państw członkowskich. 

                                               
1 Dyrektywa 2004/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych 
wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko 
spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (osiemnasta dyrektywa szczegółowa 
w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG); Dz.U. L 184 z 24.5.2004, s. 1.


