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Tárgy: Francisco Cano Sánchez, spanyol állampolgár által benyújtott 0827/2010. 
számú petíció az elektromágneses környezetszennyezésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri, hogy az egészség és a környezet védelme érdekében az 
exponenciálisan növekvő elektromágneses környezetszennyezéssel szemben vezessenek be 
olyan óvintézkedéseket, amelyek a technika érdekeinek jelenlegi túlsúlyával szemben a 
hatóságok által végzett egészségügyi vizsgálatokat tekintik elsődlegesnek. Véleménye szerint 
széles körű nyilvános információs kampányt kell finanszírozni a mikrohullámú terhelésnek 
úgy a környezetben általában, mint az épületek belsejében, különösen a lakásokban, 
kórházakban, iskolákban és más érzékeny létesítményekben jelentkező veszélyeiről.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatóvá nyilvánítva: 2010. november 12. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. január 13.

A petíció

A Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética által benyújtott, a nem 
ionizáló sugárzás kibocsátásainak nyilvános ellenőrzése érdekében hozott intézkedésekről 
szóló 2010/0827. számú petíció a következő kéréseket intézi a lakosság elektromágneses 
mezőnek való expozíciójával kapcsolatos lehetséges egészségügyi kockázatok 
vonatkozásában:
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– hogy az Európai Unió sürgősen hívja fel a spanyol államot „a technika érdekeinek jelenlegi 
túlsúlyával szemben a hatóságok által végzett egészségügyi ellenőrzést elsődlegesnek tekintő, 
az egészség és a környezet védelmére szolgáló óvintézkedések végrehajtására”;
– hogy Spanyolország vonja vissza a mikrohullámú átviteli eszközök létesítésének nagyobb 
liberalizációjára és kisebb mértékű ellenőrzésére irányuló valamennyi jogszabályt és 
rendelkezést, és valamennyi szinten gondoskodjon a szigorúbb ellenőrzésről (...) mindaddig, 
amíg bizonyítást nem nyer az ilyen eszközök ártalmatlansága;
– hogy Spanyolország biztosítsa egy széles körű nyilvános információs kampány 
finanszírozását;
– hogy Spanyolország az elektromosságra való hiperérzékenységet ismerje el 
fogyatékosságként;
– hogy a Tanács és a Bizottság gondoskodjon arról, hogy valamennyi tagállamban a független 
tudósok által folytatott kutatásból származó bio-egészségügyi kritériumokon és az ALARA-
elven alapuló közös szabályokat állapítsanak meg.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

A Szerződésben nem található olyan jogalap, amely lehetővé tenné a lakosságot érő 
elektromágneses sugárterhelés esetleges egészségügyi hatásaival szembeni védelemre 
vonatkozó európai uniós jogszabály létrehozását. Következésképpen a tárgy vonatkozásában 
nincsenek olyan európai uniós szabályozási követelmények, amelyeket a tagállamoknak 
kötelessége volna végrehajtani.  

A lakosságot érő elektromágneses sugárterhelés korlátozásáról szóló 1999/519/EK tanácsi 
ajánlás alapvető korlátozásokat és expozíciós referenciaszinteket határoz meg a lakosságnak 
az elektromágneses sugárterhelés egészségügyi kockázataival szembeni védelméről szóló 
tagállami szakpolitikák támogatása érdekében. Az ilyen korlátozások és referenciaszintek az 
emberi egészség szempontjából számottevőnek minősülő, igazolt hatások figyelembevételén 
alapulnak. A biztonsági tényezők alkalmazása révén elővigyázatossági elemeket is 
tartalmaznak.

A Bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri az elektromágneses mezők esetleges 
egészségügyi kockázatával kapcsolatos tudományos ismeretek alakulását. Az ilyen 
kockázatokat az új és újonnan azonosított egészségügyi kockázatok tudományos bizottsága 
(SCENIHR) rendszeresen értékeli. A SCENIHR véleményei fényében a Bizottság eddig nem 
állapította meg azt, hogy szükséges és tudományosan megalapozott volna az 1999/519/EK 
ajánlásban megállapított alapvető korlátozások és referenciaszintek módosítása.
Mindazonáltal a SCENIHR bizonyos hiányosságokat állapított meg a vonatkozó tudományos 
ismereteket illetően. Ennélfogva a Bizottság támogatja az e területen folytatott, a hetedik 
kutatási keretprogram keretében megvalósuló további kutatásokat. A Bizottság az ajánlás 
időbeni – adott esetben szükségessé váló – naprakésszé tételére tekintettel továbbra is szoros 
figyelemmel kíséri a vonatkozó tudományos fejleményeket.

A Szerződés értelmében az 1999/519/EK ajánlás nem ró kötelezettségeket a tagállamokra. Az 
1999/519/EK ajánlás végrehajtásával kapcsolatos döntések a tagállamok hatáskörében 
maradnak. A Bizottságnak nem áll rendelkezésére az ilyen döntésekkel, a vonatkozó nemzeti 
vagy regionális politikákkal, illetve a konkrét projektekkel, berendezésekkel vagy 



CM\853755HU.doc 3/3 PE456.768v01-00

HU

létesítményekkel kapcsolatban történő beavatkozáshoz szükséges jogalap.

Következtetés

A Bizottságnak nincs jogalapja arra, hogy a petíció benyújtója által felvetett kérdésben 
beavatkozzon.

A Szerződésben nem található olyan jogalap, amely lehetővé tenné a lakosságnak az 
elektromágneses mezők lehetséges egészségügyi kockázataival szembeni védelméről szóló 
közös előírások megállapítását. A Tanács az 1999/519/EK ajánlás elfogadásával már 
biztosította az alapvető korlátozások és referenciaszintek nem kötelező érvényű közös 
keretrendszerét. Az ajánlás független szakértők által végzett kutatás és értékelés eredményein 
alapul.

A Bizottság az 1999/519/EK ajánlás – adott esetben szükségessé váló – módosítására 
tekintettel továbbra is figyelemmel kíséri a vonatkozó tudományos fejleményeket.


