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Tema: Peticija Nr. 0827/2010 dėl elektromagnetinės taršos, kurią pateikė Ispanijos 
pilietis Francisco Cano Sánchez

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas prašo, kad proporcingai didėjant elektromagnetinei taršai būtų imamasi 
atsargumo priemonių siekiant apsaugoti sveikatą ir aplinką ir kad didėjant technologiniams 
interesams valdžios institucijos pirmenybę teiktų sveikatos priežiūrai. Jis prašo, kad būtų 
finansuojama plataus masto visuomenės informavimo apie mikrobangų keliamą pavojų tiek 
apskritai aplinkoje, tiek pastatuose (ypač gyvenamuosiuose namuose, ligoninėse, mokyklose 
ir kitose patalpose, kuriose reikia ypatingų atsargumo priemonių) kampanija.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. lapkričio 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. sausio 13 d.

„Peticija

Peticijoje Nr. 2010/0827 dėl būtinų priemonių, siekiant užtikrinti viešą nejonizuojančiosios 
spinduliuotės kontrolę, kurias pateikė Plataforma Estatal contra la Contaminación 
Electromagnética, pateikiami šie prašymai, kuriais siekiama apriboti galimą pavojų sveikatai, 
susijusį su elektromagnetinių laukų poveikiu plačiajai visuomenei:

– kad Europos Sąjunga skubiai paragintų Ispanijos valstybę „įgyvendinti atsargumo 
priemones siekiant apsaugoti sveikatą ir aplinką, valdžios institucijoms teikiant pirmenybę 
sveikatos priežiūrai dėl esamų per didelių technologinių interesų“;
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– kad Ispanija panaikintų visus įstatymus ir taisykles, kuriais siekiama labiau liberalizuoti ir 
mažiau kontroliuoti mikrobangas skleidžiančius prietaisus, ir numatytų griežtą kontrolę visais 
lygmenimis (...), kol bus įrodyta, kad jie nekenksmingi;
– kad Ispanija finansuotų plataus masto visuomenės informavimo kampaniją;
– kad Ispanija pripažintų padidėjusį jautrumą elektrai kaip negalią;
– kad Taryba ir Komisija užtikrintų, kad visose valstybėse narėse būtų nustatytos bendros 
taisyklės, grindžiamos biologinės higienos kriterijais, nustatytais nepriklausomų mokslininkų 
atliktuose tyrimuose, ir radiacinės saugos optimizavimo (angl. ALARA) principu.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Sutartyje nenumatytas teisinis pagrindas priimti ES teisės aktus dėl plačiosios visuomenės 
apsaugos nuo galimo tokių elektromagnetinių laukų (EML) poveikio sveikatai. Todėl šioje 
srityje nėra ES norminių reikalavimų, kuriuos valstybės narės būtų įpareigotos įgyvendinti.  

Tarybos rekomendacijoje 1999/519 dėl elektromagnetinių laukų poveikio žmonėms 
apribojimo numatyti pagrindiniai apribojimai ir kontroliniai poveikio lygiai, kuriais siekiama 
skatinti valstybes nares vykdyti politiką dėl plačiosios visuomenės apsaugos nuo 
elektromagnetinių laukų keliamo pavojaus žmonių sveikatai. Tokie apribojimai ir kontroliniai 
lygiai yra pagrįsti moksliškai įrodytu poveikiu, kuris laikomas tiesiogiai susijusiu su žmogaus 
sveikata. Jie apima atsargumo priemonių naudojimą taikant saugos koeficientus.

Komisija nuolat stebi mokslo žinių plėtotę, susijusią su galimu EML keliamu pavojumi 
sveikatai. Visų pirma, tokią riziką periodiškai vertina Atsirandančių ir nustatomų naujų 
pavojų sveikatai mokslinis komitetas (SCENIHR). SCENIHR nuomone, Komisija iki šiol 
nenustatė, kad būtų poreikis ir mokslinis pagrindas keisti pagrindinius apribojimus ir 
kontrolinius lygius, nustatytus Rekomendacijoje 1999/519. Tačiau SCENIHR nustatė tam 
tikrų atitinkamų mokslo žinių spragų. Todėl Komisija skatina tolesnius mokslinius tyrimus 
šioje srityje pagal Europos bendrijos septintąją bendrąją mokslinių tyrimų, technologijų 
plėtros ir demonstravimo veiklos programą. Komisija ir toliau atidžiai stebės susijusius 
mokslinius pokyčius, kad prireikus galėtų laiku atnaujinti rekomendaciją.

Remiantis Sutartimi, minėta Rekomendacija 1999/519 nesukuriami įsipareigojimai 
valstybėms narėms. Sprendimai dėl Rekomendacijos 1999/519 įgyvendinimo lieka valstybių 
narių kompetencijos dalykas. Komisija neturi teisinio pagrindo įsikišti priimant tokius 
sprendimus, vykdant atitinkamą nacionalinę arba regioninę politiką, įgyvendinant konkrečius 
projektus ar naudojant įrangą ar įrenginius.

Išvada

Komisija neturi teisinio pagrindo įsikišti sprendžiant peticijos pateikėjo iškeltą klausimą.

Sutartyje nėra numatytas teisinis pagrindas nustatyti bendras taisykles dėl plačiosios 
visuomenės apsaugos nuo galimo tokių EML poveikio sveikatai. Taryba jau sukūrė 
neprivalomą bendrą pagrindinių apribojimų ir kontrolinių lygių sistemą, priimdama 
Rekomendaciją 1999/519. Ši rekomendacija pagrįsta mokslinių tyrimų rezultatais ir 
nepriklausomų ekspertų vertinimu.
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Komisija ir toliau stebės šios srities mokslinius pokyčius, kad prireikus galėtų atnaujinti 
Rekomendaciją 1999/519.“


