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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0827/2010, którą złożył Francisco Cano Sánchez (Hiszpania) 
w sprawie zanieczyszczenia elektromagnetycznego

1. Streszczenie petycji

Mając na uwadze gwałtowny wzrost zanieczyszczenia elektromagnetycznego, składający 
petycję wzywa do podjęcia środków ostrożności w celu ochrony zdrowia publicznego 
i środowiska, które zapewnią, że władze będą priorytetowo traktować kontrole zdrowotne, 
równoważąc jednostronną koncentrację na technologii. Domaga się on sfinansowania szeroko 
zakrojonej społecznej kampanii informacyjnej dotyczącej ryzyka związanego z ekspozycją na 
ogólne oddziaływanie mikrofal, jak i z ich wpływem w budynkach, szczególnie w domach, 
szpitalach, szkołach i innych narażonych obiektach.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 listopada 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 13 stycznia 2011 r.

Petycja

W petycji 0827/2010 dotyczącej podjęcia środków mających na celu publiczne 
monitorowanie emisji promieniowania niejonizującego, przedłożonej przez Plataforma Estatal 
contra la Contaminación Electromagnética, sformułowano następuje wnioski odnoszące się 
do możliwego zagrożenia zdrowia w związku z narażeniem ludności na pola 
elektromagnetyczne:

– Unia Europejska powinna niezwłocznie wezwać władze hiszpańskie do „podjęcia środków 
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ostrożności w celu ochrony zdrowia publicznego i środowiska, które zapewnią, że władze 
będą priorytetowo traktować kontrole zdrowotne, równoważąc nadmierną koncentrację na 
technologii”;
– władze hiszpańskie powinny uchylić wszystkie ustawy i regulacje mające na celu 
wzmożoną liberalizację i osłabienie kontroli instalacji wszelkich urządzeń emitujących 
mikrofale oraz wprowadzić ścisłe kontrole na wszystkich szczeblach (...) w celu 
potwierdzenia nieszkodliwości tych urządzeń;
– władze hiszpańskie powinny sfinansować zakrojoną na szeroką skalę społeczną kampanię 
informacyjną;
– władze hiszpańskie powinny uznać nadwrażliwość elektryczną za niepełnosprawność;
– Rada i Komisja powinny zapewnić, że we wszystkich państwach członkowskich 
obowiązywać będą wspólne zasady opierające się na kryteriach biosanitarnych ustalonych na 
podstawie badań przeprowadzonych przez niezależnych naukowców oraz na zasadzie 
ALARA.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

W Traktacie nie ma żadnej podstawy prawnej do ustanowienia prawodawstwa UE 
w dziedzinie ochrony ludności przed możliwym zagrożeniem zdrowia wynikającym z jako 
takiej ekspozycji na pola elektromagnetyczne. W rezultacie nie istnieją w tej dziedzinie żadne 
unijne wymogi regulacyjne, które państwa członkowskie zobowiązane by były wdrożyć. 

Zalecenie Rady 1999/519 w sprawie ograniczenia narażenia ludności na pola 
elektromagnetyczne określa podstawowe ograniczenia i poziomy odniesienia ekspozycji 
w celu wsparcia polityk państw członkowskich dotyczących ochrony ludności przed 
zagrożeniem zdrowia wynikającym z ekspozycji na pola elektromagnetyczne. Tego typu 
ograniczenia i poziomy odniesienia zostały ustalone na podstawie udowodnionych skutków, 
które uznaje się za istotne dla zdrowia człowieka. Obejmują one elementy zachowania 
ostrożności poprzez zastosowanie środków bezpieczeństwa.

Komisja stale monitoruje rozwój wiedzy naukowej w dziedzinie możliwego zagrożenia 
zdrowia na skutek ekspozycji na pola elektromagnetyczne. Tego typu zagrożenia są 
regularnie oceniane przez Komitet Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych 
Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR). W świetle opinii tego komitetu Komisja jak dotąd nie 
stwierdziła potrzeby zmiany podstawowych ograniczeń i poziomów odniesienia określonych 
w zaleceniu 1999/519 ani odnośnej podstawy naukowej. Niemniej jednak SCENIHR wykrył 
pewne luki w przedmiotowo właściwej wiedzy naukowej. W związku z tym Komisja popiera 
przeprowadzenie dalszych działań w tej dziedzinie w ramach siódmego programu ramowego 
w zakresie badań. Komisja nadal będzie dokładnie monitorowała wszelkie istotne postępy 
naukowe, tak aby, w razie potrzeby, w odpowiednim czasie zaktualizować przedmiotowe 
zalecenie.

W świetle Traktatu na mocy zalecenia 1999/519 nie nakłada się na państwa członkowskie 
jakichkolwiek obowiązków. Decyzje dotyczące wdrożenia zalecenia 1999/519 pozostają 
w gestii państw członkowskich. Komisja nie ma uprawnień do interweniowania w odniesieniu 
do tego typu decyzji, właściwych przedmiotowo polityk krajowych lub regionalnych lub 
konkretnych przedsięwzięć, sprzętu lub instalacji.
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Wniosek

Komisja nie ma uprawnień do interweniowania w sprawie poruszonej przez składającego 
petycję.

W Traktacie nie ma żadnej podstawy prawnej do ustanowienia wspólnych zasad dotyczących 
ochrony ludności przed możliwym zagrożeniem zdrowia wynikającym z jako takiej 
ekspozycji na pola elektromagnetyczne. Rada ustanowiła już niewiążące wspólne ramy dla 
podstawowych ograniczeń i poziomów odniesienia, przyjmując zalecenie 1999/519. 
Przedmiotowe zalecenie opiera się na wynikach badań i ocen przeprowadzonych przez 
niezależnych ekspertów.

Komisja nadal będzie monitorowała postępy naukowe w tej dziedzinie, tak aby, w razie 
potrzeby, dokonać odpowiedniej zmiany zalecenia 1999/519.


