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Tárgy: Slawomir Nojek lengyel állampolgár által benyújtott 0934/2011. számú 
petíció a lengyelországi Szydlowiec városában, egy lakott terület közvetlen 
közelében egy reléállomás létesítéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtó kifogásolja, hogy a lengyelországi Szydlowiec városában a lakott terület 
közvetlen közelében reléállomást létesítenek vezeték nélküli telefonhálózat számára. Mivel a 
petíció benyújtója attól tart, hogy a reléállomás és a reléállomáshoz kapcsolódó 
elektromágneses mezők súlyosan károsíthatják a lakosság, nem utolsósorban a gyermekek 
egészségét, és mivel a lengyel hatóságokhoz benyújtott beadványai nem vezettek eredményre, 
ügyében az Európai Parlament közvetlen intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. december 12. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.

Az Európai Unió tudatában van az EMF-el (elektromágneses mezők) kapcsolatos lakossági 
aggodalmaknak, és a tudományos irodalom áttekintésének bekérésén, a kutatások 
finanszírozásán, az információk terjesztésén, valamint a munkavállalók és polgárok 
védelmére irányuló jogi keret létrehozásához való hozzájáruláson keresztül már régóta 
figyelemmel kíséri az esetleges egészségi hatásait.
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A nem kötelező erejű 1999/519/EK1 tanácsi ajánlás expozíciós iránymutatásokra tesz 
javaslatot, amelyek célja a lakosság magas szintű védelmének biztosítása. Valamennyi uniós 
tagállam legalább ezzel a védelmi kerettel egyenértékű szabályozási keretet vezetet be. 
Emellett a termékekre – többek között a rádiós távközlési berendezésekre – vonatkozó 
európai jogszabályok biztosítják, hogy az Európai Unió piacára kerülő, elektromágneses 
sugárzást kibocsátó összes termék biztonságos legyen. Annak biztosítása érdekében, hogy a 
jelenlegi expozíciós határértékek kellően szigorúak legyenek a lakosság egészségének 
védelme szempontjából, az Európai Bizottság az Új és Újonnan Azonosított Egészségügyi 
Kockázatok Tudományos Bizottságának (ÚÚAKTB) segítségével folyamatosan figyelemmel 
kíséri a vonatkozó tudományos ismeretek alakulását. Eddig a rendelkezésre álló tudományos 
tények továbbra is azt bizonyítják, hogy a jelenleg érvényes expozíciós határértékek 
elegendőek a lakosság magas szintű védelmének biztosításához és a mobiltelefon-
bázisállomások biztonságosak. Az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel összhangban 
elsősorban a tagállamok nemzeti hatóságai felelősek a lakosságnak az elektromágneses 
mezőkből származó esetleges egészségi hatásoktól való védelméért. Ennek eredményeképpen 
minden egyes helyi kérdéssel az illetékes nemzeti hatóságnak kell foglalkoznia. 

Következtetés

Mivel elsősorban a tagállamok felelősek a lakosságnak az elektromágneses mezőkből 
származó esetleges egészségi hatásoktól való védelméért, a Bizottság nem avatkozhat be, és 
ezt a helyi ügyet az illetékes nemzeti hatóságnak kell kezelnie.

                                               
1 A Tanács 1999. július 12-i 1999/519/EK ajánlása a lakosságot érő elektromágneses sugárterhelés (0 Hz–300 GHz) 
korlátozásáról.


