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Tema: Peticija Nr. 0934/2011 dėl retransliavimo stoties įkūrimo visai greta 
gyvenamosios teritorijos Lenkijos mieste Šydlovece, kurią pateikė Lenkijos 
pilietis Slawomir Nojek

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl belaidžio telefoninio ryšio retransliavimo stoties įkūrimo 
visai greta gyvenamosios teritorijos Lenkijos mieste Šydlovece. Kadangi jis baiminasi, kad ši 
retransliavimo stotis ir su ja susiję elektromagnetiniai laukai gali daryti didelį poveikį 
gyventojams, o ypač vaikams, ir kadangi jo kreipimasis į Lenkijos valdžios institucijas 
rezultatų nedavė, jis prašo Europos Parlamento imti nagrinėti šį atvejį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gruodžio 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Europos Komisijai žinoma apie visuomenei nerimą keliantį elektromagnetinių laukų 
klausimą ir ji jau seniai stebi jų galimą poveikį sveikatai, reikalauja nagrinėti mokslinę 
literatūrą, finansuoja mokslinius tyrimus, skleidžia informaciją ir padeda kurti darbuotojų ir 
piliečių apsaugos teisinę sistemą.
Neprivalomoje Tarybos rekomendacijoje (1999/519/EB)1 pateikiamos poveikio gairės, skirtos 
aukštam visuomenės apsaugos lygiui užtikrinti. Visos ES valstybės narės yra patvirtinusios 
                                               
1 1999 m. liepos 12 d. Tarybos rekomendacija (1999/519/EB) dėl elektromagnetinių laukų poveikio (0 Hz–300 GHz) 
žmonėms apribojimo.
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reguliavimo sistemas, kurios yra ne mažesnės apimties, nei ši visuomenės apsaugos sistema. 
Be to, ES teisės aktais dėl gaminių, įskaitant radijo telekomunikacijų įrangą, užtikrinama, kad 
visi ES rinkai pateikiami elektromagnetinę spinduliuotę skleidžiantys gaminiai būtų saugūs. 
Siekdama užtikrinti, kad dabar galiojančios poveikio ribos būtų pakankamai griežtos, kad 
būtų galima apsaugoti visuomenės sveikatą, Europos Komisija nuolat stebi susijusių mokslo 
žinių raidą, jai padeda Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų sveikatai mokslinis komitetas 
(SCENIHR). Iki šiol surinktais moksliniais įrodymais vis dar patvirtinama, kad šiuo metu 
galiojančios poveikio ribos yra pakankamos, kad būtų galima užtikrinti aukštą visuomenės 
apsaugos lygį ir kad mobiliojo telefono ryšio stotys būtų saugios. 
Pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo būtent valstybių narių nacionalinės valdžios 
institucijos yra pirmiausiai atsakingos už visuomenės apsaugą nuo galimo elektromagnetinių 
laukų poveikio sveikatai. Todėl visus konkrečius vietos klausimus privaloma nagrinėti su 
atitinkamomis kompetentingomis nacionalinės valdžios institucijomis. 
Išvada

Kadangi būtent valstybės narės yra pirmiausia atsakingos už visuomenės apsaugą nuo galimo 
elektromagnetinių laukų poveikio sveikatai, Komisija negali kištis ir šis vietos klausimas 
privalo būti nagrinėjamas su atitinkamomis kompetentingomis nacionalinės valdžios 
institucijomis.“ 


