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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

30.5.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0934/2011, którą złożył Sławomir Nojek (Polska) w sprawie budowy 
stacji przekaźnikowej w bezpośrednim sąsiedztwie dzielnicy mieszkalnej w 
miejscowości Szydłowiec w Polsce

1.Streszczenie petycji

Składający petycję informuje o budowie stacji przekaźnikowej dla telefonii bezprzewodowej 
w bezpośredniej bliskości dzielnicy mieszkalnej w polskim mieście Szydłowiec. Ponieważ 
obawia się on, że stacja przekaźnikowa, wraz z polami elektromagnetycznymi z nią 
związanymi, może mieć poważny wpływ na zdrowie mieszkańców, a w szczególności dzieci, 
i ponieważ jego petycje przekazywane władzom polskim nie przyniosły żadnych skutków, 
zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zajęcie się tą sprawą.

2.Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 grudnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Komisja Europejska jest świadoma obaw społeczeństwa dotyczących pól 
elektromagnetycznych i już od dawna monitoruje ich potencjalny wpływ na zdrowie, zleca 
przegląd literatury naukowej, finansuje badania, rozpowszechnia informacje i przyczynia się 
do ustanowienia ram prawnych mających na celu ochronę pracowników i obywateli.

W niewiążącym zaleceniu Rady (1999/519/WE)1proponuje się wytyczne w zakresie 
                                               
1Zalecenie Rady (1999/519/WE) z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie ograniczenia narażenia ludności na pola 
elektromagnetyczne (od 0 Hz do 300 GHz). 
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narażenia, których celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony ludności. Wszystkie 
państwa członkowskie UE wprowadziły ramy regulacyjne, które są co najmniej równorzędne 
z rzeczonymi ramami ochrony. Ponadto w prawodawstwie UE dotyczącym produktów, w tym 
sprzętu radiotelekomunikacyjnego, zapewniono bezpieczeństwo wszystkich wprowadzonych 
na rynek UE produktów emitujących promieniowanie elektromagnetyczne. 
Aby mieć pewność, że obecnie obowiązujące limity narażenia są wystarczająco 
rygorystyczne, by chronić zdrowie społeczeństwa, Komisja Europejska stale monitoruje 
rozwój istotnej wiedzy naukowej z pomocą Komitetu Naukowego ds. Pojawiających się i 
Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia. Dotychczas dostępne dowody naukowe stale 
potwierdzają, że obecnie wprowadzone limity narażenia są wystarczające, by zapewnić 
wysoki poziom ochrony dla społeczeństwa, oraz że stacje bazowe telefonii komórkowej są 
bezpieczne. 

Zgodnie z Traktatem o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej to władze krajowe państw 
członkowskich są głównie odpowiedzialne za ochronę społeczeństwa przed potencjalnym 
wpływem pól elektromagnetycznych na zdrowie. W konsekwencji wszelkie określone sprawy 
na szczeblu lokalnym muszą być rozpatrzone przez właściwe władze krajowe. 

Wnioski

Z uwagi na to, że to państwa członkowskie są głównie odpowiedzialne za ochronę 
społeczeństwa przed potencjalnym wpływem pól elektromagnetycznych na zdrowie, Komisja 
nie może ingerować w tę kwestię lokalną, która musi być rozpatrzona przez właściwe władze 
krajowe. 


