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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, az Ancona tartománybeli Ostra Vetere önkormányzatának 
polgármestere az Európai Parlament által 2009. április 2-án elfogadott 2008/2211. számú, az 
elektromágneses mezők korlátozásáról szóló határozatában szereplő ajánlások végrehajtását 
kívánja elérni.

A petíció benyújtója rámutat, hogy az elektromágneses mezőket létrehozó vezeték nélküli 
technológia egyre szélesebb körű alkalmazása egészségkárosító hatású lehet, különösen 
aggódik a mobiltelefon-átjátszó tornyok olaszországi terjedése miatt.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. január 11. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. február 27.

„A petíció benyújtója egyetlen, világos és egységes jogszabályjavaslatot ajánl, amely Unió-
szerte biztosítaná a fogyasztók (polgárok és munkavállalók), és különösen a gyermekek 
magas szintű védelmét, anélkül azonban, hogy hátráltatná a mobiltelefon-hálózatok 
működését.
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Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 168. és 169. cikkének rendelkezései nem 
ruháznak a Bizottságra (vagy az Unióra) hatáskört a lakosság elektromágneses mezők 
lehetséges hatásaitól való védelmének tekintetében, és az elsődleges felelősséget a tagállamok 
hatáskörében hagyja. 

Az uniós szinten rendelkezésre álló egyetlen eszköz a lakosságot érő elektromágneses 
sugárterhelés korlátozásáról szóló 1999. július 12-i (1999/519/EK) tanácsi rendelet1. Ez a nem 
kötelező ajánlás óvintézkedést foglal magában, és nem kötelező expozíciós szinteket 
tartalmaz (0 Hz-től 300 GHz-ig). 

Minden uniós tagállam tett lépéseket a fenti tanácsi ajánlás átültetésére a nemzeti jogba. 
Olaszország a tanácsi ajánlásban foglaltaknál szigorúbb expozíciós határértékeket állapított 
meg.
A Bizottság rendszeresen kézhez kapja a legújabban közzétett tudományos eredményeket, és 
ellenőrzi, hogy alátámasztják-e az elektromágneses sugárterhelés korlátozásáról szóló tanácsi 
ajánlásban (1999/519/EC) javasolt expozíciós határértékeket. Az új és újonnan azonosított 
egészségügyi kockázatok tudományos bizottsága nevű független szervezet állandó 
mandátummal rendelkezik az elektromágneses mezők okozta kockázat értékelésére. 
Legutóbbi következtetései (2009)2 szerint három különböző kísérleti vonal (epidemológiai, in 
vivo és ex vivo kísérletek) bizonyítékai azt mutatják, hogy a mobiltelefonoknak vagy 
mobiltelefon-átjátszó tornyoknak való kitettség valószínűsíthetően nem növeli a rák 
előfordulásának esélyét az ember esetében. Az új és újonnan azonosított egészségügyi 
kockázatok tudományos bizottságának legújabb vizsgálata folyamatban van, és a tervek 
szerint 2013 júniusában válik elérhetővé nyilvános betekintésre. 

Következtetés:

A petícióban említett konkrét kérelem nem esik az uniós jogalkotási illetékesség körébe. 
Mivel jelenleg nem áll rendelkezésre tudományos bizonyíték valószínűsíthető egészségügyi 
kockázatokról elektromágneses mezőknek való expozíció esetén, a Bizottság nem tervezi a 
tanácsi ajánlásban szereplő határértékek felülvizsgálatát (1999/519/EC).”

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

GHz) korlátozásáról (HL L 199/59, 1999.7.30.).
2 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf .


