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Tema: Peticija Nr. 1174/2012 dėl sveikatos apsaugos ir elektromagnetinių laukų, 
kurią pateikė Italijos pilietis Massimo Bello

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, Ostra Veterės (Ankonos provincija) savivaldybės meras, prašo 
įgyvendinti rekomendacijas, išdėstytas 2009 m. balandžio 2 d. Europos Parlamento 
rezoliucijoje Nr. 2008/2211, kurioje numatoma riboti elektromagnetinių laukų veikimą.

Peticijoje primenama, kad vis plačiau naudojamos elektromagnetinius laukus sudarančios 
belaidžio ryšio technologijos gali daryti žalą sveikatai. Konkrečiai pažymima, kad Italijos 
teritorijoje plečiasi mobiliojo ryšio antenų tinklas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. sausio 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. vasario 27 d.

„Peticijos pateikėjas siūlo teikti bendrą, aiškų ir vienodą pasiūlymą dėl teisės akto, kuriuo 
visoje ES būtų užtikrinama aukšto lygio vartotojų (piliečių ir darbuotojų), ypač vaikų, 
apsauga, tačiau nesudarant kliūčių mobiliojo ryšio tinklų eksploatavimui.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 ir 169 straipsnių nuostatomis Komisijai (arba 
ES) nesuteikiama kompetencija priimti teisės aktus plačiosios visuomenės apsaugos nuo 
galimo elektromagnetinių laukų poveikio srityje ir pagrindinė atsakomybė už tai tenka 
valstybėms narėms.
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Vienintelė priemonė ES lygmeniu yra 1999 m. liepos 12 d. Tarybos rekomendacija 
(1999/519/EB) dėl elektromagnetinių laukų poveikio plačiajai visuomenei ribojimo1. Šioje 
neįpareigojančioje rekomendacijoje numatyta atsargumo priemonė ir nustatomos poveikio, 
kuriam esant priemonės taikyti nereikia, ribos (0 Hz–300 GHz).

Visos ES valstybės narės ėmėsi priemonių šiai Tarybos rekomendacijai įgyvendinti. Italija 
nustatė netgi griežtesnes poveikio ribas negu numatytosios Tarybos rekomendacijoje.

Komisija prašo periodiškai atnaujinti turimus mokslinius duomenis ir tikrina, ar jie vis dar 
atitinka Tarybos rekomendacijoje (1999/519/EB) dėl elektromagnetinių laukų poveikio 
ribojimo numatytas poveikio ribas. Nepriklausomas Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų 
sveikatai mokslinis komitetas turi nuolatinius įgaliojimus vertinti dėl elektromagnetinių laukų 
kylančius pavojus. Remiantis naujausiomis komiteto išvadomis (2009 m.)2, iš trijų 
nepriklausomų tyrimų (epidemiologinio, in vivo ir in vitro) rezultatų matyti, kad dėl mobiliųjų 
telefonų arba antenų poveikio neturėtų padaugėti susirgimo vėžiu atvejų. Komitetas atnaujina 
tyrimų rezultatus; viešoms konsultacijoms šiuo klausimu numatyta pasirengti iki 2013 m. 
birželio mėn. pabaigos.

Išvada

ES neturi tokios įstatymų leidžiamosios galios, kad galėtų patenkinti konkretų peticijoje 
pateiktą prašymą. Atsižvelgiant į tai, jog šiuo metu nėra mokslinių galimo elektromagnetinių 
laukų poveikio sveikatai įrodymų, Komisija kol kas neketina siūlyti persvarstyti Tarybos 
rekomendacijoje (1999/519/EB) numatytas poveikio ribas.“

                                               
1 1999 m. liepos 12 d. Tarybos rekomendacija (1999/519/EB) dėl elektromagnetinių laukų (0 Hz–300 GHz) 

poveikio plačiajai visuomenei ribojimo, OL L 199, 1999 7 30, 59 p.
2 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf.


