
CM\930073PL.doc PE506.322v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

27.2.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1174/2012, którą złożył Massimo Bello (Włochy) w sprawie 
ochrony zdrowia i pól elektromagnetycznych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, burmistrz gminy Ostra Vetere w prowincji Ankona, domaga się 
wdrożenia zaleceń zawartych w rezolucji Parlamentu Europejskiego 2008/2211 z dnia 
2 kwietnia 2009 r., które dotyczą ograniczenia oddziaływania pól elektromagnetycznych.

Składający petycję zaznacza, że coraz szersze wykorzystanie technologii bezprzewodowej 
generującej pola elektromagnetyczne może być szkodliwe dla zdrowia i wyraża szczególne 
zaniepokojenie w związku z coraz liczniejszymi we Włos z e c h  masztami telefonii 
komórkowej.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 stycznia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 lutego 2013 r.

Składający petycję opowiada się za jednym, jasnym i jednolitym wnioskiem legislacyjnym w 
celu zagwarantowania w całej UE wysokiego poziomu ochrony konsumentów (obywateli i 
pracowników), a w szczególności dzieci, jednakże bez tworzenia przeszkód dla 
funkcjonowania sieci telefonii komórkowej.

Na mocy przepisów art. 168 i 169 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Komisja (ani 
UE) nie posiada kompetencji ustawodawczych w zakresie ochrony obywateli przed 
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potencjalnymi konsekwencjami ekspozycji na pola elektromagnetyczne i pozostawia 
uregulowanie tej kwestii w obszarze zasadniczej odpowiedzialności państw członkowskich. 

Jedynym środkiem dostępnym na poziomie UE jest zalecenie Rady (1999/519/WE) z dnia 
12 lipca 1999 r. w sprawie ograniczenia narażenia ludności na działanie pól 
elektromagnetycznych1. To niewiążące zalecenie zawiera środki ostrożności i proponuje 
niewiążące dopuszczalne poziomy natężenia pola (0 Hz do 300 GHz). 

Wszystkie państwa członkowskie UE przyjęły środki mające na celu wdrożenie zalecenia 
Rady. Włochy ustanowiły surowsze od określonych w zaleceniu Rady dopuszczalne wartości 
natężenia pola.
Komisja zleca okresową aktualizację dostępnych dowodów naukowych i weryfikację, czy 
natężenie nadal odpowiada dopuszczalnym wartościom określonym w zaleceniu Rady w 
sprawie dopuszczalnych wartości natężenia pola (1999/519/EC). Niezależny Komitet 
Naukowy UE ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia 
(SCENIHR) posiada stałe upoważnienie do oceny zagrożenia wynikającego z ekspozycji na 
pola elektromagnetyczne. Według jego ostatnich ustaleń (2009)2 trzy niezależne metody 
dowodowe (badania epidemiologiczne, badania na zwierzętach i in vitro) wykazały, że jest 
mało prawdopodobne, by oddziaływanie telefonów komórkowych lub masztów telefonii 
komórkowej prowadziło do wzrostu zachorowań na raka u ludzi. W SCENIHR trwają prace 
nad aktualizacją, która zgodnie z planem ma być gotowa do konsultacji publicznych do końca 
czerwca 2013 r. 

Wniosek

Konkretny postulat zwarty w petycji nie należy do zakresu uprawnień ustawodawczych UE. Z 
uwagi na obecny brak dowodów naukowych na ewentualne zagrożenie dla zdrowia ludzi 
wynikające z ekspozycji na pola elektromagnetyczne na tym etapie, Komisja nie planuje 
wystąpienia z wnioskiem o przegląd dopuszczalnych wartości natężenia pól określonych w 
zaleceniu Rady (1999/519/EC).

                                               
1 Zalecenie Rady 1999/519/WE z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie ograniczenia narażenia ludności na pola 

elektromagnetyczne (od 0 Hz do 300 GHz) (Dz.U. L 199 z 30.7.1999, s. 59).
2 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf .


