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Zdravstvena vprašanja v zvezi z elektromagnetnimi sevanji 

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o zdravstvenih vprašanjih v zvezi 

z elektromagnetnimi sevanji (2008/2211(INI)) 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju členov 137, 152 in 174 Pogodbe ES, katerih cilj je zagotavljanje visoke 

ravni zdravja ljudi, varovanja okolja ter varnosti in zdravja pri delu, 

– ob upoštevanju Priporočila Sveta 1999/519/ES z dne 12. julija 1999 o omejevanju 

izpostavljenosti splošne javnosti elektromagnetnim poljem (0 Hz do 300 GHz)1 in poročila 

Komisije z dne 1. septembra 2008 o izvajanju tega priporočila (KOM(2008)0532), 

– ob upoštevanju Direktive 2004/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 

o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev 

tveganjem, ki nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih sevanj)2, 

– ob upoštevanju Direktive 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 1999 o 

radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju 

skladnosti te opreme3 ter ob upoštevanju posameznih usklajenih varnostnih standardov za 

mobilne telefone in bazne postaje, 

– ob upoštevanju Direktive 2006/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 

2006 o uskladitvi zakonodaje držav članic v zvezi z električno opremo, konstruirano za 

uporabo znotraj določenih napetostnih mej4, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. septembra 2008 o vmesnem pregledu Evropskega 

akcijskega načrta za okolje in zdravje 2004–20105, 

– ob upoštevanju svojega stališča z dne 10. marca 1999 o predlogu priporočila Sveta o 

omejevanju izpostavljenosti javnosti elektromagnetnim poljem (0 Hz do 300 GHz)6, 

– ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A6-0089/2009), 

A. ker so elektromagnetna polja tudi v naravi ter so bila torej na Zemlji vedno prisotna; ker pa 

je v zadnjih desetletjih izpostavljenost okolja elektromagnetnim poljem, ki jih povzroča 

človek, stalno naraščala zaradi povpraševanja po električni energiji, vse naprednejših 

brezžičnih tehnologij in sprememb v družbeni organiziranosti; ker je sedaj vsak državljan 

                                                 
1  UL L 199, 30.7.1999, str. 59. 
2  UL L 159, 30.4.2004, str. 1. 
3  UL L 91, 7.4.1999, str. 10. 
4  UL L 374, 27.12. 2006, str. 10. 
5  Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0410. 
6  UL C 175, 21.6.1999, str. 129. 



doma in na delovnem mestu izpostavljen raznovrstnim električnim in magnetnim poljem 

različnih frekvenc, 

B. ker brezžična tehnologija (mobilni telefon, WiFi/WiMAX, Bluetooth, telefon z bazno 

postajo DECT) ustvarja elektromagnetna polja, ki lahko škodljivo vplivajo na zdravje ljudi, 

C. ker večina evropskih državljanov, zlasti mladih v starosti med 10 in 20 let, uporablja 

mobilni telefon, ki je uporaben predmet in modni dodatek, in ker ostaja negotovost glede 

morebitnih tveganj za zdravje, zlasti za mlade, katerih možgani se še razvijajo, 

D. ker se je polemika v znanstveni skupnosti o morebitnih tveganjih za zdravje zaradi 

elektromagnetnih polj od 12. julija 1999 okrepila, ko so bile s Priporočilom 1999/519/ES 

določene mejne vrednosti izpostavljenosti javnosti elektromagnetnim poljem (0 Hz do 300 

GHz), 

E. ker so, čeprav znanstvena skupnost ni dosegla natančnih sklepov, nekatere nacionalne ali 

regionalne vlade v najmanj 9 državah članicah Evropske unije, pa tudi na Kitajskem, v Švici 

in Rusiji, določile tako imenovane preventivne mejne vrednosti izpostavljenosti, torej nižje 

od vrednosti, ki jih zagovarjata Komisija in njen neodvisni znanstveni odbor, Znanstveni 

odbor za nastajajoča in na novo ugotovljena zdravstvena tveganja1, 

F. ker je treba ukrepe za omejevanje izpostavljenosti splošne javnosti elektromagnetnim 

sevanjem uravnotežiti z izboljšavami v kakovosti življenja v smislu varnosti in 

zanesljivosti, ki jih prinašajo naprave, ki oddajajo elektromagnetna sevanja, 

G. ker je med znanstvenimi projekti, ki zbujajo tako zanimanje kot polemiko, tudi 

epidemiološka raziskava Interphone, ki jo predvsem v okviru petega okvirnega programa za 

raziskave in razvoj2 financira Evropska unija s sredstvi v višini 3 800 000 EUR, na njene 

zaključke pa čakamo že od leta 2006, 

H. ker kljub temu kaže, da so nekatera dognanja enotna, zlasti da posamezniki različno 

reagirajo na izpostavljenost mikrovalovom, opozorilo, da je treba prednostno izvesti 

preskuse izpostavljenosti v dejanskih pogojih, da bi ocenili netermične učinke, povezane z 

radiofrekvenčnimi polji, ter posebna občutljivost otrok pri izpostavljenosti 

elektromagnetnim poljem3, 

I. ker je Evropska unija določila mejne vrednosti izpostavljenosti za zaščito delavcev pred 

učinki elektromagnetnih polj; ker bi bilo treba na podlagi previdnostnega načela take ukrepe 

sprejeti tudi za skupine prizadetega prebivalstva, kot so okoliški prebivalci in potrošniki, 

J. ker posebno poročilo Eurobarometra o elektromagnetnih poljih (št. 272a, junij 2007) kaže, 

da večina državljanov meni, da jih javni organi ne obveščajo ustrezno o ukrepih za zaščito 

pred elektromagnetnimi polji, 

K. ker je nujno nadaljevati raziskave vmesnih in zelo nizkih frekvenc, da bi lahko prišli do 

zaključkov glede njihovega vpliva na zdravje, 

                                                 
1  Mnenje z dne 21. marca 2007, sprejeto na 16. plenarnem zasedanju odbora. 
2  Program "Kakovost življenja", pogodba QLK4-1999-01563. 
3  Študija STOA iz marca 2001 o "fizioloških in okoljskih učinkih neionizirajočih elektromagnetnih 

sevanj", PE št. 297.574. 



L. ker Direktiva 2004/40/ES ne sme ogroziti slikanja z uporabo magnetne resonance, saj je to 

vrhunska tehnologija za raziskave, diagnostiko in zdravljenje bolezni, ki ogrožajo življenja 

pacientov v Evropi, 

M. ker varnostni standard za magnetno resonanco IEC/EN 60601-2-33 določa mejne vrednosti 

za elektromagnetna polja tako, da izključuje vsakršno nevarnost za paciente in delavce, 

1. poziva Komisijo, naj pregleda znanstveno podlago in ustreznost omejitev za 

elektromagnetna polja, kot so določene v Priporočilu 1999/519/ES, ter poroča Parlamentu; 

poziva, naj pregled opravi Znanstveni odbor za nastajajoča in na novo ugotovljena 

zdravstvena tveganja; 

2. poziva, naj se ob ocenjevanju možnih vplivov elektromagnetnega sevanja na zdravje 

posebej preučijo biološki učinki, zlasti ker so nekatere študije odkrile, da so najškodljivejši 

učinki na najnižjih stopnjah; poziva k dejavnim raziskavam, ki bodo za potencialne 

zdravstvene težave razvile rešitve za izničenje ali zmanjšanje pulziranja in amplitudne 

modulacije frekvenc, ki se uporabljajo za prenos; 

3. poudarja, da bi morala Komisija hkrati s spremembami evropskih standardov za omejitve 

elektromagnetnih polj ali kot njihovo alternativo v sodelovanju s strokovnjaki iz držav 

članic in zadevnimi industrijskimi sektorji (elektroenergetska podjetja, operaterji telefonije 

in proizvajalci električnih naprav, vključno z mobilnimi telefoni) oblikovati smernice o 

razpoložljivih tehnoloških možnostih za zmanjšanje izpostavljenosti elektromagnetnim 

poljem; 

4. ugotavlja, da industrija, zadevni upravljavci infrastrukture in pristojni organi že sedaj lahko 

vplivajo na določene dejavnike, na primer s sprejetjem določb o oddaljenosti med zadevnim 

krajem in oddajniki ali o višini relejne postaje glede na višino kraja ter o usmerjenosti 

oddajne antene glede na bivališča, z jasnim namenom, da se pomiri in bolje zaščiti 

prebivalstvo, ki živi v bližini teh naprav; poziva k optimalnemu postavljanju stebrov in 

oddajnikov, pa tudi k njihovi delitvi med ponudniki, da bi se omejilo širjenje neustrezno 

postavljenih stebrov in oddajnikov; poziva Komisijo in države članice, naj pripravijo 

ustrezne smernice; 

5. poziva države članice ter lokalne in regionalne organe, naj za dovoljenja za postavitev anten 

in repetitorjev uvedejo sistem "vse na enem mestu" in naj v svoje urbanistične načrte 

vključijo tudi regionalne načrte za postavljanje anten; 

6. poziva organe, pristojne za odobritev lokacij za antene mobilne telefonije, naj z operaterji v 

tem sektorju dosežejo sporazum o delitvi infrastrukture, da bi se zmanjšali njena količina in 

izpostavljenost prebivalstva elektromagnetnim poljem; 

7. priznava prizadevanja mobilnih komunikacij in drugih brezžičnih tehnologij, ki oddajajo 

elektromagnetna sevanja, za preprečevanje škode okolju, zlasti za boj proti podnebnim 

spremembam; 

8. meni, da je zaradi vse pogostejših sodnih postopkov ali ukrepov javnih organov, kot so 

moratoriji na postavitev nove opreme, ki oddaja elektromagnetna sevanja, v splošnem 

interesu, da se glede meril za postavitev novih anten GSM ali visokonapetostnih 

daljnovodov da prednost rešitvam, ki temeljijo na dialogu med industrijo, javnimi organi, 

vojaškimi organi ter združenji okoliških prebivalcev, ter se zagotovi, da bodo vsaj šole, 



jasli, domovi za starejše občane in zdravstvene ustanove oddaljeni od tovrstnih naprav za 

specifično razdaljo, določeno z znanstvenimi merili; 

9. poziva države članice, naj skupaj z operaterji v sektorju dajo javnosti na voljo zemljevide, 

ki prikazujejo izpostavljenost visokonapetostnim daljnovodom, radijskim frekvencam in 

mikrovalovom, zlasti tistim, ki jih ustvarjajo stebri za telekomunikacije, radijski repetitorji 

ter telefonske antene; poziva, naj se te informacije objavijo na spletni strani, tako da jih 

javnost lahko zlahka preveri, ter naj se posredujejo prek medijev; 

10. predlaga Komisiji, naj preuči možnost, da se sredstva iz vseevropskih energetskih omrežij 

uporabijo za raziskavo učinkov elektromagnetnih polj pri zelo nizkih frekvencah, zlasti pri 

električnih daljnovodih; 

11. poziva Komisijo, naj v parlamentarnem obdobju 2009–2014 vpelje ambiciozen program o 

elektromagnetni kompatibilnosti med umetno ustvarjenimi valovi in tistimi, ki jih naravno 

oddaja človeško telo, da bi opredelili, ali imajo mikrovalovi neželene posledice za zdravje 

ljudi; 

12. poziva Komisijo, naj predstavi letno poročilo o ravni elektromagnetnega sevanja v EU, 

njegovih virih in ukrepih EU za boljše varovanje zdravja ljudi in okolja; 

13. poziva Komisijo, naj najde rešitev za hitrejše izvajanje Direktive 2004/40/ES in naj s tem 

zagotovi, da bodo delavci prav tako ustrezno zaščiteni pred elektromagnetnimi polji, kot so 

na podlagi drugih dveh aktov Skupnosti zaščiteni pred hrupom1 in vibracijami2, ter naj v 

členu 1 navedene direktive uvede odstopanje za slikanje z uporabo magnetne resonance; 

14. obžaluje, da se že od leta 2006 nenehno prelaga objava zaključkov mednarodne 

epidemiološke raziskave Interphone, katere namen je raziskati, ali obstaja povezava med 

uporabo mobilnega telefona in nekaterimi vrstami raka, zlasti možganskimi tumorji, tumorji 

na slušnem živcu in na obušesni slinavki; 

15. v zvezi s tem opozarja, da je koordinatorka raziskave Interphone Elisabeth Cardis pozvala k 

previdnosti pri uporabi in na osnovi sedanjih spoznanj priporočila, naj otroci mobilne 

telefone uporabljajo zmerno ter naj se raje uporablja stacionarni telefon; 

16. meni, da je vsekakor naloga Komisije, ki je pomembno prispevala k financiranju te 

svetovne raziskave, da od odgovornih za projekt zahteva, naj utemeljijo, zakaj še ni končne 

objave, ter o njihovem morebitnem odgovoru nemudoma obvesti Parlament in države 

članice; 

17. Komisiji predlaga tudi, naj zaradi politične in proračunske učinkovitosti prerazporedi 

sredstva Skupnosti, namenjena za študije elektromagnetnih polj, v splošno kampanjo za 

ozaveščanje mladih Evropejcev o dobri praksi pri uporabi mobilnega telefona, kot je 

uporaba prostoročnih kompletov, čim krajši klici, izklop telefona, ko se ne uporablja (na 

                                                 
1  Direktiva 2003/10/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. februarja 2003 o minimalnih 

zahtevah za varnost in zdravje v zvezi z izpostavljenostjo delavcev fizikalnim dejavnikom (hrup), 

(UL L 42, 15.2.2003, str. 38). 
2  Direktiva 2002/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. junija 2002 o minimalnih 

zdravstvenih in varnostnih zahtevah glede izpostavljenosti delavcev tveganjem iz fizikalnih 

dejavnikov (vibracij) (UL L 177, 6.7.2002, str. 13). 



primer med poukom) in uporaba telefonov na območjih z dobrim sprejemom; 

18. meni, da bi morale take kampanje za ozaveščanje mlade Evropejce seznanjati tudi z 

zdravstvenimi tveganji, povezanimi z napravami v gospodinjstvu, in s pomenom 

izklapljanja naprav, namesto da se jih pušča v stanju pripravljenosti; 

19. poziva Komisijo in države članice, naj povečajo financiranje raziskav in razvoja za oceno 

morebitnih dolgoročnih škodljivih vplivov radijskih frekvenc mobilne telefonije; poziva 

tudi, naj se poveča število javnih razpisov za raziskave škodljivih vplivov večkratne 

izpostavljenosti različnim virom elektromagnetnih polj, zlasti kadar gre za otroke; 

20. predlaga, naj se med naloge Evropske skupine za etiko v znanosti in novih tehnologijah 

uvrsti tudi vrednotenje znanstvene integritete, ki bo Komisiji v pomoč pri preprečevanju 

morebitnih tveganih položajev, navzkrižja interesov ali celo goljufij, do katerih bi lahko 

prišlo sedaj, ko je konkurenca za raziskovalce večja; 

21. poziva Komisijo, v odziv na zaskrbljenost javnosti v številnih državah članicah, naj si v 

sodelovanju z vsemi zainteresiranimi stranmi, kot so nacionalni strokovnjaki, nevladne 

organizacije in sektorji industrije, prizadeva za izboljšanje razpoložljivosti in dostopnosti 

najnovejših informacij na področju brezžičnih tehnologij in varnostnih standardov, ki bodo 

razumljive laikom; 

22. poziva Mednarodno komisijo za varstvo pred neionizirnimi sevanji in Svetovno zdravstveno 

organizacijo, naj bosta pri določanju standardov bolj pregledni in odprti za dialog z vsemi 

zadevnimi stranmi; 

23. obsoja nekatere zelo agresivne oglaševalske kampanje operaterjev telefonije v 

prednovoletnem času in ob drugih posebnih priložnostih, kot so prodaja mobilnih telefonov, 

namenjenih izključno otrokom, ali paketi z "brezplačnimi minutami", namenjeni 

mladostnikom; 

24. predlaga, naj Evropska unija v svojo politiko kakovosti zraka v zaprtih prostorih vključi 

študijo o brezžičnih napravah za dom, kot so WiFi dostop do interneta in telefon z bazno 

postajo DECT, ki so se v zadnjih nekaj letih razširile na javnih mestih in doma ter 

državljane izpostavile stalnemu oddajanju mikrovalov; 

25. zahteva, naj se zaradi neprestane težnje po kakovostnejšem obveščanju potrošnikov 

spremenijo tehnični standardi Evropskega odbora za standardizacijo v elektrotehniki in naj 

postane označevanje moči oddajanja obvezno za vsako brezžično napravo, ki oddaja 

mikrovalove; 

26. poziva Svet in Komisijo, naj v usklajevanju z državami članicami in Odborom regij 

spodbujata oblikovanje enotnega standarda, ki bo okoliškim prebivalcem ob širitvi mreže 

visokonapetostnih daljnovodov zagotavljal najmanjšo možno izpostavljenost; 

27. izraža veliko zaskrbljenost, da evropske zavarovalnice iz polic za zavarovanje odgovornosti 

navadno izključujejo tveganja, povezana z elektromagnetnimi polji, kar je dokaz, da že 

uporabljajo svojo različico previdnostnega načela; 

28. poziva države članice, naj sledijo zgledu Švedske in osebam, ki trpijo zaradi 

preobčutljivosti na elektromagnetna sevanja, priznajo invalidnost ter jim s tem omogočijo 



ustrezno zaščito in enake možnosti; 

29. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in 

parlamentom držav članic, Odboru regij ter Svetovni zdravstveni organizaciji. 

 

 


