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Petiția nr. 0891/2006, adresată de Karina Adamik, de naționalitate poloneză, privind 
expunerea lucrătorilor la câmpurile electromagnetice

1. Rezumatul petiției

Petenta susține că Polonia nu evaluează în mod adecvat riscurile la care sunt supuși lucrătorii 
expuși la câmpurile electromagnetice, afirmând că o expunere sporită la câmpuri 
electromagnetice și radiație optică este extrem de dăunătoare pentru sănătatea acestora și a 
prezentat chestiunea unui număr neprecizat de autorități medicale naționale responsabile de 
evaluarea riscurilor. Petenta solicită acțiunea Parlamentului European, pentru a se asigura că 
autoritățile poloneze respectă dispozițiile și valorile limită UE cu privire la expunerea publică 
la câmpurile electromagnetice și principiul precauției în raport cu protecția mediului și 
sănătății publice.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 martie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 iulie 2007

Petiția susține că în Polonia nu există instituții care să efectueze măsurători ale câmpurilor 
electromagnetice, „în vederea depistării contravențiilor”. Comisia nu poate face comentarii 
privind relevanța problemei sau realitatea presupuselor „contravenții” în legătură cu 
expunerea publicului la câmpurile electromagnetice, deoarece petiția nu furnizează nicio 
dovadă sau descriere în această privință. Mai mult, în absența oricăror informații faptice, 
Comisia nu s-a putut pronunța asupra implicării vreunei autorități competente din cadrul 
Comunității în faptele pretinse. În aceste condiții, Comisia nu este în măsură să ceară 
informații despre chestiunea insuficient definită menționată în petiție.

În termeni mai generali, în ceea ce privește expunerea publicului la câmpul electromagnetic, 
Consiliul a adoptat o recomandare în anul 1999 (Recomandarea 1999/519/CE a Consiliului) 
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care stabilește restricțiile de bază și valorile de referință, în conformitate cu orientările 
internaționale, cu scopul de a limita expunerea publicului la CEM. Recomandarea invită
statele membre să ia în considerare aceste restricții și valori în momentul în care stabilesc 
măsurile naționale pentru limitarea expunerii publicului la CEM. În conformitate cu articolul 
152 CE, statele membre sunt responsabile să decidă și să aplice dispozițiile corespunzătoare 
de monitorizare a expunerii la CEM; UE nu are nicio competență în acest domeniu. Cu toate 
acestea, în conformitate cu articolul 137 CE, UE poate adopta cerințe minime care să 
încurajeze îmbunătățirea securității și a sănătății lucrătorilor la locul de muncă. La 29 aprilie 
2004, Consiliul a adoptat Directiva 2004/40/CE privind expunerea lucrătorilor la riscuri 
generate de câmpurile electromagnetice.

Conform informațiilor puse la dispoziția Comisiei, autoritatea poloneză responsabilă de 
aplicarea măsurilor pentru limitarea expunerii publicului la CEM este Inspectoratul Sanitar 
General. A se vedea adresa de mai jos.

INSPECTORATUL SANITAR GENERAL
Departamentul de igienă a mediului 
ul. Dluga 38/40
Varșovia 00-238
Polonia

http://www.gis.gov.pl/
tel. +48 22 536 13 00
fax +48 22 635 61 94

Director Departament
Izabela Fengler

4. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

De la prima comunicare a Comisiei la data de 27 iulie 2007, noi documente au fost primite 
din partea petiționarului. 

Părți ale documentelor reprezintă copii ale corespondenței dintre petiționar și instanțele și 
procurorii polonezi privind o problemă de protecție a datelor cu caracter personal. Acest lucru 
nu pare a avea legătură cu celelalte plângeri referitoare la expunerea la radiații. Comisia nu 
este în măsură să trateze această chestiune de competență strict națională. 

Celelalte seturi de documente se referă la plângeri împotriva a) unui polițist și/sau b) 
împotriva secției de poliție, situată probabil în cartierul unde locuiește petiționarul. Stilul 
scrisorilor și structura frazelor sunt atât de confuze, încât este imposibil să se obțină dovezi cu 
privire la fapte. Se pare că persoana este înspăimântată de orice fel de radiație și se teme de 
efectele emisiilor antenelor de pe acoperișul secției de poliție. Unele documente din dosar 
indică faptul că organele competente au efectuat măsurători, iar rezultatele au fost cu mult sub 
limitele stabilite pentru expunerea publicului în Polonia.
Trebuie luat în considerare faptul că problema prezentată de petiționar are legătură cu 
expunerea publicului la radiații neionizante (câmpuri electromagnetice), nu la expunerea 
lucrătorilor. Subiectul petiției nu este, prin urmare, legat de sănătatea și siguranța lucrătorilor. 
Titlul petiției ar trebui modificat în consecință. 
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În termeni mai generali, și în ceea ce privește expunerea publicului la câmpuri 
electromagnetice, Consiliul a adoptat o recomandare în anul 1999 (Recomandarea 
1999/519/CE a Consiliului) de instituire a restricțiilor de bază și nivelurilor de referință, 
bazate pe linii directoare internaționale, menite să limiteze expunerea populației la CEM 
(câmpuri electromagnetice). Recomandarea invită statele membre să țină seama de aceste
restricții și niveluri în stabilirea măsurătorilor naționale pentru limitarea expunerii populației 
la CEM. În conformitate cu articolul 152 CE, este de competența statelor membre de a decide 
și de a aplica dispozițiile corespunzătoare de monitorizare pentru expunerea la CEM; UE nu 
are nicio competență în acest domeniu. Polonia a pus în aplicare un cadru național de 
reglementare mai strict decât recomandarea Consiliului. 

Pentru a se asigura că limitele propuse prin recomandare sunt într-adevăr suficient de stricte 
pentru a proteja sănătatea publicului, Comisia monitorizează în mod constant dezvoltarea 
cunoștințelor științifice privind posibilele efecte asupra sănătății a câmpurilor 
electromagnetice, precum și aplicarea recomandării 1999/519/CE privind limitarea expunerii 
publicului.
În ultima sa actualizare, Comitetul științific al UE pentru riscurile noi sau viitoare asupra 
sănătății (CSRSEN) declară că în ceea ce privește radiofrecvențele (RF), „pornind de la trei 
seturi independente de probe (studii epidemiologice, pe animale și in vitro) s-a ajuns la 
concluzia că este puțin probabil ca expunerea la câmpurile RF să conducă la o creștere 
semnificativă a cazurilor de cancer la oameni. Totuși, […]sunt necesare studii suplimentare 
pentru a stabili dacă expunerea oamenilor pe termen lung la asemenea telefoane ar putea 
ridica unele riscuri de cancer.
În ceea ce privește rezultatele necancerigene, studiile științifice nu au reușit să ofere suport 
privind vreun efect al câmpurilor RF asupra simptomelor. Aceasta înseamnă că, până acum, 
probele științifice disponibile continuă să sprijine ideea că limitele propuse prin recomandare
sunt suficiente pentru a asigura un nivel înalt de protecție pentru public.”
Având în vedere faptul că problema nu privește expunerea lucrătorilor, Comisia consideră că 
această petiție nu face referire la un caz de încălcare a dreptului comunitar. 


	777452ro.doc

