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Ref: Petiția nr. 1404/2008, adresată de Robert Verkerk, de cetățenie britanică, în numele 
Alliance for Natural Health, privind revizuirea de urgență a evaluării și gestionării 
riscurilor pe care câmpurile electromagnetice le reprezintă pentru sănătatea publică

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că se impune o revizuire de urgență a evaluării și gestionării riscurilor 
pe care câmpurile electromagnetice (ECM) le reprezintă pentru sănătatea publică, în vederea 
garantării unui nivel înalt de protecție a sănătății publice. În opinia sa, normele curente se 
bazează pe informații care nu mai sunt de actualitate și care măsoară, adesea, doar efectele 
termice. Petiționarul solicită instituirea unei comisii imparțiale pentru cercetarea efectelor 
CEM pe baza celor mai recente date și descoperiri, evaluarea tuturor valorilor de referință 
existente, examinarea valorilor alternative maxime și de referință, introducerea unei noi 
legislații în acest domeniu, informarea adecvată a publicului cu privire la efectele pe termen 
lung ale utilizării anumitor dispozitive, ameliorarea recunoașterii electro-hipersensibilității și 
acordarea de prioritate finanțării cercetării în acest domeniu.2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolului 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009

Comisia a creat comitete științifice independente la nivelul UE pentru a răspunde acestei 
necesități și a apelat de mult timp la serviciile acestora, cel mai recent utilizate fiind, în acest 
sens, serviciile Comitetului științific pentru riscuri sanitare emergente și noi (SCENIHR). 
Aceste comitete sunt formate din experți independenți selecționați individual pe baza 
realizărilor științifice. Experții se angajează să își desfășoare activitatea în conformitate cu 
principiile independenței, excelenței și transparenței, prin semnarea unor declarații de 
angajament, de păstrare a confidențialității și de respectare a intereselor comitetului. Aceștia 
realizează evaluări științifice independente pe baza celor mai recente informații științifice. 
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Stabilirea unei proceduri clar definite și facilitarea întregului proces prin implicarea unui 
administrator științific din cadrul serviciilor Comisiei contribuie la desfășurarea unei activități 
de consiliere științifică în deplin acord cu principiul independenței, definit în Regulamentul de 
procedură al comitetelor științifice1. Cea mai recentă evaluare a efectelor CEM asupra 
sănătății a fost adoptată de SCENIHR la 19 ianuarie 2009. Pentru mai multe informații, a se 
consulta: http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/committees_en.htm.

Petiționarul solicită ca revizuirea să fie extinsă pentru a include o evaluare independentă a 
tuturor valorilor de referință existente atât pentru câmpurile de frecvențe radio/microunde
(RF/MW), cât și pentru câmpurile de frecvență foarte joasă (ELF), stabilite de Comisia 
internațională pentru protecția împotriva radiațiilor neionizante (ICNIRP):

Comisia sprijină și solicită evaluări științifice independente ale riscurilor. Acesta este rolul 
organismelor precum SCENIHR. Cu toate acestea, Comisia este de acord cu separarea 
evaluării riscurilor de gestionarea acestora. Alegerea limitelor de expunere este o 
responsabilitate care ține de gestionarea riscurilor și, prin urmare, reprezintă o parte a 
procesului obișnuit de elaborare a politicilor.

Petiționarul solicită să se ia în considerare valori de referință și limite maxime alternative în 
eventualitatea în care se demonstrează că valorile de referință ale ICNIRP nu sunt adecvate
obiectivului asigurării unui nivel înalt de protecție a consumatorilor, în conformitate cu 
principiile dreptului european și internațional:

În conformitate cu Recomandarea 1999/519/CE a Consiliului din 12 iulie 1999 privind 
limitarea expunerii publicului larg la câmpurile electromagnetice (0 Hz – 300 GHz), Comisia 
monitorizează cele mai recente evoluții științifice astfel încât restricțiile de bază și valorile de 
referință să fie adecvate pentru asigurarea unui nivel înalt de protecție a publicului larg. În 
cazul în care s-ar constata că baza științifică a actualelor orientări este inadecvată, acestea ar fi 
revizuite. Evaluările din 1998 ale Comitetului științific de control (SSC), evaluările din 2001 
ale Comitetului științific pentru toxicologie, ecotoxicologie și mediu (CSTEE), precum și 
evaluările din 2007 și 2009 ale SCENIHR, au urmărit să stabilească dacă există o bază 
științifică pentru a revizui principiile pe care se fundamentează orientările actuale. Până în 
prezent, toate aceste evaluări științifice independente au concluzionat că nu există o bază 
științifică în temeiul căreia să se modifice limitele de expunere actuale.

Petiționarul solicită accelerarea adoptării legislației necesare prin care toate dispozitivele 
care emit RF și ELF să respecte toate limitele revizuite, care ar trebui să devină limite legale 
maxime de siguranță în loc să fie considerate orientări sau niveluri de referință:

Există deja o legislație europeană conform căreia toate dispozitivele care emit CEM trebuie să 
respecte limitele de expunere prevăzute de Recomandarea 1999/519/CE a Consiliului. 
Conform solicitărilor Comisiei, standardele tehnice recunoscute în temeiul Directivelor 
2006/95/CE2 (Directiva LVD) și 1999/5/CE1 (Directiva R&TTE) și care se aplică tuturor 
                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/documents/ev_20040907_rd01_en.pdf
2 Directiva 2006/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 
privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la echipamentele electrice destinate 
utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune.
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echipamentelor de pe piața UE care emit CEM garantează că publicul nu este expus peste 
aceste limite. Acestea constituie limite legale obligatorii. Sectorul industrial respectă aceste 
limite. Recent a fost identificat un produs care nu respecta standardele, dar evaluarea unei 
game mai largi de produse a demonstrat că era vorba doar de un incident. De asemenea, 
trebuie remarcat faptul că, deși Recomandarea 1999/519/CE a Consiliului este doar o 
recomandare și, prin urmare, nu creează nicio obligație juridică pentru statele membre, 
majoritatea acestora a hotărât să o pună în aplicare2.

Petiționarul dorește să se asigure informarea adecvată a publicului cu privire la posibilele 
riscuri pe termen lung ale folosirii dispozitivelor care emit radiații semnificative de tip 
RF/MW, precum și conștientizarea riscurilor cumulative, a riscurilor pentru grupurile de 
populație susceptibile de a fi afectate, precum și a căilor de diminuare sau minimizare a 
expunerii la CEM posibil dăunătoare:

Comisia publică și pune la dispoziția publicului toate informațiile științifice cu caracter 
consultativ la nivelul UE care există în acest domeniu. Se depun eforturi speciale pentru a 
realiza versiuni ale rapoartelor științifice adresate publicului larg, în scopul îmbunătățirii 
accesibilității acestor informații (a se vedea, în special: 
http://ec.europa.eu/health/opinions2/en/electromagnetic-fields/index.htm). Mai mult,
Organizația Mondială a Sănătății și autoritățile naționale au emis buletine de informare 
referitoare la acest subiect.

Petiționarul dorește promovarea ameliorării recunoașterii și diagnosticării 
electrohipersensibilității de către profesioniști din domeniul sanitar, precum și educarea în 
sensul remedierii și recunoașterii electrohipersensibilității ca deficiență funcțională:

Electrohipersensibilitatea este un subiect îndelung cercetat. Până la ora actuală, nu s-a putut 
demonstra o legătură directă între expunerea la diferite tipuri de CEM și simptomele raportate 
de persoane care au declarat că sunt electrohipersensibile. Înregistrarea unor progrese în 
domeniu presupune stabilirea unor criterii clare de diagnosticare și elaborarea unor noi 
ipoteze științifice validate care să poată fi testate.

Petiționarul dorește acordarea de prioritate finanțării activităților de cercetare relevante 
privind riscul și mecanismele efectelor biologice și genetice:

Comisia, alături de numeroase state membre și țări terțe, a alocat în ultimul deceniu sume 
importante pentru cercetarea posibilelor efecte ale CEM asupra sănătății. Mai precis, Comisia 
Europeană a alocat fonduri de cercetare în cadrul celui de-al cincilea, al șaselea și al șaptelea 
program-cadru pentru cercetare3. Rezultatul a fost un volum mare de informații care au stat la 
baza a numeroase evaluări științifice independente realizate până în prezent. În cadrul celui 
                                                                                                                                                  
1 Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 1999 privind 
echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea 
reciprocă a conformității acestora.
2 Raportul Comisiei privind punerea în aplicare a Recomandării Consiliului din 12 iulie 1999 
(1999/519/CE) privind limitarea expunerii publicului la câmpurile electromagnetice (0 Hz -
300 GHz) – Al doilea raport privind punerea în aplicare 2002-2007 [COM (2008) 532 Final].
3 http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/pdf/emf_brochure_and_sheets_en.pdf
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de-al șaptelea program-cadru aflat în derulare, au fost alocate 3,5 milioane de euro pentru un 
studiu multinațional realizat la nivel internațional privind riscul de cancer la creier provocat 
de expunerea la câmpurile de frecvențe radio în copilărie și adolescență (proiectul MOBI-
KIDS). Finanțarea prioritară a activităților de cercetare în acest domeniu se află în discuție, 
ținând cont de lacunele de ordin științific identificate de SCENIHR.


