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Ref.: Petiţia nr. 1272/2008, adresată de Silvio Mundinger, de cetăţenie germană, în 
numele Grupului de Acţiune al Cetăţenilor din Härtsfeld Inferior, susţinut de 3 
cosemnatari, privind amplasarea unei instalaţii de emisie-recepţie pentru telefonia 
mobilă

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul înaintează o contestaţie împotriva amplasării unei instalaţii de emisie-recepţie 
pentru telefonia mobilă în Dischingen-Katzenstein în districtul Heidenheim/Brenz, Germania. 
Conform petiţionarului, priveliştea protejată a castelului Katzenstein, care este finanţat din 
programul LEADER, este perturbată de antena de emisie de aproape 50 de metri. După 
părerea petiţionarului, mediul este şi el încărcat de radiaţiile electromagnetice dăunătoare. 
Petiţionarul consideră că alegerea locaţiei, problemele de mediu şi poluarea vizuală implicate 
de o astfel de instalaţie constituie o încălcare a articolelor 174 şi 175 ale Tratatului CE şi 
solicită armonizarea şi reformularea normelor europene în materie şi elaborarea unei 
proceduri de informare precum cea folosită de NATO. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 februarie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009

Conservarea şi protejarea mediului şi protejarea patrimoniului cultural 

Acest proiect face obiectul dispoziţiilor legislative ale Directivei 97/33/CE1 şi ale 

                                               
1 JO L 199, 26.7.1997, p. 32–52.
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Recomandării Consiliului1 1999/519/CE privind limitarea expunerii publicului general la 
câmpurile electromagnetice (între 0 Hz şi 300 GHz), însă nu şi al dispoziţiilor Directivei 
85/337/CEE2 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, 
modificată prin Directivele 97/11/CE3 şi 2003/35/CE4 (Directiva EIM). 

Deşi antenele de telefonie mobilă nu fac parte din sfera de aplicare a Directivei EIM, 
autorităţile naţionale pot lua decizia de a supune procedurii EIM şi alte proiecte pe lângă cele 
menţionate în anexele la Directiva EIM. 

În conformitate cu Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi 
programe asupra mediului, aşa-numita Directivă ESM5, evaluările de mediu se realizează 
pentru acele planuri şi programe ce vor avea probabil efecte semnificative asupra mediului şi 
care îndeplinesc criteriile prevăzute în directivă. Raportul de mediu, care trebuie elaborat ca
parte a procesului de evaluare prevăzut de Directiva ESM, conţine şi informaţii privind 
patrimoniul cultural, inclusiv patrimoniul arhitectonic şi arheologic, acolo unde este cazul. Cu 
toate acestea, informaţiile furnizate în petiţie nu menţionează astfel de planuri sau programe. 
Directiva ESM nu se aplică în cazul proiectelor individuale precum cel menţionat în petiţie.

Protecţia sănătăţii umane

Conform Recomandării Consiliului6 1999/519/CE, Comisia monitorizează cercetările privind 
potenţialele efecte ale câmpurilor electromagnetice asupra sănătăţii. În acest context, la 19 
ianuarie 2009, Comitetul ştiinţific privind riscurile pentru sănătate nou identificate şi apărute 
(SCENIHR), a adoptat un aviz privind efectele potenţiale ale câmpurilor electromagnetice 
asupra sănătăţii. Acest aviz se bazează pe toate dovezile ştiinţifice disponibile la sfârşitul 
anului 2008. 

În ceea ce priveşte câmpurile de frecvenţe radio (RF), avizul SCENIHR7 format pe baza a trei 
seturi independente de probe (epidemiologice, animaliere şi studii in vitro) este aceea că 
expunerea la câmpurile RF nu poate conduce la o creştere a apariţiei cancerului la oameni, 
însă sunt necesare studii suplimentare pentru a identifica dacă expunerea pe termen lung 
(peste zece ani) la telefoanele mobile poate cauza cancer.
În ceea ce priveşte rezultatele necancerigene, SCENIHR observă că studiile ştiinţifice nu au 
demonstrat o legătură între expunerea la RF şi simptomele auto-raportate. Unele dovezi arată 
cum câmpurile RF pot influenţa electroencefalogramele şi somnul la oameni, însă relevanţa 
acestor cercetări pentru sănătate rămâne incertă. Alte studii arată că nu există niciun efect 
asupra reproducerii şi nu există date care să indice în mod consistent alte efecte asupra 

                                               
1 Recomandarea 1999/519/CE a Consiliului din 12 iulie 1999 privind limitarea expunerii publicului general la câmpurile 
electromagnetice (între 0 Hz și 300 GHz) (JO L 199/59, 30.7.1999).
2 JO L 175, 5.7.1985, p. 40.
3 JO L 73, 14.3.1997, p. 5.
4 JO L 156, 25.6.2003, p. 17.
5 JO L 197, 21.7.2001.
6 Recomandarea 1999/519/CE a Consiliului din 12 iulie 1999 privind limitarea expunerii publicului general la câmpurile 
electromagnetice (între 0 Hz și 300 GHz) (JO L 199/59, 30.7.1999).
7 SCENIHR (Comisia ştiinţifică privind riscurile pentru sănătate nou identificate şi apărute). Efectele expunerii la câmpuri 
electromagnetice asupra sănătății. 19 ianuarie 2009, disponibil la adresa: 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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sănătăţii umane.
Trebuie reţinut şi faptul că acele câmpuri produse de staţiile de bază sunt de regulă mai mici 
cu un nivel faţă de limitele de expunere propuse de Recomandarea Consiliului şi, deci, este 
foarte improbabil ca ele să producă efecte nocive asupra sănătăţii. Aceasta înseamnă de fapt 
că expunerea reală ambientală de zi cu zi la câmpurile emise de staţiile de bază nu diferă 
semnificativ între ţările europene ce au implementat diferite limite de expunere. 

În ceea ce priveşte informaţiile privind amplasarea staţiilor de bază pentru telefonie mobilă, 
unele site-uri web furnizează deja aceste informaţii, cum ar fi, de exemplu, următorul site din 
Germania:
http://emf.bundesnetzagentur.de/gisinternet/index.aspx?User=1000&Lang=de .


