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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0498/2009, adresată de L. R., de cetăţenie portugheză, privind 
radiaţiile electromagnetice ale stâlpilor de telefonie mobilă, într-o zonă 
rezidenţială în Oeiras în Portugalia

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul reclamă trei stâlpi de telefonie mobilă în imediata vecinătate a locuinţei lui în 
Oeiras, stâlpi care, în opinia sa, prezintă riscuri grave pentru sănătatea familiei lui şi cea a 
vecinilor săi. În special, el se referă la simptomele bolilor copiilor lui, acestea fiind atribuite 
de dânsul expunerii la radiofrecvenţe şi microunde. El solicită, în consecinţă, Parlamentului să 
intervină cu scopul de a proteja rezidenţii din Oeiras şi să evite construirea stâlpilor de radio si 
de telefonie mobilă în zone sensibile, inclusiv în zone rezidenţiale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 iulie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 septembrie 2009

Petiţia

Petiţionarul, cetăţean portughez, reclamă faptul că sănătatea familiei sale este afectată de 
emisiile de câmpuri electromagnetice (CEM) provenite de la staţiile de bază de telefonie 
aflate în apropierea locuinţei sale.
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Comentariile Comisiei cu privire la petiţie

În conformitate cu articolul 152 din Tratat, Comunitatea nu are competenţe de armonizare în 
domeniul protecţiei sănătăţii. Prin urmare, autorităţile statelor membre sunt răspunzătoare
pentru protecţia populaţiei de expunerea la CEM. Unicul instrument disponibil la nivelul UE 
este Recomandarea Consiliului din 12 iulie 1999 privind limitarea expunerii publicului larg la 
câmpuri electromagnetice (0 Hz – 300 GHz)1. Aşa cum o indică titlul, aceasta nu este un 
instrument obligatoriu. Toate statele membre au luat măsuri de punere în aplicare a 
recomandării Consiliului, dar fiecare dintre ele a făcut-o diferit. În unele cazuri, statele 
membre au stabilit limite de expunere care sunt mai stricte decât cele stabilite prin 
recomandarea Consiliului (de exemplu Grecia, Italia, Belgia).
În conformitate cu recomandarea Consiliului, Comisia monitorizează cu regularitate 
cercetările privind potenţialele efecte ale câmpurilor electromagnetice asupra sănătăţii. În 
ianuarie 2009, Comitetul ştiinţific pentru riscuri noi şi viitoare asupra sănătăţii (SCENIHR) al
UE, organism independent, a adoptat un aviz privind potenţialele efecte ale câmpurilor 
electromagnetice asupra sănătăţii umane. Acest aviz se bazează pe toate dovezile ştiinţifice 
existente la sfârşitul anului 2008. 
În ceea ce priveşte câmpurile de frecvenţe radio (câmpuri RF), avizul SCENIHR2

concluzionează pe baza a trei linii argumentative independente (studii epidemiologice, pe 
animale şi in vitro) că expunerea la câmpurile RF este puţin probabil să ducă la o creştere a 
numărului cazurilor de cancer la oameni. Sunt necesare studii suplimentare pentru a se stabili
dacă expunerea oamenilor la telefoanele mobile pe un termen mult mai lung (cu mult peste 10 
ani) ar putea produce riscul de cancer.
În ceea ce priveşte efectele non-carcinogene, SCENIHR observă faptul că studiile ştiinţifice 
nu confirmă existenţa unei legături între expunerea la frecvenţe radio şi simptomele 
autorelatate. Există unele dovezi care arată că aceste câmpuri de frecvenţe radio pot influenţa 
electroencefalogramele şi somnul la oameni, dar relevanţa pentru sănătate a acestor constatări 
rămâne incertă. Alte studii nu arată niciun efect asupra reproducerii. Nu există indicii care să 
dovedească în mod consecvent orice alte efecte asupra sănătăţii umane.
Trebuie, de asemenea, remarcat faptul că câmpurile produse de staţiile de bază sunt în general 
cu cel puţin un nivel al amplitudinii mai scăzut decât limitele de expunere propuse în 
recomandarea Consiliului şi, ca atare, este foarte puţin probabil ca ele să aibă vreun efect 
advers asupra sănătăţii. Aceasta înseamnă că expunerea corpurilor din mediul înconjurător la 
câmpurile provenite de la staţiile de bază este puţin probabil să difere în mod semnificativ 
între ţările europene care au pus în aplicare limite de expunere diferite. 

Concluzii

Dovezile ştiinţifice actuale continuă să susţină concluzia că limitele de expunere propuse în
Recomandarea Consiliului 1999/519/CE asigură un nivel ridicat de protecţie a populaţiei. În 
                                               
1 Recomandarea Consiliului 1999/519/CE din 12 iulie 1999 privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri 

electromagnetice (0 Hz - 300 GHz) (JO L 199, 30.7.1999, p. 59)
2 SCENHIR (Comitetul ştiinţific pentru riscuri noi şi viitoare pentru sănătate). Efectele expunerii la câmpurile 

electromagnetice asupra sănătăţii, 19 ianuarie 2009, disponibil la: 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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ceea priveşte situaţia specifică relatată în petiţie, petiţionarul trebuie să contacteze autorităţile 
competente din Portugalia, deoarece autorităţile statelor membre sunt responsabile pentru 
protecţia populaţiei de expunerea la câmpurile electromagnetice.


