
CM\800239RO.doc PE431.101v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiţii

17.12.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0807/2009, adresată de Antonio Gagliardi, de cetăţenie italiană, în 
numele Associazione „Lotta inquinamento per la tutela dell'ambiente 
volturino ONLUS”, privind poluarea electromagnetică şi frauda autorităţilor 
publice din Volturino 

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul luptă de 23 de ani împotriva instalării de antene de radio şi de televiziune în 
regiunea sa. Acesta susţine că toate nivelurile autorităţilor publice au acţionat contrar 
reglementărilor în vigoare. Potrivit măsurătorilor sale, nivelul emisiilor depăşeşte nivelul 
autorizat. Petiţionarul susţine că, de când s-a mutat, şi-a recuperat somnul, însă are nevoie de 
ajutor pentru ca soţia sa să se mute, de asemenea.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 octombrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 decembrie 2009

În primul rând, trebuie precizat faptul că, aşa cum este prevăzut de Tratatul UE, statele 
membre trebuie să se ocupe de protecţia publicului faţă de expunerea la câmpurile 
electromagnetice. Prin urmare, în stadiul actual al legislaţiei comunitare, Comunitatea 
Europeană nu deţine competenţe în acest domeniu. De aceea, cetăţeanul respectiv trebuie să 
se adreseze autorităţilor naţionale (italiene) competente pentru a se asigura că nu se depăşesc 
limitele italiene de expunere. Italia deţine un cadru cuprinzător de reglementare care se ocupă 
de această problemă şi care este mai restrictiv decât cadrul general recomandat la nivel 
european prin Recomandarea 1999/519/CE a Consiliului din 12 iulie 1999 privind limitarea 
expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice (0 Hz - 300 GHz).
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Comisia evaluează în mod regulat validitatea cadrului european având în vedere cele mai 
recente dovezi ştiinţifice. În prezent, recomandarea ştiinţifică independentă relevantă este cel 
mai recent aviz al Comitetului ştiinţific pentru riscurile noi sau viitoare asupra sănătăţii
(SCENIHR) privind riscurile asupra sănătăţii determinate de expunerea la CEM, adoptat la 19 
ianuarie 2009. Acest aviz este disponibil la adresa: 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf.

În ceea ce priveşte radiofrecvenţele, SCENIHR concluzionează că, pe baza a trei tipuri
diferite de probe (studii epidemiologice, asupra animalelor şi in vitro), expunerea la câmpurile
RF nu poate duce la creşterea incidenţei cancerului la oameni.  
În ceea ce priveşte rezultatele necancerigene, comisia concluzionează că studiile ştiinţifice nu 
au reuşit să dovedească existenţa unei relaţii între expunerea la RF şi simptomele auto-
raportate, dar indică faptul că efectul nocebo (un efect advers nespecific care este determinat 
de faptul de a se aştepta sau a fi convins că ceva este nociv) poate juca un rol important în 
formarea simptomului. 

De asemenea, SCENIHR menţionează că există un număr de dovezi cu privire la faptul că 
respectivele câmpuri RF pot influenţa modelele EEG şi somnul la oameni, însă relevanţa 
acestor dovezi pentru sănătate este incertă. Alte studii privind funcţiile/aspectele sistemului 
nervos şi reproducerea şi dezvoltarea oamenilor sau animalelor nu au demonstrat niciun efect 
asupra sănătăţii.
În conformitate cu articolul 152 din Tratat, autorităţile statelor membre sunt responsabile să 
protejeze publicul faţă de expunerea la câmpurile electromagnetice şi să verifice dacă se 
respectă limitele aplicabile de expunere. Prin urmare, situaţia specifică descrisă de petiţionar 
intră în domeniul de competenţă al autorităţilor italiene relevante Pentru informaţii 
suplimentare privind CEM în general, petiţionarul poate consulta următoarea pagină de 
internet: http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/environment/EMF/emf_en.print.htm.


