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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1035/2009, adresată de Helen Corcoran, de cetățenie irlandeză, privind 
problemele grave de sănătate cauzate de expunerea involuntară la cantități mari de 
radiații electromagnetice neionizante de la o antenă Vodafone

1. Rezumatul petiției

Petiționara solicită Parlamentului European să intervină pe lângă autoritățile irlandeze pentru 
ca acestea să ordone dezasamblarea unei antene Vodafone instalate în apropierea casei sale. 
Petiționara susține că expunerea involuntară la radiații electromagnetice neionizante ar fi 
cauza problemelor sale de vedere. Potrivit petiționarei, atât ea, cât și copiii acesteia, ar fi 
predispuși la apariția cancerului. Petiționara susține că mai multe studii au dovedit existența 
unei legături directe între radiațiile electromagnetice neionizante și unele probleme grave de 
sănătate și solicită Parlamentului European să acționeze urgent, întrucât toate demersurile sale 
la nivel național nu au avut succes.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 noiembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 ianuarie 2010

Petiționara, cetățean irlandez, se plânge de faptul că sănătatea sa ar fi afectată de emisiile unei 
stații-bază de telefonie mobilă situată în apropierea locuinței sale.

În conformitate cu articolul 152 din tratat, autorităților din statele membre le revine sarcina de 
a proteja publicul de expunerile la câmpurile electromagnetice (CEM). Singurul instrument 
disponibil la nivel comunitar este Recomandarea nr. 1999/519/CE a Consiliului din 12 iulie 
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1999 privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice (0 Hz -
300 GHz)1. Aceasta nu are caracter obligatoriu și conține recomandări referitoare la limitele 
de expunere pentru a asigura un înalt nivel de protecție a publicului. 
Toate statele membre ale UE au luat măsuri, fiecare în diverse feluri, pentru a ține seama de 
recomandarea Consiliului. În Irlanda, autoritatea de reglementare a comunicațiilor a inclus 
limitele de expunere menționate în recomandarea Consiliului printre condițiile de autorizare a 
operatorilor de telecomunicații.
În plus, în temeiul competențelor conferite de Recomandarea 1999/519/CE a Consiliului, 
Comisia monitorizează în mod regulat cercetarea legată de posibilele efecte ale câmpurilor 
electromagnetice asupra sănătății. În acest context, la 19 ianuarie 2009, Comitetul științific 
pentru riscuri sanitare emergente și noi (CSRSEN) – organism independent al UE – a adoptat 
un aviz privind posibilele efecte ale câmpurilor electromagnetice asupra sănătății. Avizul se 
bazează pe ansamblul dovezilor științifice disponibile la sfârșitul anului 2008. 
În ceea ce privește câmpurile de radiofrecvență (RF) (inclusiv cele emise de stațiile-bază de 
telefonie mobilă), avizul CSRSEN2 conține concluzii derivate din trei tipuri de cercetări 
independente (studii epidemiologice, pe animale și in vitro), indicând faptul că este foarte 
puțin probabil ca expunerea la câmpuri electromagnetice să ducă la creșterea riscului de 
cancer pentru populație, dar că sunt necesare studii suplimentare pentru a se stabili dacă 
expunerea pe o perioadă mult mai îndelungată (mult peste zece ani) la telefoane mobile poate 
crește riscul apariției cancerului. Comisia Europeană a alocat fonduri de cercetare în acest 
sens în cadrul celui de-al cincilea, al șaselea și al șaptelea program-cadru pentru cercetare al 
UE3. De exemplu, în perioada 2004-2008, a fost finanțată o vastă acțiune de coordonare 
(EMF-NET) care a căutat să realizeze o evaluare aprofundată a tuturor dovezilor științifice 
legate de diferitele efecte pe care CEM le pot avea asupra sănătății. Rezultatele au fost 
publicate pe site-ul de internet dedicat proiectului4. Comisia a lansat recent două noi studii 
multinaționale finanțate în cadrul celui de-al șaptelea program-cadru pentru cercetare al UE: 
un proiect denumit MOBI-KIDS5, care studiază în ce măsură utilizarea telefoanelor mobile 
poate crește riscul apariției cancerului la copii, și SEAWIND, pentru studierea eventualelor 
riscuri ale expunerii la tehnologia fără fir. În următorii ani, aceste proiecte vor genera date 
relevante pentru evaluarea riscurilor. 

În ceea ce privește efectele necancerigene, CSRSEN menționează că studiile științifice nu au 
putut demonstra existența vreunei legături între expunerea la RF și simptomele autodeclarate. 
Există anumite dovezi potrivit cărora câmpurile RF pot influența electroencefalogramele și 
somnul la oameni, dar relevanța pentru sănătate a acestor constatări rămâne neclară. Alte 
studii au indicat lipsa efectelor asupra reproducerii și nu există date care să ateste în mod 
consistent alte efecte asupra sănătății umane.

Actualele dovezi științifice sprijină încă validitatea limitelor de expunere propuse în 

                                               
1 Recomandarea nr. 1999/519/CE a Consiliului din 12 iulie 1999 privind limitarea expunerii publicului larg la câmpurile 

electromagnetice (0 Hz - 300 GHz) (JO L 199/59, 30.7.1999).
2 CSRSEN (Comitetul științific pentru riscuri sanitare emergente și noi). Efecte asupra sănătății în urma expunerii la CEM. 

19 ianuarie 2009, disponibil la: http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
3 http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/pdf/emf_brochure_and_sheets_en.pdf
4 Efectele expunerii la câmpurile electromagnetice: de la știință la sănătatea publică și un cadru de muncă mai 
sigur - http://web.jrc.ec.europa.eu/emf-net/
5 http://www.mbkds.com – Riscul apariției cancerului cerebral în urma expunerii la câmpurile de radiofrecvență 
în copilărie și adolescență.
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Recomandarea nr. 1999/519/CE a Consiliului pentru a asigura un înalt nivel de protecție a 
publicului. În cazul situației specifice menționate în petiție, petiționara ar trebui să se adreseze 
autorităților competente din Irlanda (cum ar fi Department of the Environment, Heritage & 
Local Government1 și Radiological Protection Institute of Ireland2) pentru a verifica dacă 
sunt respectate limitele de expunere, protecția publicului împotriva expunerii la câmpurile 
electromagnetice (CEM) fiind o responsabilitate care revine autorităților statelor membre. 

                                               
1 http://www.environ.ie/en/ContactUs/
2 Radiological Protection Institute of Ireland

3 Clonskeagh Square,
Dublin 14
Irlanda
Tel: +353-1-2697766 (linie principală)
Fax: +353-1-2697437 (linie principală)


