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Comisia pentru petiții

22.4.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1170/2009, adresată de Jens Genzer, de cetățenie germană, privind 
electrosmogul

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită adoptarea unor norme europene mai stricte privind radiațiile 
electromagnetice (electrosmog). Petiționarul dorește, de asemenea, extinderea regulamentului 
privind câmpurile electromagnetice la aparatele și instalațiile mobile, impunerea obligației 
privind eliberarea unei autorizații pentru instalațiile producătoare de energie electrică, inclusiv 
un raport referitor la efectele asupra mediului, efectuarea unor cercetări privind zonele 
afectate de electrosmog, intensificarea cercetării științifice asupra câmpurilor 
electromagnetice, adaptarea reglementărilor privind securitatea la locul de muncă și protecția 
consumatorilor, precum și acordarea unei atenții sporite zonelor sensibile, cum ar fi spitalele 
și aparatura sensibilă, precum aparatele de monitorizare cardiacă și cele de dializă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 noiembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

Petiția

Petiționarul solicită Uniunii Europene să ia următoarele măsuri privind câmpurile 
electromagnetice (CEM):

a) toate dispozițiile juridice privind CEM trebuie să respecte principiile protecției și 
precauției;
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b) construirea de noi echipamente ar trebui să urmeze principiul ALARA (cât mai mic 
posibil);

c) limitele de expunere pentru efectele dăunătoare asupra mediului ale CEM ar trebui 
revizuite de urgență şi ar trebui stabilite, în cazul câmpurilor magnetice de frecvență 
joasă, la 0,2 microtesla pentru echipamentele noi, iar pentru câmpurile de frecvență 
înaltă - de 10 ori mai puțin decât limitele actuale propuse de Recomandarea 
Consiliului 1999/519/CE;

d) regulamentul ar trebui să vizeze telefonia mobilă, radarele marine și transmițătoarele 
de pe nave și întreaga gamă de aparate electrice, precum și instalațiile staționare;

e) ar trebui introdusă o obligație de autorizare pentru sistemele de aprovizionare cu 
energie și rețeaua de radiodifuziune, inclusiv o evaluarea standard a impactului asupra 
mediului care să identifice nivelurile de expunere existente;

f) Uniunea Europeană ar trebui să creeze o prioritate de finanțare pentru cercetare 
interdisciplinară pentru „protecția sănătății în legătură cu câmpurile 
electromagnetice”;

g) în ceea ce privește CEM şi sănătatea şi siguranța industrială, ar trebui introdusă o 
directivă a Consiliului mai stringentă privind cerințele minime în materie de sănătate 
şi siguranță privind expunerea lucrătorilor la riscurile asociate agenților fizici;

h) în Uniunea Europeană trebuie atins, în cele din urmă, un nivel minim al protecției 
consumatorilor în domeniul compatibilității electromagnetice;

i) avertismentele și instrucțiunile de utilizare a aparatelor electrice, precum monitoarele 
pentru bebeluși sau telefoanele mobile ar trebui să fie, de asemenea, obligatorii;

j) ar trebui creată o gamă întreagă de măsuri tehnice pentru a reduce expunerea la CEM a 
populației la un minimum inevitabil.

Comentariile Comisie cu privire la petiție

Comisia doreşte să comenteze asupra petiției punct cu punct.

a) toate dispozițiile juridice europene privind CEM respectă deja principiile protecției şi 
precauției. Tratatul prevede ca politicile UE să garanteze un nivel înalt de protecție a 
publicului, iar actele de reglementare UE relevante să respecte Comunicarea Comisiei 
(2000)1 finală privind principiul precauției;

b) legislația UE aplicabilă echipamentelor noi urmează principiile menționate la punctul 
anterior, care trebuie să fie suficiente pentru a asigura un nivel înalt de protecție a 
publicului;

c) Comisia, prin intermediul Comitetului științific pentru riscuri sanitare emergente și noi 
(CSRSEN), execută revizuiri periodice a literaturii științifice pentru a evalua dacă 
limitele de expunere propuse de Recomandarea Consiliului 1999/519/CE sunt încă 
valabile. Cea mai recentă evaluare1 nu oferă argumente științifice pentru modificarea 
limitelor de expunere existente;

d) legislația UE existentă vizează toate echipamentele și produsele menționate de 
petiționar;

                                               
1Avizul CSRSEN adoptat la 19 ianuarie 2009
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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e) obligația de autorizare este de competența statelor membre, cu excepția unor cazuri 
definite în temeiul Directivei privind evaluarea impactului asupra mediului;

f) Comisia Europeană a finanțat în trecut și finanțează în prezent cercetarea privind 
impacturile câmpurilor electromagnetice asupra sănătății omului. Comisia Europeană
continuă să monitorizeze evoluțiile în domeniile științifice și politice aferente și va 
analiza posibilitatea includerii subiectelor de cercetare în CEM legate de sănătate în 
viitoarele programe de lucru pentru a umple golurile în materie de cunoștințe, dacă se 
consideră că este necesar. Mai multe informații pe această temă se găsesc la adresa: 
http://ec.europa.eu/health/electromagnetic_fields/policy/index_en.htm;

g) în ceea ce privește sănătatea și siguranța ocupațională, Directiva 2004/40/CE1 acoperă 
deja riscurile la care sunt supuși lucrătorii expuși la câmpurile electromagnetice în 
activitatea lor. Această directivă trebuie transpusă de către statele membre în legislația 
națională până la 30 aprilie 2012. Totuși, această directivă se află în prezent în proces 
de revizuire şi se speră să se adopte o nouă propunere legislativă de către Comisie în 
cursul acestui an (2010). Prima consultare a partenerilor sociali în conformitate cu 
articolul 154 alineatul (2) din TFUE a avut loc deja în 2009. A doua fază a consultării 
partenerilor sociali în conformitate cu articolul 154 alineatul (3) se află în prezent în 
curs de pregătire;

h) cadrul de reglementare al UE asigură deja un nivel ridicat de protecție față de CEM în 
Uniunea Europeană;

i) legislația UE asigură deja faptul că produsele plasate pe piața UE sunt sigure și sunt 
însoțite de avertismentele și instrucțiunile de utilizare în siguranță necesare;

j) standardele tehnice elaborate în temeiul legislației UE aplicabile respectă limitele 
valabile propuse de Recomandarea Consiliului 1999/519/CE [a se vedea litera (c) de 
mai sus].

Concluzie

Cadrul de reglementare european privind câmpurile electromagnetice vizează deja toate 
preocupările semnalate de petiționar. În ceea ce privește obligația de autorizare, petiționarul ar 
trebui să solicite informații la nivelul statelor membre. 

                                               
1 Directiva 2004/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerințele minime 
de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri 
electromagnetice) [a optsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 
89/391/CEE], JO L 184, 24.5.2004, p.1


