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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0827/2010, adresată de Francisco Cano Sánchez, de cetățenie 
spaniolă, privind poluarea electromagnetică

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită ca, având în vedere creșterea exponențială a poluării electromagnetice, să 
se pună în practică măsuri de precauție pentru protecția sănătății și a mediului, acordându-se 
prioritate controlului medical din partea autorităților, pentru a devia interesele majore ale 
acestora asupra domeniului tehnologiei. Acesta solicită finanțarea unei campanii extinse de 
informare a publicului privind riscurile expunerii la microunde, atât pentru mediu în general, 
cât și în interiorul clădirilor și, în special, în locuințe, spitale, școli și alte centre importante.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 noiembrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 13 ianuarie 2011

Petiția

Petiția nr. 2010/0827 privind luarea de măsuri pentru monitorizarea publică a emisiilor de 
radiații neionizante, adresată de Platforma Estatal contra la Contaminación 
Electromagnética, formulează următoarele solicitări în legătură cu posibilele riscuri pentru 
sănătate asociate cu expunerea publicului general la câmpurile electromagnetice:

- Uniunea Europeană să invite imediat statul spaniol „să pună în aplicare măsuri de precauție 
pentru a proteja sănătatea și mediul, acordând prioritate controalelor sanitare efectuate de 
autorități ca răspuns la actualul exces de interese tehnologice”;
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- Spania să revoce toate legile și reglementările care vizează o mai mare liberalizare și un 
control mai scăzut al instalării oricărui dispozitiv care generează microunde și să asigure 
controale stricte la toate nivelurile […], până când se dovedește că acestea sunt inofensive;
- Spania să finanțeze o campanie amplă de informare a publicului;
- Spania să recunoască hipersensibilitatea electrică drept un handicap;
- Consiliul și Comisia să asigure că normele comune bazate pe criterii biosanitare derivate din 
cercetarea realizată de oameni de știință independenți și pe principiul ALARA sunt stabilite în 
toate statele membre.

Observațiile Comisiei cu privire la petiție

Nu există niciun temei juridic în tratat pentru a adopta o legislație UE privind protecția 
publicului general împotriva posibilelor efecte asupra sănătății cauzate de expunerea la 
câmpuri electromagnetice (CEM) ca atare. În consecință, nu există cerințe de reglementare ale 
UE cu privire la chestiunea pe care statele membre sunt obligate să o pună în aplicare.  

Recomandarea nr. 1999/519 a Consiliului privind limitarea expunerii publicului larg la 
câmpuri electromagnetice prevede restricțiile de bază și nivelurile de expunere de referință 
pentru a sprijini politicile statelor membre privind protecția publicului larg împotriva 
riscurilor asupra sănătății cauzate de expunerea la câmpuri electromagnetice. Asemenea 
restricții și niveluri de referință se bazează pe luarea în considerare a efectelor dovedite, care 
sunt considerate a fi relevante pentru sănătatea umană. Acestea includ elemente de precauție 
prin aplicarea de factori de siguranță.

Comisia monitorizează în mod constant dezvoltarea cunoștințelor științifice privind posibilele 
riscuri de sănătate ale CEM. În special, asemenea riscuri sunt evaluate frecvent de către 
Comitetul științific pentru riscuri sanitare emergente și noi (CSRSEN). Având în vedere 
observațiile CSRSEN, Comisia nu a identificat până în prezent o necesitate și o bază 
științifică pentru eventuale modificări ale restricțiilor de bază și ale nivelurilor de referință 
stabilite în Recomandarea 1999/519. Cu toate acestea, CSRSEN a identificat anumite lacune 
în cunoștințele științifice relevante. Prin urmare, Comisia promovează cercetări suplimentare 
în acest domeniu în cadrul celui de Al șaptelea program-cadru de cercetare. Comisia va 
continua să monitorizeze îndeaproape orice evoluție științifică relevantă, în vederea 
actualizării în timp util a recomandării, în cazul în care este necesar.

Conform tratatului, Recomandarea 1999/519 nu creează obligații pentru statele membre. 
Deciziile privind punerea în aplicare a Recomandării 1999/519 rămân în continuare de 
competența statelor membre. Nu există niciun temei juridic care să justifice intervenția 
Comisiei asupra unor asemenea decizii, politici naționale sau regionale sau proiecte specifice, 
echipamente sau instalații.

Concluzie

Nu există niciun temei juridic care să justifice intervenția Comisiei în chestiunea semnalată de 
petiționar.

Nu există niciun temei juridic în tratat pentru stabilirea de norme comune privind protecția 
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publicului general împotriva posibilelor efecte asupra sănătății ale câmpurilor 
electromagnetice (CEM) ca atare. Consiliul a oferit deja un cadru comun fără caracter juridic 
obligatoriu pentru restricțiile de bază și nivelurile de referință, prin adoptarea Recomandării
1999/519. O astfel de recomandare se bazează pe rezultatele cercetării și evaluării efectuate 

de către experți independenți.

Comisia va continua să monitorizeze evoluțiile științifice relevante în domeniu, în vederea 
modificării Recomandării 1999/519, în cazul în care acest lucru este necesar.


