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Ref.: Petiția nr. 0576/2008, adresată de Francis DEVIGNE, de cetățenie franceză, 
privind radiațiile electromagnetice emise de un transformator care depășesc 
nivelurile maxime prevăzute de legislația europeană

Petiția nr. 0524/2011, adresată de Peter Allan, de cetățenie britanică, privind 
instalarea unei substații electrice în vecinătatea imediată a unei zone rezidențiale 
din Cipru

1. Rezumatul petiției nr. 0576/2008

Petiționarul protestează față de poluarea sonoră produsă de un transformator aparținând 
întreprinderii EDF din Nisa care emite un nivel de radiații electromagnetice care depășește 
limita maximă specificată în Directiva 2004/108/CE, transpusă în legislația franceză prin 
Decretul 2006-1278 din 18 octombrie 2006.

Rezumatul petiției nr. 0524/2011

Petiționarul este dezamăgit de construcția unei substații de energie electrică în imediata 
apropriere a domiciliului său în Cipru. Întrucât acestuia îi este teamă că această substație cu 
câmpurile electromagnetice aferente poate avea efecte grave asupra sănătății sale, a vecinilor 
săi și, nu în ultimul rând, a copiilor și, întrucât adresele sale către autoritățile cipriote nu au 
avut niciun rezultat, acesta solicită Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate

Petiția nr. 0576/2008 declarată admisibilă la 10 octombrie 2011, petiția nr. 0524/2011 
declarată admisibilă la 13 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2009

Petiția nr. 0576/2008

Comisia a răspuns deja petiționarului prin scrisoarea sa din 4 iunie 2008. 

Comisia reamintește că statele membre sunt cele care au responsabilitatea de a proteja 
sănătatea publică și de a adopta măsurile necesare în acest sens. Franța respectă limitele de 
expunere propuse prin Recomandarea 1999/519/CE a Consiliului. 

În ceea ce privește cazul evocat, Comisia observă că măsurătorile in situ, care ajung până la 
15μT la domiciliul petiționarului și pe care acesta le citează, indică faptul că operatorul EDF 
rămâne în limitele recomandate în tabelul 2 din Recomandarea 1999/519/CE pentru o 
frecvență de curent alternativ de 50Hz (0,05kHz, cf. Notei 1). În fapt, câmpul electromagnetic 
B cu o valoare maximă 5/f autorizată este prin urmare de 5/f=5/0,05=100μ.T. 

Pe de altă parte, în ceea ce privește Directiva 2004/108/CE și aparatele medicale, de asemenea 
citate de petiționar, trebuie observat că această directivă acoperă doar perturbările cauzate 
aparatelor electrice și electronice, și nu efectele pe termen lung asupra sănătății. Totodată, 
anumite aparate medicale delicate sau de măsură pot necesita limite de protecție specifice 
foarte stricte, având în vedere sensibilitatea lor.

Ca urmare a cererii Comisiei Europene, Comitetul științific pentru riscuri sanitare emergente 
și noi (CSRSEN) a concluzionat în avizul său din 19 ianuarie 20091 că „cele câteva studii 
epidemiologice și animale care s-au concentrat pe legătura dintre câmpurile magnetice de 
frecvență foarte joasă și cancer nu schimbă aprecierea anterioară conform căreia aceste 
câmpuri sunt potențial cancerigene și pot contribui la creșterea numărului de cazuri de 
leucemie infantilă. Pentru moment, studiile in vitro nu au permis furnizarea unei explicații a 
mecanismului de acțiune care ar putea explica aceste rezultate epidemiologice.

Niciun nou studiu nu susține o relație cauzală între câmpurile electromagnetice de frecvență 
foarte joasă și simptomele auto-declarate (calificate uneori drept hipersensibilitate electrică).
Noi studii epidemiologice indică o posibilitate de creștere a numărului de cazuri de maladii 
Alzheimer ca urmare a expunerii la câmpuri magnetice de frecvență foarte joasă. Sunt 
necesare noi investigații epidemiologice și de laborator cu privire la această observație. 

Studii animale recente au furnizat informații cu privire la efectele asupra sistemului nervos 
pentru densități de flux de la 0,10 la 1,0 mT. Cu toate acestea, continuă să existe incoerențe 
între informații și nu poate fi trasă nicio concluzie definitivă cu privire la efectele asupra 
sănătății umane.

Un foarte mic număr de studii in vitro recente au explorat efectele câmpurilor de foarte joasă 
frecvență asupra altor maladii decât cancerul, iar cele care sunt disponibile nu sunt pertinente. 
Sunt necesare studii in vitro bazate pe ipoteze pentru examinarea unor maladii specifice.

Este de remarcat faptul că anumite studii in vivo și in vitro dovedesc efecte la niveluri de 
expunere (0,10 mT și mai mult) la câmpuri magnetice de frecvență foarte joasă care sunt 
                                               
1  http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf  
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considerabil mai accentuate decât cele întâlnite în studiile epidemiologice (niveluri µT) care 
dovedesc o asociere între expunere și maladii precum leucemia infantilă și Alzheimer. Acest 
fapt justifică efectuarea unor investigații suplimentare.”  

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Petiția nr. 0576/2008

Așa cum am informat deja petiționarul în ultima noastră scrisoare din 4 iunie 2008, statele 
membre sunt cele care au responsabilitatea protejării sănătății publice și luării măsurilor 
necesare.  În Franța, pentru problema expusă de către petiționar, îi recomandăm să se adreseze 
fie Direcției Generale de Sănătate, fie Agenției Franceze de Securitate Sanitară și a Muncii 
(AFSSET), fie Fundației Sănătate și Radiofrecvențe. 

Așa cum am indicat deja petiționarului, dacă nivelurile de referință sunt depășite, se 
recomandă ca autoritățile naționale competente să evalueze expunerea și să ia măsurile 
adaptate situației, ceea ce poate conduce la modificarea instalației sau a conceperii sursei de 
radiație sau la schimbarea modalității în care este utilizată.

De la ultima noastră corespondență, Comitetul științific pentru riscuri sanitare emergente și 
noi (CSRSEN) a adoptat un aviz nou la 19 ianuarie 2009 1 , ce reia în întregime concluziile 
avizului precedent.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei (REV. II), primit la 6 mai 2011

Petiția nr. 0576/2008

Comisia a răspuns deja petiționarului prin scrisoarea sa din 4 iunie 2008. Având în vedere 
lipsa de noi elemente din partea acestuia, în special în scrisoarea sa din data de 5 martie 2011, 
poziția Comisiei rămâne neschimbată.

Singura actualizare care poate fi făcută se referă la publicarea unui nou aviz CSRSEN la 
19 ianuarie 2009, însă acesta menține concluziile din 2007 pentru frecvențele foarte joase: 

„Cele câteva noi studii epidemiologice și animale care s-au concentrat pe legătura dintre 
câmpurile magnetice de frecvență foarte joasă și cancer nu schimbă aprecierea anterioară 
conform căreia aceste câmpuri sunt potențial cancerigene și pot contribui la creșterea 
numărului de cazuri de leucemie infantilă. Pentru moment, studiile in vitro nu au permis 
furnizarea unei explicații a mecanismului de acțiune care ar putea explica aceste rezultate 
epidemiologice. 

Niciun nou studiu nu susține o relație cauzală între câmpurile electromagnetice de frecvență 
foarte joasă și simptomele auto-declarate.
Noi studii epidemiologice indică o posibilitate de creștere a numărului de cazuri de maladii 
Alzheimer ca urmare a expunerii la câmpuri magnetice de frecvență foarte joasă. Sunt 
necesare noi investigații epidemiologice și de laborator cu privire la această observație.

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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Studii animale recente au furnizat informații cu privire la efectele asupra sistemului nervos 
pentru densități de flux de la 0,10 la 1,0 mT. Cu toate acestea, continuă să existe incoerențe 
între informații și nu poate fi trasă nicio concluzie definitivă cu privire la efectele asupra 
sănătății umane.

Un foarte mic număr de studii in vitro recente au explorat efectele câmpurilor de foarte joasă 
frecvență asupra altor maladii decât cancerul, iar cele care sunt disponibile nu sunt pertinente.
Sunt necesare studii in vitro bazate pe ipoteze pentru examinarea unor maladii specifice. 

Este de remarcat faptul că anumite studii in vivo și in vitro dovedesc efecte la niveluri de 
expunere (0,10 mT și mai mult) la câmpuri magnetice de frecvență foarte joasă care sunt 
considerabil mai accentuate decât cele întâlnite în studiile epidemiologice (niveluri µT) care 
dovedesc o asociere între expunere și maladii precum leucemia infantilă și Alzheimer. Acest 
fapt justifică efectuarea unor investigații suplimentare.”

Concluzii

Întrucât protecția sănătății publice este responsabilitatea statelor membre, Comisia nu poate 
interveni în acest caz.

6. Răspunsul Comisiei (REV. III), primit la 16 decembrie 2011

Petiția nr. 576/2008 și petiția nr. 524/2011

Petiția nr. 576/2008 a fost redeschisă în urma unei noi scrisori din partea petiționarului 
adresată Comisiei pentru petiții la 12 aprilie 2011. Această scrisoare nouă face referire la 
Directiva 2004/108/CE privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la 
compatibilitatea electromagnetică (Directiva privind compatibilitatea electromagnetică), în 
scopul de a muta un transformator electric instalat la subsolul unui bloc de apartamente.

Comisia dorește să reamintească faptul că Directiva 2004/108/CE abordează compatibilitatea 
electromagnetică a echipamentelor, și nu protecția sănătății și a siguranței utilizatorului și a 
oricărei alte persoane. Aceste aspecte sunt reglementate fie de Directiva 2006/95/CE privind 
armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele electrice destinate 
utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune, fie de Directiva 1999/5/CE privind 
echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea 
reciprocă a conformității acestora, în cazul în care echipamentul are o funcție de 
telecomunicații, fie de Directiva 2001/95/CE privind siguranța generală a produselor, în 
celelalte cazuri. Totodată, normele UE care prevăd o prezumție de conformitate cu cerințele 
esențiale ale acestor directive urmează limitele fixate în Recomandarea 1999/519/CE a 
Consiliului menționată de petiționar.

Având în vedere faptul că această nouă cerere nu a prezentat elemente suplimentare noi, 
poziția Comisiei exprimată în primul său răspuns rămâne neschimbată, și anume statele 
membre sunt responsabile pentru protejarea sănătății publice și pentru luarea măsurilor 
necesare. Aceeași poziție se aplică și petiției. 
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7. Răspunsul Comisiei (REV IV), primit la 30 mai 2012

Petiția nr. 0524/2011

Nu există o legislație europeană care să se aplice acestui caz, întrucât, în conformitate cu 
tratatul, statele membre sunt cele responsabile de protejarea sănătății populației împotriva 
câmpurilor electromagnetice. Singurul text adoptat la nivelul UE cu privire la câmpurile 
electromagnetice este Recomandarea nr. 1999/519/CE a Consiliului privind limitarea 
expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice (0 Hz-300 GHz), care nu are forță 
juridică obligatorie)1. 

Statele membre sunt cele care au responsabilitatea de a stabili niveluri de referință în ceea ce 
privește câmpurile electromagnetice și de a evalua situațiile de expunere și a lua măsuri 
adecvate atunci când nivelurile de referință sunt depășite. Prin urmare, Comisia Europeană nu 
poate interveni în acest domeniu. În plus, Comisia nu deține niciun rol în ceea ce privește 
amplasarea substațiilor de energie electrică.

Concluzie
Comisia nu are competența legală de a interveni în legislația cipriotă în ceea ce privește 
instalarea de substații de energie electrică de mic voltaj.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:199:0059:0070:RO:PDF 


