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Ref.: Petiția nr. 0934/2011, adresată de Slawomir Nojek, de cetățenie poloneză, privind 
construirea unei stații de releu în imediata apropiere a unei zone locuite din orașul 
polonez Szydlowiec

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă construirea unei stații de releu pentru telefonie fără fir în imediata 
apropiere a unei zone locuite din orașul polonez Szydlowiec. Întrucât acesta se teme că 
respectiva stație de releu poate avea efecte grave asupra sănătății locuitorilor și nu mai puțin 
asupra sănătății copiilor din cauza câmpurilor electromagnetice asociate acesteia și, întrucât 
adresele acestuia către autoritățile poloneze nu au avut niciun succes, acesta solicită 
Președintelui Parlamentului European să intervină în mod direct.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 decembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

Comisia Europeană cunoaște preocupările publice cu privire la câmpurile electromagnetice și 
monitorizează constant potențialele efecte ale acestora asupra sănătății, solicitând revizuirea 
literaturii de specialitate, finanțând cercetări în domeniu, diseminând informații și contribuind 
la stabilirea unui cadru juridic pentru protecția lucrătorilor și a cetățenilor.

O recomandare cu caracter neobligatoriu a Consiliului (Recomandarea 1999/519/CE)1

                                               
1 Recomandarea 1999/519/CE a Consiliului din 12 iulie 1999 privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri 
electromagnetice (0 Hz - 300 GHz), JO L 199, 30.7.1999.
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propune orientări referitoare la expunere pentru a se asigura un nivel ridicat de protecție a 
publicului. Toate statele membre ale UE au instituit un cadru de reglementare cel puțin 
echivalent cu acest cadru de protecție. În plus, legislația europeană referitoare la produse, 
inclusiv echipamentul pentru radiotelecomunicații, garantează siguranța tuturor produselor 
care emit radiații electromagnetice și sunt introduse pe piața europeană.
Pentru a se asigura că limitele actuale de expunere sunt suficient de stricte pentru a proteja 
sănătatea publică, Comisia Europeană monitorizează constant evoluția cunoștințelor științifice 
relevante, cu sprijinul Comitetului științific pentru riscuri sanitare emergente și noi 
(CSRSEN). Până în prezent, probele științifice disponibile continuă să sprijine ideea că 
actualele limite de expunere impuse sunt suficiente pentru a asigura un nivel ridicat de 
protecție pentru public și pentru ca stațiile de telefonie mobilă să fie sigure.
În conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, autoritățile naționale ale 
statelor membre sunt cele care trebuie să răspundă în principal pentru protecția publicului 
împotriva potențialelor efecte provocate de câmpurile electromagnetice asupra sănătății. Prin 
urmare, pentru orice emitere la nivel local vor fi abordate autoritățile naționale competente.
Concluzie

Întrucât statele membre sunt principalele răspunzătoare pentru protecția publicului împotriva 
potențialelor efecte ale câmpurilor electromagnetice, Comisia nu poate interveni, iar pentru 
orice emitere la nivel local vor fi abordate autoritățile naționale competente.


