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Ref.: Petiția nr. 0092/2012 adresată de Fulvio Fiorentini, de cetățenie italiană, privind 
antenele de telefonie mobilă din localitatea Civita Castellana (VT)

1. Rezumatul petiției

Petiția semnalează creșterea numărului antenelor de telefonie mobilă în localitatea Civita 
Castellana din provincia Viterbo. Conform petiționarului, prezența masivă a antenelor 
respective ar putea produce daune asupra mediului și un exces de radiații electromagnetice 
nocive pentru sănătate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 mai 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Petiționarul, cetățean italian, reclamă lipsa unui răspuns din partea autorităților din localitatea 
Civita Castellana (Viterbo) cu privire la înlăturarea antenelor existente pentru telefonia 
mobilă.

În conformitate cu articolul 168 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, statele 
membre sunt responsabile pentru protecția cetățenilor împotriva expunerii la câmpuri 
electromagnetice (CEM). 

Singurul instrument disponibil la nivelul UE este Recomandarea Consiliului (1999/519/CE) 
din 12 iulie 1999 privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice1. 
                                               
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 199/59, 30.7.1999).
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Această recomandare fără caracter obligatoriu conține o măsură de precauție și stabilește 
niveluri de expunere fără caracter obligatoriu (0 Hz - 300 GHz). 

Toate statele membre ale UE au adoptat măsuri în vederea punerii în aplicare a recomandării 
în cauză a Consiliului. Italia a instituit limite ale expunerii, care sunt mai stricte decât cele 
prevăzute în recomandarea Consiliului. Este de competența exclusivă a Italiei să asigure 
implementarea acestor limite.

Concluzii

Situația specifică menționată în această petiție ține de competența exclusivă a Italiei. 
Autoritățile statelor membre sunt responsabile pentru protecția cetățenilor împotriva expunerii 
la câmpuri electromagnetice. 

Prin urmare, petiționarul este sfătuit să contacteze Ministerul Sănătății și/sau Ministerul 
Mediului din Italia pentru a verifica legalitatea amplasării stațiilor de telefonie mobilă și dacă 
limitele aplicabile expunerii sunt respectate. 


