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protecția sănătății și câmpurile electromagnetice

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, primarul localității Ostra Vetere din provincia Ancona, solicită aplicarea 
recomandărilor Rezoluției Parlamentului European din 2 aprilie 2009, care prevede limitarea 
câmpurilor electromagnetice.

Petiționarul indică faptul că utilizarea pe scară tot mai largă a tehnologiilor fără fir, care emit 
câmpuri electromagnetice, poate fi dăunătoare sănătății și este deosebit de preocupat de 
răspândirea antenelor de telefonie mobilă pe teritoriul italian.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 ianuarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

Petiționarul susține o propunere legislativă clară, unică și uniformă care să garanteze, în 
întreaga UE, un nivel înalt de protecție a consumatorilor (cetățeni și lucrători), în special a 
copiilor, dar care să nu împiedice totuși funcționarea rețelelor de telefonie mobilă.

Dispozițiile articolelor 168 și 169 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene nu 
conferă Comisiei (sau UE) competența de a legifera în ceea ce privește protejarea populației 
împotriva efectelor potențiale ale câmpurile electromagnetice (CEM) și atribuie statelor 
membre responsabilitatea principală. 
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Singurul instrument disponibil la nivelul UE este Recomandarea Consiliului (1999/519/CE) 
din 12 iulie 1999 privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice1. 
Această recomandare fără caracter obligatoriu prevede 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 respectivei 
recomandări a Consiliului. Italia a instituit limite de expunere care sunt mai stricte decât cele 
prevăzute de recomandarea Consiliului.
Comisia solicită periodic o actualizare a dovezilor științifice disponibile și verifică dacă 
acestea susțin în continuare limitele de expunere propuse în Recomandarea 1999/519/CE a 
Consiliului privind limitarea expunerii la câmpuri electromagnetice (CEM). Comitetul 
științific independent pentru riscuri sanitare emergente și noi (CSRSEN) are responsabilitatea 
de a evalua riscurile generate de CEM. Potrivit celei mai recente concluzii a acestui comitet 
(2009)2, trei tipuri independente de dovezi (studii epidemiologice, in vivo și in vitro) au 
indicat faptul că este puțin probabil ca expunerea la telefoane mobile sau la antene de 
telefonie să conducă la o creștere a incidenței cancerului la oameni. Actualizarea efectuată de 
CSRSEN este în curs de desfășurare și se preconizează că va fi pusă la dispoziția publicului 
până la sfârșitul lunii iunie 2013.

Concluzii

Cererea specifică adresată în petiție nu ține de competențele legislative ale UE. Având în 
vedere faptul că în prezent nu există dovezi științifice care să indice că expunerea la CEM 
prezintă riscuri la adresa sănătății, Comisia nu intenționează să propună revizuirea limitelor 
stabilite de Recomandarea 1999/519/CE a Consiliului.

                                               
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, p. 59).
2 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf .


