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Proposta de resolução do Parlamento Europeu sobre a potencial nocividade para a 
saúde das emissões WiFi

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a recomendação do Conselho (1999/519/CE) relativa à limitação da 
exposição da população aos campos eletromagnéticos e às micro-ondas;

– Tendo em conta o artigo 133.º do seu Regimento,

A. Considerando que:

– o parecer preliminar emitido em 2014 pelo CCRSERI sobre os estudos dos efeitos da 
exposição publicados desde 2009 revela que os elementos indicadores de um 
aumento do risco de cancro do cérebro são agora menos convincentes, ao passo que a 
possibilidade de associação ao cancro do ouvido continua em aberto e exige uma 
investigação mais aprofundada; 

– os estudos sobre o cancro infantil devido a uma exposição a emissões de rádio e 
televisão não apontam para uma associação entre cancro e exposição; 

– devem ser conduzidos estudos sobre os efeitos na saúde da crescente utilização das 
denominadas zonas WiFi domésticas e públicas;

– o Conselho e a Comissão devem ajudar os Estados-Membros a encontrar o difícil 
equilíbrio entre o reforço das infraestruturas digitais e os efeitos destas sobre a saúde;

1. Convida o Conselho e a Comissão a apoiarem os Estados-Membros para que estes 
reforcem:

– as análises risco/benefício, conduzidas com dados atualizados, dos níveis de 
exposição a radiações WiFi; 

– a investigação (para além do projeto GERONIMO) de novos instrumentos de 
transmissão que passem nos controlos relativos aos tempos de exposição longos e 
sejam seguros para além de qualquer dúvida razoável, a fim de garantir uma maior 
proteção da população.


