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Subiect: Petiția nr. 0296/2020, adresată de M.G., de cetățenie italiană, în numele 
Consiliului local din Brunico, privind posibile daune aduse sănătății de către 
noua tehnologie 5G în domeniul comunicațiilor mobile

1. Rezumatul petiției

La 19 februarie 2020, Consiliul local din Brunico (provincia Bolzano-Alto Adige) a adoptat o 
rezoluție care pune sub semnul întrebării compatibilitatea tehnologiei 5G pentru comunicațiile 
mobile cu sănătatea publică, în absența unor dovezi științifice privind impactul acesteia 
asupra persoanelor, animalelor și naturii. În această privință, petiționarul invocă articolul 191 
din TFUE, în special principiul precauției și principiul acțiunii preventive. Întrucât consiliul 
local nu are nicio posibilitate de a monitoriza efectele creșterii expunerii la undele 
electromagnetice asupra grupurilor de persoane sensibile (copii, tineri, persoane în vârstă sau 
cu boli cronice), solicită adoptarea unei legislații la nivel european prin care să se stabilească 
anumite zone sensibile, pentru a se reduce valorile-limită existente sau pentru a se introduce 
interdicții privind instalarea antenelor de comunicații mobile și utilizarea altor tehnologii de 
transmisie similare. Consiliul local solicită, de asemenea, finanțarea unor studii ad hoc în 
domeniul sănătății, care să fie realizate de organisme independente.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 iunie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 octombrie 2020

La articolul 168 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) se 
prevede că acțiunile Uniunii Europene trebuie să respecte prerogativele statelor membre în ceea 
ce privește definirea politicilor lor de sănătate publică. UE are doar competențe limitate în acest 
domeniu, printre care se numără stabilirea unor limite de expunere la câmpurile 
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electromagnetice.

În această privință, Comisia subliniază că statele membre au responsabilitatea principală de a 
transpune, aplica și implementa în mod corect legislația UE1. Competența Comisiei în acest 
sens este de a monitoriza punerea în aplicare a dreptului UE de către statele membre și de a se 
asigura că legislațiile și practicile naționale respectă dreptul UE2.

Acțiunea Uniunii în domeniul limitării expunerii populației la câmpuri electromagnetice este 
ilustrată de Recomandarea 1999/519/CE3 a Consiliului, care conține principii generale și 
metode de protecție a populației, dar lasă la latitudinea statelor membre să prevadă norme 
detaliate în ceea ce privește sursele și practicile care determină expunerea la câmpuri 
electromagnetice. Această recomandare nu este obligatorie din punct de vedere juridic pentru 
statele membre, în conformitate cu articolul 288 din TFUE.

Limitele prevăzute de recomandarea Consiliului se bazează pe orientări independente emise de 
Comisia internațională pentru protecția împotriva radiațiilor neionizante4. În urma revizuirii 
recente a acestor orientări5, Comisia reevaluează în prezent situația.

Recomandarea 1999/519/CE a Consiliului a adoptat deja o abordare precaută. Dacă comparăm 
nivelurile de expunere sub aspectul efectelor presupuse asupra sănătății stabilite pe baza 
dovezilor științifice disponibile cu nivelurile de expunere recomandate de Consiliu, este evident 
că nivelurile recomandate sunt semnificativ mai mici decât cele despre care se poate presupune 
că generează efecte asupra sănătății. Pentru lucrători, nivelurile de expunere recomandate sunt 
de 10 ori mai mici decât nivelurile care generează efecte asupra sănătății, iar pentru populație, 
acestea sunt chiar de 50 ori mai mici. În consecință, recomandarea în vigoare este deja extrem 
de prudentă.

Trebuie remarcat că, în conformitate cu rapoartele privind punerea în aplicare a recomandării 
Consiliului6, statele membre respectă recomandarea. O serie de state membre precum Italia au 
stabilit limite de expunere care sunt chiar semnificativ mai mici.

Se preconizează că rețelele 5G7 vor utiliza celule mai mici, cu putere mai joasă, și, prin urmare, 
să genereze niveluri de expunere mai scăzute decât celulele existente (mari) din rețelele 4G8. 
Expunerea globală în contextul introducerii rețelelor 5G ar trebui să fie comparabilă cu 
nivelurile existente și să rămână cu mult sub limitele de siguranță pentru sănătate în cazul 
expunerii populației definite la nivel internațional și recomandate la nivelul UE. De asemenea, 
rețelele 5G vor utiliza, în general, puteri de emisie mai joase în benzi de frecvență care sunt 
deja utilizate de mult timp pentru alte aplicații.

1Articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), articolul 288 alineatul (3) și articolul 291 
alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).
2Articolul 17 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană și articolul 258 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene.
31999/519/CE: Recomandarea Consiliului din 12 iulie 1999 privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri 
electromagnetice (0 Hz-300 GHz), JO L 199, 30.7.1999, p. 59-70.
4 https://www.icnirp.org/
5 https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdfF
6 https://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/environment/emf/implement_rep_en.pdf; https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0532&from=RO
75G = standardul tehnologiilor de a cincea generație pentru rețelele de telefonie mobilă în bandă largă.
84G = standardul tehnologiilor de a patra generație pentru rețelele de telefonie mobilă în bandă largă.

https://www.icnirp.org/
https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdfF
https://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/environment/emf/implement_rep_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0532&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0532&from=RO
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Este de competența autorităților naționale să examineze circumstanțele reale ale fiecărei situații 
individuale sau cazurile care intră în sfera lor de competență și să aplice dispozițiile relevante 
ale dreptului Uniunii.

Concluzie

Statele membre sunt responsabile de definirea politicilor lor în domeniul sănătății, lucru ce 
presupune stabilirea unor limite de expunere la câmpurile electromagnetice și implementarea 
lor.

Recomandarea 1999/519/CE a Consiliului sugerează statelor membre să adopte o abordare 
precaută.

Se preconizează că rețelele 5G vor utiliza celule mai mici, cu putere mai joasă, și, prin urmare, 
să genereze niveluri de expunere mai scăzute decât celulele existente (mari) din rețelele 4G.

Este de competența autorităților naționale să examineze circumstanțele reale ale fiecărei 
situații individuale sau cazurile care intră în sfera lor de competență.


