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Amendamentul 1
Kathy Sinnott

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât tehnologia aparatelor fără fir 
(telefoane mobile, Wifi-Wi max-Bluetooth, 
telefoane cu bază fixă DECT) este 
considerată a fi o tehnologie „curată”, dar 
acest fapt nu poate fi asimilat unei probe de 
inocuitate pentru sănătatea umană;

B. întrucât tehnologia aparatelor fără fir 
(telefoane mobile, Wifi-Wi max-Bluetooth, 
telefoane cu bază fixă DECT) este 
considerată a fi o tehnologie „curată”, dar 
acest fapt nu poate fi asimilat unei probe de 
inocuitate pentru sănătatea umană. Variația 
în vulnerabilitatea față de efectele 
câmpurilor electromagnetice, datorată 
vârstei, sănătății, geneticii și sindromului 
electronsensibilității ar trebui să fie luată
în considerare. 

Or. en

Amendamentul 2
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât tehnologia aparatelor fără fir 
(telefoane mobile, Wifi-Wi max-
Bluetooth, telefoane cu bază fixă DECT) 
este considerată a fi o tehnologie 
„curată”, dar acest fapt nu poate fi 
asimilat unei probe de inocuitate pentru 
sănătatea umană;

B. întrucât tehnologia aparatelor fără fir 
(telefoane mobile, Wifi-Wi max-
Bluetooth, telefoane cu bază fixă DECT)
emite câmpuri electromagnetice 
(CEM), care pot avea efecte adverse 
asupra sănătății umane;

Or. en
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Amendamentul 3
Maria Berger

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât majoritatea cetă�enilor 
europeni, în special tinerii între 10 �i 20
de ani, utilizează telefoane mobile, 
obiecte utilitare, func�ionale �i la 
modă, dar persistă incertitudini cu 
privire la riscurile posibile pentru 
sănătate;

C. întrucât majoritatea cetă�enilor europeni, 
în special tinerii între 10 �i 18 de ani, 
utilizează telefoane mobile;

Or. en

Amendamentul 4
Urszula Krupa

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât majoritatea cetă�enilor 
europeni, în special tinerii între 10 �i 20 
de ani, utilizează telefoane mobile, 
obiecte utilitare, func�ionale �i la 
modă, dar persistă incertitudini cu 
privire la riscurile posibile pentru 
sănătate;

C. întrucât majoritatea cetă�enilor europeni, 
în special tinerii între 10 �i 20 de ani, 
utilizează multe dispozitive 
electromagnetice, inclusiv telefoane 
mobile, din cauza campaniilor agresive de 
publicitate ale companiilor și 
producătorilor de telecomunicații, dar 
persistă incertitudini cu privire la riscurile 
posibile pentru sănătate;

Or. pl

Amendamentul 5
Kathy Sinnott

Propunere de rezoluție
Considerentul C
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât majoritatea cetă�enilor 
europeni, în special tinerii între 10 �i 20 
de ani, utilizează telefoane mobile, 
obiecte utilitare, func�ionale �i la modă, 
dar persistă incertitudini cu privire la 
riscurile posibile pentru sănătate;

C. întrucât majoritatea cetățenilor 
europeni, în special tinerii între 10 și 20 de 
ani, utilizează telefoane mobile, obiecte 
utilitare, funcționale și la modă, dar 
persistă incertitudini cu privire la riscurile 
posibile pentru sănătate, mai ales pentru 
persoanele tinere ale căror creiere sunt 
încă în dezvoltare; 

Or. en

Amendamentul 6
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât majoritatea cetă�enilor 
europeni, în special tinerii între 10 �i 20 
de ani, utilizează telefoane mobile, 
obiecte utilitare, func�ionale �i la 
modă, dar persistă incertitudini cu 
privire la riscurile posibile pentru 
sănătate;

C. întrucât majoritatea cetățenilor 
europeni, începând de la o vârstă fragedă, 
utilizează telefoane mobile, se ridică 
probleme importante în ceea ce privește 
posibilele efecte asupra sănătății, cum ar 
fi leucemia și tumorile cerebrale, în 
special pe termen lung, deoarece durata 
de expunere pe scară largă a oamenilor la 
câmpurile de frecvență radio este mai 
scurtă decât timpul de inducere a unor 
tipuri de cancer, 

Or. en

Amendamentul 7
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Propunere de rezoluție
Considerentul I
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât este cel pu�in paradoxal că 
Uniunea are competen�e pentru a 
legifera �i a stabili limite de expunere 
împotriva efectelor CEM pentru 
lucrători, dar nu �i pentru popula�ie în 
general,

I. întrucât prerogativele legislative ale UE 
au stabilit limite de expunere pentru a 
proteja lucrătorii împotriva efectelor 
CEM; întrucât, pe baza principiului 
precauției, astfel de măsuri ar trebui de 
asemenea să fie luate de populația în 
cauză, cum ar fi rezidenții și 
consumatorii;

Or. en

Amendamentul 8
Inés Ayala Sender

Propunere de rezoluție
Considerentul I a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât ancheta specială 
Eurobarometru privind CEM (272 iunie 
2007) indică faptul că majoritatea 
cetățenilor estimează că autoritățile 
publice nu îi informează în mod 
corespunzător despre mijloacele de 
protecție împotriva CEM;

Or. en

Amendamentul 9
Peter Liese, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Elizabeth Lynne, John Bowis

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât utilizarea imagisticii prin 
rezonanță magnetică (MRI) nu trebuie să 
fie amenințată de Directiva 2004/40/CE, 
deoarece tehnologia MRI este în primul 
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eșalon al cercetării, diagnosticării și 
tratamentului bolilor care pun în pericol 
viața pacienților în Europa;

Or. en

Amendamentul 10
Inés Ayala Sender

Propunere de rezoluție
Considerentul I a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ic. întrucât este necesară continuarea 
cercetărilor în ceea ce privește frecvențele 
medii și cele extrem de joase, astfel încât 
să se poată trage concluzii privind efectele 
acestora asupra sănătății;

Or. es

Amendamentul 11
Peter Liese, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Elizabeth Lynne, John Bowis

Propunere de rezoluție
Considerentul I b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ib. întrucât MRI a fost utilizată în condiții 
de siguranță timp de peste 25 de ani 
asupra a peste 500 de milioane de pacienți 
expuși la până la 100 de ori mai mult 
decât limita de expunere stabilită de 
directivă, fără a se înregistra dovezi de 
prejudiciere a lucrătorilor sau a 
pacienților;

Or. en
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Amendamentul 12
Peter Liese, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Elizabeth Lynne, John Bowis

Propunere de rezoluție
Considerentul Ic (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ic. întrucât standardul de siguranță al 
MR, denumit IEC / EN 60601-2-33 
stabilește valori limită pentru câmpurile 
electromagnetice care au fost stabilite, 
astfel încât să se excludă orice pericol 
pentru pacienți și lucrători;

Or. en

Amendamentul 13
Urszula Krupa

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1.reiterează cererea, adresată Consiliului 
în rezolu�ia sa din 4 septembrie 2008 
men�ionată anterior, de a actualiza 
Recomandarea sa nr. 1999/519/CE în 
vederea stabilirii unor valori limită de 
expunere mai stricte pentru totalitatea 
echipamentelor emi�ătoare de unde 
electromagnetice cu frecven�e cuprinse 
între 0,1 MHz �i 300 GHz, luând în 
considerare cele mai bune tehnici
disponibile pe pia�ă (BAT);

1. reiterează cererea, adresată Consiliului 
în rezolu�ia sa din 4 septembrie 2008 
men�ionată anterior, de a actualiza 
Recomandarea sa nr. 1999/519/CE în 
vederea stabilirii unor valori limită de 
expunere mai stricte pentru totalitatea 
echipamentelor emi�ătoare de unde 
electromagnetice cu frecven�e cuprinse 
între 50 Hz �i 300 GHz, luând în 
considerare cele mai bune tehnici 
disponibile pe pia�ă (BAT);

Or. pl
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Amendamentul 14
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. reiterează cererea, adresată Consiliului 
în rezolu�ia sa din 4 septembrie 2008 
men�ionată anterior, de a actualiza 
Recomandarea sa nr. 1999/519/CE în 
vederea stabilirii unor valori limită de 
expunere mai stricte pentru totalitatea 
echipamentelor emi�ătoare de unde 
electromagnetice cu frecven�e cuprinse 
între 0,1 MHz �i 300 GHz, luând în 
considerare cele mai bune tehnici 
disponibile pe pia�ă (BAT);

1. îndeamnă Comisia, ca o măsură 
de precauție, să revizuiască anual 
baza științifică și caracterul 
adecvat al limitelor CEM ca în 
Recomandarea 1999/519/CE, în 
intervalul de frecvență între 0,1 
MHz și 300 GHz și să raporteze 
Parlamentului. Studiul ar trebui să 
fie întreprins de către comitetul 
său științific independent, 
Comitetul științific pentru riscuri 
sanitare emergente și noi
(SCENIHR). Ar trebui să fie luat 
în considerare cel mai recent 
studiu SCENIHR, bazat pe o 
cercetare la scară largă și adoptat 
la 19 ianuarie 2009.

Or. en

Amendamentul 15
Maria Berger

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1.reiterează cererea, adresată Consiliului 
în rezolu�ia sa din 4 septembrie 2008 
men�ionată anterior, de a actualiza 
Recomandarea sa nr. 1999/519/CE în 
vederea stabilirii unor valori limită de 
expunere mai stricte pentru totalitatea 
echipamentelor emi�ătoare de unde 
electromagnetice cu frecven�e cuprinse 
între 0,1 MHz �i 300 GHz, luând în 
considerare cele mai bune tehnici 

1. îndeamnă Comisia să revizuiască anual 
baza științifică și caracterul adecvat al 
limitelor CEM ca în Recomandarea sa nr. 
1999/519/CE și să raporteze 
Parlamentului. Studiul ar trebui să fie 
întreprins de către comitetul său științific 
independent, Comitetul științific pentru 
riscuri sanitare emergente și noi
(SCENIHR);
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disponibile pe pia�ă (BAT);

Or. en

Amendamentul 16
Kathy Sinnott

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1.reiterează cererea, adresată Consiliului 
în rezolu�ia sa din 4 septembrie 2008 
men�ionată anterior, de a actualiza 
Recomandarea sa nr. 1999/519/CE în 
vederea stabilirii unor valori limită de 
expunere mai stricte pentru totalitatea 
echipamentelor emi�ătoare de unde 
electromagnetice cu frecven�e cuprinse 
între 0,1 MHz �i 300 GHz, luând în 
considerare cele mai bune tehnici 
disponibile pe pia�ă (BAT);

1. reiterează cererea, adresată Consiliului 
în rezoluția sa din 4 septembrie 2008 
menționată anterior, de a actualiza 
Recomandarea sa nr. 1999/519/CE în 
vederea stabilirii unor valori limită de 
expunere mai stricte pentru totalitatea 
echipamentelor emițătoare de unde 
electromagnetice cu frecvențe cuprinse 
între 0,1 MHz și 300 GHz, luând în 
considerare cele mai bune tehnici 
disponibile pe piață (BAT), inclusiv 
reducerea expunerii la câmpul
electromagnetic prin îngroparea în 
subteran a firelor de mare densitate de 
energie electrică și găsirea de locații 
optime pentru stâlpi;

Or. en

Amendamentul 17
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1.reiterează cererea, adresată Consiliului în 
rezolu�ia sa din 4 septembrie 2008 
men�ionată anterior, de a actualiza 

1. reiterează cererea, adresată Consiliului 
în rezoluția sa din 4 septembrie 2008 
menționată anterior, de a actualiza 
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Recomandarea sa nr. 1999/519/CE în 
vederea stabilirii unor valori limită de 
expunere mai stricte pentru totalitatea 
echipamentelor emi�ătoare de unde 
electromagnetice cu frecven�e cuprinse 
între 0,1 MHz �i 300 GHz, luând în 
considerare cele mai bune tehnici 
disponibile pe pia�ă (BAT);

Recomandarea sa nr. 1999/519/CE în 
vederea stabilirii unor valori limită de 
expunere mai stricte pentru totalitatea 
echipamentelor emițătoare de unde 
electromagnetice cu frecvențe cuprinse 
între 0,1 MHz și 300 GHz, luând în 
considerare cele mai bune tehnici 
disponibile pe piață (BAT), deoarece 
dovezile științifice nu exclud posibilitatea 
apariției riscurilor pentru sănătatea 
umană, atât a formelor canceroase, cât și 
necanceroase; 

Or. en

Amendamentul 18
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Adamos Adamou

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. solicită luarea în considerare în 
special a efectelor biologice atunci când 
se evaluează impactul potențial asupra 
sănătății cauzat de radiațiile 
electromagnetice, cu atât mai mult cu cât 
unele studii au găsit cele mai nocive 
efecte la nivelul cel mai redus; solicită o 
cercetare activă pentru a aborda 
potențialele probleme de sănătate prin 
dezvoltarea de soluții care anulează sau 
reduc pulsația și modulația amplitudinii
frecvențelor utilizate pentru transmisie; 

Or. en

Amendamentul 19
Kathy Sinnott

Propunere de rezoluție
Punctul 2



PE418.284v01-00 12/26 AM\763584RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2.subliniază faptul că ar fi oportun ca, în 
paralel sau ca alternativă la această 
modificare a normelor europene, Comisia 
să elaboreze, în coordonare cu exper�i ai 
statelor membre �i ai sectoarelor 
industriale în cauză (societă�i de 
distribu�ie a energiei electrice, operatori 
de telefonie), un ghid privind op�iunile 
tehnologice disponibile �i eficiente pentru 
reducerea expunerii unui loc la undele 
electromagnetice;

2. subliniază faptul că ar fi oportun ca, în 
paralel sau ca alternativă la această 
modificare a normelor europene, 
Comisia să elaboreze, în coordonare cu 
experți ai statelor membre și ai 
sectoarelor industriale în cauză (societăți 
de distribuție a energiei electrice, 
operatori de telefonie și producători de 
dispozitive electrice, inclusiv telefoane 
mobile), un ghid privind opțiunile 
tehnologice disponibile și eficiente 
pentru reducerea expunerii unui loc la 
undele electromagnetice;

Or. en

Amendamentul 20
Kathy Sinnott

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3.precizează că actorii industriali pot să 
ac�ioneze deja în legătură cu anumi�i 
factori, cum ar fi distan�a între locul în 
cauză �i emi�ătoare sau altitudinea locului 
vizat fa�ă de altitudinea antenei-releu �i 
direc�ia antenei emi�ătoare fa�ă de spa�iile 
reziden�iale, pentru a oferi garan�ii �i a 
proteja popula�ia care locuie�te în 
apropierea acestor echipamente; 

3. precizează că actorii industriali pot să 
acționeze deja în legătură cu anumiți 
factori, cum ar fi distanța între locul în 
cauză și emițătoare sau altitudinea locului 
vizat față de altitudinea antenei-releu și
direcția antenei emițătoare față de spațiile 
rezidențiale, pentru a oferi garanții și a 
proteja populația care locuiește în 
apropierea acestor echipamente; solicită 
plasarea optimă a stâlpilor și 
transmițătoarelor și face apel la 
partajarea stâlpilor și transmițătoarelor
plasate în acest fel de către furnizori,
astfel încât să reducă proliferarea 
stâlpilor și transmițătoarelor slab 
poziționate;

Or. en
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Amendamentul 21
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Adamos Adamou

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3.precizează că actorii industriali pot să 
ac�ioneze deja în legătură cu anumi�i 
factori, cum ar fi distan�a între locul în 
cauză �i emi�ătoare sau altitudinea locului 
vizat fa�ă de altitudinea antenei-releu �i 
direc�ia antenei emi�ătoare fa�ă de spa�iile 
reziden�iale, pentru a oferi garan�ii �i a 
proteja popula�ia care locuie�te în 
apropierea acestor echipamente; 

3. precizează că actorii industriali pot să 
acționeze deja în legătură cu anumiți 
factori, cum ar fi distanța între locul în 
cauză și emițătoare sau altitudinea 
locului vizat față de altitudinea antenei-
releu și direcția antenei emițătoare față
de spațiile rezidențiale sau prin 
partajarea transmițătoarelor între mai 
mulți operatori, și de asemenea, pentru 
a oferi garanții și a proteja populația 
care locuiește în apropierea acestor 
echipamente; invită Comisia și statele 
membre să propună măsuri de utilizare 
corespunzătoare;

Or. en

Amendamentul 22
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3.precizează că actorii industriali pot să 
ac�ioneze deja în legătură cu anumi�i 
factori, cum ar fi distan�a între locul în 
cauză �i emi�ătoare sau altitudinea locului 
vizat fa�ă de altitudinea antenei-releu �i 
direc�ia antenei emi�ătoare fa�ă de spa�iile 
reziden�iale, pentru a oferi garan�ii �i a 
proteja popula�ia care locuie�te în 
apropierea acestor echipamente; 

3. precizează că actorii industriali, precum 
și administratorii infrastructurilor 
relevante și autoritățile competente pot 
să acționeze deja în legătură cu anumiți 
factori, cum ar fi elaborarea unor 
prevederi referitoare la distanța între 
locul în cauză și emițătoare sau 
altitudinea locului vizat față de 
altitudinea antenei-releu și direcția 
antenei emițătoare față de spațiile 
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rezidențiale, pentru a oferi garanții și a 
proteja populația care locuiește în 
apropierea acestor echipamente; 

Or. en

Amendamentul 23
Salvatore Tatarella, Alessandro Foglietta

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. invită statele membre, autoritățile 
locale și teritoriale să creeze un sistem 
unic de autorizare pentru instalarea 
antenelor și a releelor precum și să 
includă printre planurile de urbanizare și 
un plan teritorial pentru dezvoltarea 
antenelor; consideră că aceste planuri ar
trebui, în special, să reglementeze și să 
identifice locurile potrivite pentru 
instalarea antenelor și a releelor, astfel 
încât aceste surse de unde 
electromagnetice să fie cât mai departe de 
centrele populate și, în special, să se evite 
amplasarea acestora în apropierea unor
locuri unde persoane vulnerabile petrec 
mult timp, cum ar fi, de exemplu, școli, 
spitale, aziluri etc.

Or. it

Amendamentul 24
Inés Ayala Sender

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. îndeamnă administrațiile responsabile 
pentru autorizațiile de amplasare a 
antenelor de telefonie mobilă să ajungă la 
un acord, împreună cu operatorii de 
sector, în ceea ce privește partajarea 
infrastructurilor, cu scopul de a reduce 
numărul acestora și expunerea populației 
la CEM;

Or. es

Amendamentul 25
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Adamos Adamou

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4.recunoa�te eforturile întreprinse în 
sectorul comunica�iilor mobile �i al 
altor tehnologii fără fir care emit CEM, 
în privin�a evitării efectelor nocive 
asupra mediului, �i în special a 
abordării problemei schimbărilor 
climatice;

eliminat

Or. en

Amendamentul 26
Urszula Krupa

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5.consideră că, având în vedere înmul�irea 
ac�iunilor în justi�ie, inclusiv a măsurilor de 

5. consideră că, având în vedere înmul�irea 
ac�iunilor în justi�ie, inclusiv a măsurilor de 
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tip moratoriu emise de autorită�ile publice, 
este în interesul general promovarea 
solu�iilor bazate pe dialogul dintre actorii 
industriali, factorii de decizie publici �i 
asocia�iile de locuitori în privin�a criteriilor 
de instalare a noilor antene GSM sau a 
liniilor de înaltă tensiune �i garantarea 
respectării unei distan�e rezonabile fa�ă de 
acest tip de echipamente cel pu�in în cazul 
�colilor, cre�elor, caselor de odihnă, 
spitalelor;

tip moratoriu emise de autorită�ile publice, 
este în interesul general promovarea 
solu�iilor bazate pe dialogul dintre actorii 
industriali, factorii de decizie publici �i 
asocia�iile de locuitori în privin�a criteriilor 
de instalare a noilor antene GSM sau a 
liniilor de înaltă tensiune �i garantarea 
respectării unei distan�e rezonabile fa�ă de 
acest tip de echipamente cel pu�in în cazul
cre�elor, grădinițelor, școlilor, centrelor 
de agrement, complexelor rezidențiale, 
caselor de odihnă, spitalelor;

Or. pl

Amendamentul 27
Maria Berger

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5.consideră că, având în vedere 
înmul�irea ac�iunilor în justi�ie, 
inclusiv a măsurilor de tip moratoriu 
emise de autorită�ile publice, este în 
interesul general promovarea solu�iilor 
bazate pe dialogul dintre actorii 
industriali, factorii de decizie publici �i 
asocia�iile de locuitori în privin�a criteriilor 
de instalare a noilor antene GSM sau a 
liniilor de înaltă tensiune �i garantarea 
respectării unei distan�e rezonabile fa�ă 
de acest tip de echipamente cel pu�in în 
cazul �colilor, cre�elor, caselor de 
odihnă, spitalelor; 

5. consideră că, confruntați fiind cu 
proliferarea măsurilor juridice adoptate și 
chiar a moratoriilor impuse de autoritățile 
publice, este în interesul general 
favorizarea soluțiilor bazate pe dialogul 
dintre actorii industriali, factorii de decizie 
publici și asociațiile locale de locatari cu 
privire la noile antene GSM sau a liniilor 
de înaltă tensiune;

Or. en
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Amendamentul 28
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5.consideră că, având în vedere înmul�irea 
ac�iunilor în justi�ie, inclusiv a măsurilor de 
tip moratoriu emise de autorită�ile publice, 
este în interesul general promovarea 
solu�iilor bazate pe dialogul dintre actorii 
industriali, factorii de decizie publici �i 
asocia�iile de locuitori în privin�a 
criteriilor de instalare a noilor antene 
GSM sau a liniilor de înaltă tensiune �i 
garantarea respectării unei distan�e 
rezonabile fa�ă de acest tip de 
echipamente cel pu�in în cazul �colilor, 
cre�elor, caselor de odihnă, spitalelor; 

5. consideră că, având în vedere înmulțirea 
acțiunilor în justiție, inclusiv a măsurilor 
de tip moratoriu emise de autoritățile 
publice, este în interesul general 
promovarea soluțiilor bazate pe dialogul 
dintre actorii industriali, factorii de decizie 
publici și asociațiile de locatari în privința 
noilor antene GSM, asigurând-se că 
legislația națională este respectată;

Or. en

Amendamentul 29
Kathy Sinnott

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5.consideră că, având în vedere înmul�irea 
ac�iunilor în justi�ie, inclusiv a măsurilor de 
tip moratoriu emise de autorită�ile publice, 
este în interesul general promovarea 
solu�iilor bazate pe dialogul dintre actorii 
industriali, factorii de decizie publici �i 
asocia�iile de locuitori în privin�a criteriilor 
de instalare a noilor antene GSM sau a 
liniilor de înaltă tensiune �i garantarea 
respectării unei distan�e rezonabile fa�ă de 
acest tip de echipamente cel pu�in în cazul 
�colilor, cre�elor, caselor de odihnă, 

5. consideră că, având în vedere înmulțirea 
acțiunilor în justiție, inclusiv a măsurilor 
de tip moratoriu emise de autoritățile 
publice, este în interesul general 
promovarea soluțiilor bazate pe dialogul 
dintre actorii industriali, factorii de decizie 
publici și asociațiile de locatari în privința 
criteriilor de instalare a noilor antene GSM 
sau a liniilor de înaltă tensiune și 
garantarea respectării unei distanțe 
rezonabile față de acest tip de echipamente 
cel puțin în cazul școlilor, creșelor, caselor 
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spitalelor; de odihnă, locuințelor familiale, spitalelor;

Or. en

Amendamentul 30
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5.consideră că, având în vedere înmul�irea 
ac�iunilor în justi�ie, inclusiv a măsurilor 
de tip moratoriu emise de autorită�ile 
publice, este în interesul general 
promovarea solu�iilor bazate pe dialogul 
dintre actorii industriali, factorii de 
decizie publici �i asocia�iile de locuitori în 
privin�a criteriilor de instalare a noilor 
antene GSM sau a liniilor de înaltă 
tensiune �i garantarea respectării unei 
distan�e rezonabile fa�ă de acest tip de 
echipamente cel pu�in în cazul �colilor, 
cre�elor, caselor de odihnă, spitalelor;

5. consideră că, având în vedere înmulțirea 
acțiunilor în justiție, a măsurilor de tip 
moratoriu emise de autoritățile publice, 
este în interesul general promovarea 
soluțiilor bazate pe dialogul dintre 
actorii industriali, factorii de decizie 
publici, autoritățile militare și 
asociațiile de locatari în privința 
criteriilor de instalare a noilor antene 
GSM sau a liniilor de înaltă tensiune și 
garantarea respectării unei distanțe 
specifice determinate de criterii 
științifice față de acest tip de 
echipamente cel puțin în cazul școlilor, 
creșelor, caselor de odihnă, spitalelor;

Or. en

Amendamentul 31
Inés Ayala Sender

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. invită statele membre ca împreună cu 
operatorii de sector să pună la dispoziția 
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publicului hărți de prezentare a expunerii 
la linii de înaltă tensiune, radiofrecvențe 
și microunde, în special cele produse de 
stâlpii de telecomunicații, legăturile radio 
prin relee și antenele de telefonie; solicită 
ca aceste informații să fie expuse pe o 
pagină de internet pentru a fi consultate 
ușor de către public și pentru a fi 
diseminate prin mijloacele de 
comunicare; 

Or. es

Amendamentul 32
Inés Ayala Sender

Propunere de rezoluție
Punctul 5b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. propune Comisiei să evalueze 
posibilitatea de a folosi o parte din 
finanțarea dedicată Rețelelor
Transeuropene de Energie pentru a studia 
efectele CEM la frecvențe extrem de joase 
și în special în liniile de distribuție de 
energie electrică; 

Or. es

Amendamentul 33
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Adamos Adamou

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. invită Comisia să prezinte un raport 
anual cu privire la nivelul de radiații 
electromagnetice în UE, a surselor lor, 
precum și a acțiunilor întreprinse în UE 
pentru o mai bună protecție a sănătății 
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umane și a mediului; 

Or. en

Amendamentul 34
Inés Ayala Sender

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7.solicită Comisiei să găsească o solu�ie 
pentru a accelera punerea în aplicare a 
Directivei nr. 2004/40/CE �i pentru a 
garanta astfel protejarea efectivă a 
lucrătorilor împotriva CEM, a�a cum sunt 
proteja�i deja împotriva zgomotului �i a 
vibra�iilor prin alte două texte legislative 
comunitare;

 7. solicită Comisiei să găsească o solu�ie 
pentru a accelera punerea în aplicare a 
Directivei nr. 2004/40/CE �i pentru a
garanta astfel protejarea efectivă a 
lucrătorilor împotriva CEM, a�a cum sunt 
proteja�i deja împotriva zgomotului �i a 
vibra�iilor prin alte două texte legislative 
comunitare; solicită în acest sens 
actualizarea directivei privind expunerea 
lucrătorilor care intră în contact cu 
tehnologiile de imagistică medicală în 
funcție de rezultatele ultimelor studii și de 
avizul Comitetului științific privind 
riscurile emergente și identificate recent 
(CCRSERI);

Or. es

Amendamentul 35
Peter Liese, Frédérique Ries, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Elizabeth Lynne, John 
Bowis

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7.solicită Comisiei să găsească o solu�ie 
pentru a accelera punerea în aplicare a 
Directivei nr. 2004/40/CE �i pentru a 
garanta astfel protejarea efectivă a 
lucrătorilor împotriva CEM, a�a cum sunt 

7. solicită Comisiei să găsească o soluție 
pentru a accelera punerea în aplicare a 
Directivei nr. 2004/40/CE și pentru a 
garanta astfel protejarea efectivă a 
lucrătorilor împotriva CEM, așa cum sunt 
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proteja�i deja împotriva zgomotului �i a 
vibra�iilor prin alte două texte legislative 
comunitare;

protejați deja împotriva zgomotului și a 
vibrațiilor prin alte două texte legislative 
comunitare și să introducă o derogare 
pentru imagistica prin rezonanță 
magnetică în conformitate cu articolul 1 
din respectiva directivă.

Or. en

Amendamentul 36
Alojz Peterle

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită Comisia să finanțeze cercetarea 
efectelor avute de câmpurile 
electromagnetice asupra florei și faunei, 
în special asupra albinelor;

Or. sl

Amendamentul 37
Kathy Sinnott

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9.subliniază, în acest context, apelul la 
pruden�ă lansat de coordonatoarea studiului 
INTERPHONE, doamna Elisabeth Cardis, 
care, pe baza cuno�tin�elor actuale, 
recomandă, în ceea ce prive�te copiii, să se 
utilizeze în mod rezonabil telefonul mobil 
�i să se prefere folosirea telefonului fix;

9. subliniază, în acest context, apelul la 
prudență lansat de coordonatoarea 
studiului INTERPHONE, doamna 
Elisabeth Cardis, care, pe baza 
cunoștințelor actuale, recomandă, în 
ceea ce privește copiii, să se utilizeze în 
mod rezonabil telefonul mobil și fără fir 
și să se prefere folosirea telefonului fix
cu fir;
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Or. en

Amendamentul 38
Kathy Sinnott

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. sugerează, de asemenea Comisiei, 
pentru a asigura eficacitatea politică �i 
bugetară, o realocare a finan�ării 
comunitare consacrate studiilor privind
CEM pentru ini�ierea unei campanii 
generale de sensibilizare a tinerilor 
europeni cu privire la bunele practici în 
materie de utilizare a telefonului mobil, 
cum ar fi utilizarea dispozitivelor mâini 
libere, realizarea de apeluri scurte �i 
folosirea telefoanelor în zone cu acoperire 
bună;

11. sugerează, de asemenea Comisiei, 
pentru a asigura eficacitatea politică și 
bugetară, o realocare a finanțării 
comunitare consacrate studiilor privind 
CEM pentru inițierea unei campanii 
generale de sensibilizare a tinerilor 
europeni cu privire la bunele practici în 
materie de utilizare a telefonului mobil, 
cum ar fi utilizarea dispozitivelor mâini 
libere, realizarea de apeluri scurte,
nepurtarea telefoanelor mobile asupra 
lor, închiderea telefoanelor când nu 
sunt folosite (de exemplu în sălile de 
clasă) și folosirea telefoanelor în zone 
cu acoperire bună;

Or. en

Amendamentul 39
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Adamos Adamou

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. sugerează, de asemenea Comisiei, 
pentru a asigura eficacitatea politică �i 
bugetară, o realocare a finan�ării 
comunitare consacrate studiilor 
privind CEM pentru ini�ierea unei 
campanii generale de sensibilizare a 

11.sugerează, de asemenea Comisiei, 
pentru a asigura eficacitatea politică și 
bugetară, o realocare a unei părți din 
finanțarea comunitară consacrată
studiilor privind CEM pentru inițierea 
unei campanii generale de sensibilizare a 



AM\763584RO.doc 23/26 PE418.284v01-00

RO

tinerilor europeni cu privire la bunele 
practici în materie de utilizare a 
telefonului mobil, cum ar fi utilizarea 
dispozitivelor mâini libere, realizarea 
de apeluri scurte �i folosirea 
telefoanelor în zone cu acoperire bună;

tinerilor europeni cu privire la bunele 
practici în materie de utilizare a 
telefonului mobil, cum ar fi limitarea 
utilizării telefoanelor mobile, utilizarea 
dispozitivelor mâini libere, realizarea de 
apeluri scurte și folosirea telefoanelor în 
zone cu acoperire bună;

Or. en

Amendamentul 40
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. consideră că astfel de campanii de 
sensibilizare ar trebui, de asemenea, să-i 
familiarizeze pe tinerii europeni cu
riscurile pentru sănătate asociate cu 
aparatele de uz casnic precum și cu 
importanța opririi dispozitivelor, mai 
degrabă decât lăsarea lor în funcțiune; 

Or. en

Amendamentul 41
Inés Ayala Sender

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită Comisiei și statelor membre 
să acorde o mai mare finanțare cercetării
și dezvoltării pentru evaluarea posibilelor 
efecte negative pe termen lung ale 
radiofrecvențelor de telefonie mobilă; 
solicită de asemenea să se intensifice 
apelurile publice pentru investigarea 
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efectelor nocive ale expunerii multiple la 
diferite surse de CEM, în special atunci 
când afectează copiii;

Or. es

Amendamentul 42
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Propunere de rezoluție
Punctul 11b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. invită Comisia, în conformitate cu 
standardele de eficiență energetică pentru 
aparatele electrice și electronice, să
propună o interzicere a modului de 
așteptare (stand-by) pentru noile 
echipamente; 

Or. en

Amendamentul 43
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Adamos Adamou

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. invită Comisia internațională pentru 
protecția împotriva radiațiilor neionizante 
și OMS să fie mai transparente și deschise 
la dialog cu toate părțile interesate în 
definirea de standarde; 

Or. en
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Amendamentul 44
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. denun�ă anumite campanii de 
comercializare ale operatorilor de 
telefonie deosebit de agresive cu ocazia 
sărbătorilor de sfâr�it de an, cum ar fi 
vânzarea telefoanelor mobile destinate 
exclusiv copiilor sau pachetele cu 
minute gratuite create pentru 
adolescen�i; 

14. denunță anumite campanii de 
comercializare ale operatorilor de 
telefonie deosebit de agresive cu ocazia 
sărbătorilor de sfârșit de an și a altor 
ocazii speciale, cum ar fi vânzarea 
telefoanelor mobile destinate exclusiv 
copiilor sau pachetele cu minute 
gratuite create pentru adolescenți; 

Or. en

Amendamentul 45
Urszula Krupa

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. solicită, pentru ameliorarea constantă a 
informării consumatorilor, modificarea 
normelor tehnice ale CENELEC în 
vederea impunerii obliga�iei de 
men�ionare pe etichete a puterii de 
emisie �i a faptului ca orice aparat care 
func�ionează fără fir emite microunde;

16. solicită, pentru ameliorarea constantă a 
informării consumatorilor, modificarea 
normelor tehnice ale CENELEC în vederea 
impunerii unor norme mai stricte și a 
obliga�iei de men�ionare pe etichete a 
puterii de emisie �i a faptului ca orice 
aparat care func�ionează fără fir emite 
microunde și dacă prezintă siguranță 
pentru femeile însărcinate și copii;

Or. pl
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Amendamentul 46
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. remarcă faptul că societă�ile de 
asigurări au tendin�a de a exclude 
acoperirea riscurilor legate de 
câmpurile electromagnetice în cadrul 
poli�elor de responsabilitate civilă, ceea 
ce înseamnă, în mod evident, că 
asiguratorii europeni pun deja în 
practică viziunea lor asupra principiului 
precau�iei;

18. îndeamnă societățile de asigurări să 
țină seama de riscurilor legate de 
câmpurile electromagnetice în cadrul 
polițelor de responsabilitate civilă, ceea 
ce înseamnă, în mod evident, că
neimplicarea lor în cazul 
asiguratorilor europeni pune deja în 
practică viziunea lor asupra principiului 
precauției;

Or. en

Amendamentul 47
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Adamos Adamou

Propunere de rezoluție
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. invită statele membre să urmeze 
exemplul Suediei și să recunoască 
persoanele care suferă de 
hipersensibiltate electrică ca fiind 
persoane cu handicap, astfel încât să le 
acorde o protecție adecvată, precum și 
egalitate de șanse; 

Or. en
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