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Declarație scrisă privind riscurile expunerii la câmpuri electromagnetice care rezultă în
urma folosirii tehnologiei fără fir

Parlamentul European,
– având în vedere articolul 116 din Regulamentul său de procedură,
A. întrucât există un interes public major în ceea ce privește riscurile pentru sănătate legate de
expunerea la câmpuri electromagnetice care rezultă din folosirea antenelor radio, a
telefoanelor mobile, a telefoanelor fără fir și dispozitivelor WI-Fi;
B. întrucât există dovezi conform cărora expunerea sporită la tehnologia fără fir în case și în
școli poate produce, în anumite situații, efecte biologice sub limitele stabilite în actualele
orientări privind expunerea la radiații CEM,
1. invită Comisia și statele membre să faciliteze continuarea cercetării privind riscurile
asupra sănătății umane ale folosirii unui asemenea echipament, astfel încât statele membre
să poată adopta măsuri legislative pe baza unor date fiabile;
2. invită statele membre să adopte legislația Liechtenstein care stabilește o limită de
expunere de 0,6V/m pentru antenele de transmisie a semnalului de telefonie mobilă în
zone sensibile precum case, școli și locuri de muncă;
3. invită statele membre să furnizeze informații pentru a aduce la cunoștința publicului
posibilele riscuri asupra sănătății ca urmare a expunerii la radiații CEM;
4. solicită realizarea de cercetări finanțate independent privind hipersensibilitatea electrică,
care este considerată drept handicap în Suedia;
5. invită Comisia și statele membre să ia în considerare promovarea tehnologiilor cu fir
pentru comunicații de date în locul tehnologiilor fără fir bazate pe unde radio sau
microunde;
6. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta declarație,însoțită de numele
semnatarilor, Consiliului.
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