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Τροπολογία 1
Kathy Sinnott

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. έχοντας υπόψη ότι η ασύρματη 
τεχνολογία (κινητή τηλεφωνία, δίκτυα 
WiFi/WiMAX/Bluetooth, ασύρματα 
τηλέφωνα σταθερής βάσης DECT) 
θεωρείται «καθαρή» τεχνολογία, 
χαρακτηρισμός ο οποίος δεν συνεπάγεται 
ότι είναι αποδεδειγμένα ακίνδυνη για την 
ανθρώπινη υγεία,

B. έχοντας υπόψη ότι η ασύρματη 
τεχνολογία (κινητή τηλεφωνία, δίκτυα 
WiFi/WiMAX/Bluetooth, ασύρματα 
τηλέφωνα σταθερής βάσης DECT) 
θεωρείται «καθαρή» τεχνολογία, 
χαρακτηρισμός ο οποίος δεν συνεπάγεται 
ότι είναι αποδεδειγμένα ακίνδυνη για την 
ανθρώπινη υγεία· ο διαφορετικός βαθμός
ευαισθησίας στις επιπτώσεις των 
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων ανάλογα με
την ηλικία, την υγεία, τη γενετική και το
σύνδρομο της ηλεκτροευαισθησίας θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. 

Or. en

Τροπολογία 2
Αδάμος Αδάμου, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

B. έχοντας υπόψη ότι η ασύρματη 
τεχνολογία (κινητή τηλεφωνία, δίκτυα 
WiFi/WiMAX/Bluetooth, ασύρματα 
τηλέφωνα σταθερής βάσης DECT) 
θεωρείται «καθαρή» τεχνολογία, 
χαρακτηρισμός ο οποίος δεν συνεπάγεται 
ότι είναι αποδεδειγμένα ακίνδυνη για την
ανθρώπινη υγεία,

B. έχοντας υπόψη ότι η ασύρματη 
τεχνολογία (κινητή τηλεφωνία, δίκτυα 
WiFi/WiMAX/Bluetooth, ασύρματα 
τηλέφωνα σταθερής βάσης DECT) 
εκπέμπει ΗΜΠ που ενδέχεται να έχουν 
επιβλαβείς επιπτώσεις στη δημόσια υγεία,

Or. en
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Τροπολογία 3
Maria Berger

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. έχοντας υπόψη ότι, αν και η 
πλειονότητα των ευρωπαίων πολιτών, 
ιδίως των νέων ηλικίας 10 έως 20 ετών, 
χρησιμοποιεί συσκευές κινητής 
τηλεφωνίας, οι οποίες είναι χρήσιμες, 
λειτουργικές και δημοφιλείς, 
εξακολουθούν εντούτοις να υπάρχουν 
αβεβαιότητες όσον αφορά τους 
δυνητικούς κινδύνους για την υγεία,

Γ. έχοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των 
ευρωπαίων πολιτών, ιδίως των νέων 
ηλικίας 10 έως 18 ετών, χρησιμοποιεί 
συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

Or. en

Τροπολογία 4
Urszula Krupa

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. έχοντας υπόψη ότι, αν και η 
πλειονότητα των ευρωπαίων πολιτών, 
ιδίως των νέων ηλικίας 10 έως 20 ετών, 
χρησιμοποιεί συσκευές κινητής 
τηλεφωνίας, οι οποίες είναι χρήσιμες, 
λειτουργικές και δημοφιλείς, 
εξακολουθούν εντούτοις να υπάρχουν 
αβεβαιότητες όσον αφορά τους δυνητικούς 
κινδύνους για την υγεία,

Γ. έχοντας υπόψη ότι, αν και η 
πλειονότητα των ευρωπαίων πολιτών, 
ιδίως των νέων ηλικίας 10 έως 20 ετών, 
δεδομένων των επιθετικών διαφημίσεων 
των εταιρειών και των κατασκευαστών 
τηλεπικοινωνίας, χρησιμοποιεί πολλές 
ηλεκτρομαγνητικές συσκευές, μεταξύ των 
οποίων και κινητά τηλέφωνα, 
εξακολουθούν εντούτοις να υπάρχουν 
αβεβαιότητες όσον αφορά τους δυνητικούς 
κινδύνους για την υγεία,,

Or. pl
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Τροπολογία 5
Kathy Sinnott

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. έχοντας υπόψη ότι, αν και η 
πλειονότητα των ευρωπαίων πολιτών, 
ιδίως των νέων ηλικίας 10 έως 20 ετών, 
χρησιμοποιεί συσκευές κινητής 
τηλεφωνίας, οι οποίες είναι χρήσιμες, 
λειτουργικές και δημοφιλείς, 
εξακολουθούν εντούτοις να υπάρχουν 
αβεβαιότητες όσον αφορά τους δυνητικούς 
κινδύνους για την υγεία,

Γ. έχοντας υπόψη ότι, αν και η 
πλειονότητα των ευρωπαίων πολιτών, 
ιδίως των νέων ηλικίας 10 έως 20 ετών, 
χρησιμοποιεί συσκευές κινητής 
τηλεφωνίας, οι οποίες είναι χρήσιμες, 
λειτουργικές και δημοφιλείς, 
εξακολουθούν εντούτοις να υπάρχουν 
αβεβαιότητες όσον αφορά τους δυνητικούς 
κινδύνους για την υγεία, ιδίως δε για τους 
νέους, ο εγκέφαλος των οποίων βρίσκεται 
ακόμα στο στάδιο της ανάπτυξης,

Or. en

Τροπολογία 6
Αδάμος Αδάμου, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. έχοντας υπόψη ότι, αν και η 
πλειονότητα των ευρωπαίων πολιτών, 
ιδίως των νέων ηλικίας 10 έως 20 ετών, 
χρησιμοποιεί συσκευές κινητής 
τηλεφωνίας, οι οποίες είναι χρήσιμες, 
λειτουργικές και δημοφιλείς, 
εξακολουθούν εντούτοις να υπάρχουν 
αβεβαιότητες όσον αφορά τους 
δυνητικούς κινδύνους για την υγεία,

Γ. έχοντας υπόψη ότι, αν και η 
πλειονότητα των ευρωπαίων πολιτών από 
μικρή ηλικία χρησιμοποιεί συσκευές 
κινητής τηλεφωνίας, παραμένουν 
σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τις 
πιθανές τους επιπτώσεις στην υγεία, 
όπως π.χ. λευχαιμία και εγκεφαλικοί 
όγκοι, κυρίως μακροπρόθεσμα, καθώς η 
κοινή διάρκεια της έκθεσης των 
ανθρώπων στα πεδία ραδιοσυχνότητας 
είναι πιο σύντομη από τον χρόνο 
επαγωγής διαφόρων μορφών καρκίνου,

Or. en
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Τροπολογία 7
Αδάμος Αδάμου, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. θεωρώντας τουλάχιστον παράδοξο το 
γεγονός ότι η Ένωση έχει την αρμοδιότητα 
να νομοθετεί και να θεσπίζει ανώτατα όρια 
έκθεσης έναντι των συνεπειών των ΗΜΠ 
για τους εργαζόμενους αλλά όχι για τον 
γενικό πληθυσμό,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, στο
πλαίσιο των νομοθετικών της 
αρμοδιοτήτων, έχει θεσπίσει ανώτατα 
όρια έκθεσης έναντι των συνεπειών των 
ΗΜΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι με βάση 
την αρχή της προφύλαξης, τέτοιου είδους 
μέτρα θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται
για τον ενδιαφερόμενο πληθυσμό, όπως 
π.χ. για τους μόνιμους κατοίκους και τους 
καταναλωτές,

Or. en

Τροπολογία 8
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειδική 
έκθεση του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με 
τα ΗΜΠ (αριθ. 272α του Ιουνίου του
2007) αποκαλύπτει ότι η πλειονότητα του 
πολιτών θεωρεί ότι δεν ενημερώνεται 
επαρκώς από τις δημόσιες αρχές για τα 
μέτρα προστασίας από τα ΗΜΠ,

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση της 
απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού 
(MRI) δεν θα πρέπει να απειληθεί από 
την οδηγία 2004/40/EΚ, καθώς η 
τεχνολογία MRI αποτελεί την τελευταία 
εξέλιξη στον χώρο της έρευνας, της
διάγνωσης και της θεραπείας των 
θανατηφόρων νόσων για τους ασθενείς 
στην Ευρώπη,

Or. en

Τροπολογία 10
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θα. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
αναγκαίο να συνεχιστούν οι έρευνες 
σχετικά με τις ενδιάμεσες και τις πολύ 
χαμηλές συχνότητες, ούτως ώστε να 
μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα ως 
προς τις επιπτώσεις τους στην υγεία,

Or. es

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η MRI έχει 
χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια επί 25 
ολόκληρα χρόνια σε 500 και πλέον
εκατομμύρια ασθενών, οι οποίοι έχουν 
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εκτεθεί έως και 100 φορές πάνω από το 
όριο έκθεσης που ορίζει η οδηγία, χωρίς 
να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για 
βλάβες σε εργαζόμενους ή σε ασθενείς,

Or. en

Τροπολογία 12
Peter Liese, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Elizabeth Lynne, John Bowis

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
προδιαγραφές ασφάλειας IEC/EN 60601-
2-33 του μαγνητικού συντονισμού 
προβλέπουν ανώτατες τιμές για τα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία, οι οποίες έχουν 
οριστεί έτσι ώστε να αποκλείεται κάθε 
κίνδυνος για τους ασθενείς και τους 
εργαζόμενους,

Or. en

Τροπολογία 13
Urszula Krupa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επαναλαμβάνει το αίτημα που απηύθυνε 
στο Συμβούλιο με το προαναφερθέν 
ψήφισμά του, της 4ης Σεπτεμβρίου 2008, 
να ενημερώσει τη σύστασή του 
υπ’ αριθ. 1999/519/ΕΚ και να θεσπίσει πιο 
απαιτητικά όρια έκθεσης για το σύνολο 
των συσκευών οι οποίες εκπέμπουν 
ηλεκτρομαγνητικά κύματα με συχνότητες 
μεταξύ 0,1 MHz και 300 GHz, 
λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τη 

1. επαναλαμβάνει το αίτημα που απηύθυνε 
στο Συμβούλιο με το προαναφερθέν 
ψήφισμά του, της 4ης Σεπτεμβρίου 2008, 
να ενημερώσει τη σύστασή του 
υπ’ αριθ. 1999/519/ΕΚ και να θεσπίσει πιο 
απαιτητικά όρια έκθεσης για το σύνολο 
των συσκευών οι οποίες εκπέμπουν 
ηλεκτρομαγνητικά κύματα με συχνότητες 
μεταξύ 50 Hz και 300 GHz, λαμβάνοντας 
συγχρόνως υπόψη τη βέλτιστη διαθέσιμη 
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βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία (ΓΤΒ)· τεχνολογία (ΓΤΒ)·

Or. pl

Τροπολογία 14
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επαναλαμβάνει το αίτημα που 
απηύθυνε στο Συμβούλιο με το 
προαναφερθέν ψήφισμά του, της 4ης 
Σεπτεμβρίου 2008, να ενημερώσει τη 
σύστασή του υπ’ αριθ. 1999/519/ΕΚ και 
να θεσπίσει πιο απαιτητικά όρια έκθεσης 
για το σύνολο των συσκευών οι οποίες 
εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα με 
συχνότητες μεταξύ 0,1 MHz και 300 GHz, 
λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τη 
βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία (ΓΤΒ)·

1. ως προληπτικό μέτρο, καλεί την 
Επιτροπή να επανεξετάζει κάθε χρόνο 
την επιστημονική βάση και την επάρκεια 
των ορίων των ΗΜΠ, όπως προβλέπεται 
στη σύσταση υπ’ αριθ. 1999/519/EΚ, για 
τις συχνότητες μεταξύ 0,1 MHz και
300 GHz και να υποβάλλει έκθεση στο 
Κοινοβούλιο· η επανεξέταση θα πρέπει να 
διενεργείται από τη δική της ανεξάρτητη 
επιστημονική επιτροπή, την 
Επιστημονική επιτροπή για τους 
ανακύπτοντες και τους πρόσφατα 
εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία
(ΕΕΑΝΚΥ)· η πιο πρόσφατη μελέτη της 
ΕΕΑΝΚΥ, η οποία στηρίχθηκε σε ευρεία
έρευνα και εγκρίθηκε στις 19 Ιανουαρίου
2009, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Or. en

Τροπολογία 15
Maria Berger

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επαναλαμβάνει το αίτημα που 
απηύθυνε στο Συμβούλιο με το 
προαναφερθέν ψήφισμά του, της 4ης 
Σεπτεμβρίου 2008, να ενημερώσει τη
σύστασή του υπ’ αριθ. 1999/519/ΕΚ και 

1. ως προληπτικό μέτρο, προτρέπει την 
Επιτροπή να επανεξετάζει κάθε χρόνο 
την επιστημονική βάση και την επάρκεια 
των ορίων των ΗΜΠ, όπως προβλέπεται 
στη σύσταση υπ’ αριθ. 1999/519/EΚ, για 
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να θεσπίσει πιο απαιτητικά όρια έκθεσης 
για το σύνολο των συσκευών οι οποίες
εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα με 
συχνότητες μεταξύ 0,1 MHz και 300 GHz, 
λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τη 
βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία (ΓΤΒ)·

τις συχνότητες μεταξύ 0,1 MHz και 
300 GHz και να υποβάλλει έκθεση στο 
Κοινοβούλιο· η επανεξέταση θα πρέπει να 
διενεργείται από τη δική της ανεξάρτητη 
επιστημονική επιτροπή, την 
Επιστημονική επιτροπή για τους 
ανακύπτοντες και τους πρόσφατα 
εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία 
(ΕΕΑΝΚΥ)·

Or. en

Τροπολογία 16
Kathy Sinnott

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επαναλαμβάνει το αίτημα που απηύθυνε 
στο Συμβούλιο με το προαναφερθέν 
ψήφισμά του, της 4ης Σεπτεμβρίου 2008, 
να ενημερώσει τη σύστασή του 
υπ’ αριθ. 1999/519/ΕΚ και να θεσπίσει πιο 
απαιτητικά όρια έκθεσης για το σύνολο 
των συσκευών οι οποίες εκπέμπουν 
ηλεκτρομαγνητικά κύματα με συχνότητες 
μεταξύ 0,1 MHz και 300 GHz, 
λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τη 
βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία (ΓΤΒ)·

1. επαναλαμβάνει το αίτημα που απηύθυνε 
στο Συμβούλιο με το προαναφερθέν 
ψήφισμά του, της 4ης Σεπτεμβρίου 2008, 
να ενημερώσει τη σύστασή του 
υπ’ αριθ. 1999/519/ΕΚ και να θεσπίσει πιο 
απαιτητικά όρια έκθεσης για το σύνολο 
των συσκευών οι οποίες εκπέμπουν 
ηλεκτρομαγνητικά κύματα με συχνότητες 
μεταξύ 0,1 MHz και 300 GHz, 
λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τη 
βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία (ΓΤΒ), 
μειώνοντας μεταξύ άλλων την έκθεση 
στα ΗΜΠ μέσω της τοποθέτησης 
υπόγειων ηλεκτροφόρων καλωδίων 
υψηλής πυκνότητας και επιλέγοντας τους
καλύτερου δυνατούς χώρους
εγκατάστασης για τους ιστούς, 

Or. en
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Τροπολογία 17
Αδάμος Αδάμου, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. επαναλαμβάνει το αίτημα που απηύθυνε 
στο Συμβούλιο με το προαναφερθέν 
ψήφισμά του, της 4ης Σεπτεμβρίου 2008, 
να ενημερώσει τη σύστασή του 
υπ’ αριθ. 1999/519/ΕΚ και να θεσπίσει πιο 
απαιτητικά όρια έκθεσης για το σύνολο 
των συσκευών οι οποίες εκπέμπουν 
ηλεκτρομαγνητικά κύματα με συχνότητες 
μεταξύ 0,1 MHz και 300 GHz, 
λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τη 
βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία (ΓΤΒ)·

1. επαναλαμβάνει το αίτημα που απηύθυνε 
στο Συμβούλιο με το προαναφερθέν 
ψήφισμά του, της 4ης Σεπτεμβρίου 2008, 
να ενημερώσει τη σύστασή του 
υπ’ αριθ. 1999/519/ΕΚ και να θεσπίσει πιο 
απαιτητικά όρια έκθεσης για το σύνολο 
των συσκευών οι οποίες εκπέμπουν 
ηλεκτρομαγνητικά κύματα με συχνότητες 
μεταξύ 0,1 MHz και 300 GHz, 
λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τη 
βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία (ΓΤΒ),
καθώς τα επιστημονικά στοιχεία δεν 
αποκλείουν το ενδεχόμενο κινδύνων για 
την ανθρώπινη υγεία, καρκινογόνων ή μη·

Or. en

Τροπολογία 18
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Αδάμος Αδάμου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1a. ζητεί να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη οι 
βιολογικές επιπτώσεις κατά την 
αξιολόγηση του ενδεχόμενου αντίκτυπου
της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 
στην υγεία, πολύ περισσότερο δε καθώς 
ορισμένες μελέτες έχουν εντοπίσει τις πιο 
επιβλαβείς επιπτώσεις στα χαμηλότερα 
επίπεδα· ζητεί τη διενέργεια εκτεταμένης 
έρευνας για την αντιμετώπιση των 
ενδεχόμενων προβλημάτων για την υγεία, 
εξετάζοντας λύσεις που εκμηδενίζουν ή 
περιορίζουν τις επιπτώσεις της 
παλμοπλατικής διαμόρφωσης των 
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συχνοτήτων (PAM) που
χρησιμοποιούνται για την εκπομπή·

Or. en

Τροπολογία 19
Kathy Sinnott

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι, παράλληλα ή 
εναλλακτικά προς αυτή την τροποποίηση 
του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου, θα 
ήταν σκόπιμο να καταρτίσει η Επιτροπή, 
σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες των 
κρατών μελών και εκπροσώπους των 
ενδιαφερομένων βιομηχανιών (εταιρείες 
ηλεκτρισμού, παρόχους 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών), έναν 
οδηγό των διαθέσιμων τεχνολογικών 
επιλογών οι οποίες είναι αποτελεσματικές 
για τη μείωση της έκθεσης ενός χώρου σε 
ηλεκτρομαγνητικά κύματα·

2. υπογραμμίζει ότι, παράλληλα ή 
εναλλακτικά προς αυτή την τροποποίηση 
του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου, θα 
ήταν σκόπιμο να καταρτίσει η Επιτροπή, 
σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες των 
κρατών μελών και εκπροσώπους των 
ενδιαφερομένων βιομηχανιών (εταιρείες 
ηλεκτρισμού, παρόχους 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και 
κατασκευαστές ηλεκτρικών συσκευών, 
όπως κινητών τηλεφώνων), έναν οδηγό 
των διαθέσιμων τεχνολογικών επιλογών οι 
οποίες είναι αποτελεσματικές για τη 
μείωση της έκθεσης ενός χώρου σε 
ηλεκτρομαγνητικά κύματα·

Or. en

Τροπολογία 20
Kathy Sinnott

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι οι φορείς της 
βιομηχανίας μπορούν εφεξής να 
παρέμβουν σε ορισμένους παράγοντες 
όπως η απόσταση μεταξύ συγκεκριμένης 
περιοχής και των πομπών, ή το υψόμετρο 

3. επισημαίνει ότι οι φορείς της 
βιομηχανίας μπορούν εφεξής να 
παρέμβουν σε ορισμένους παράγοντες 
όπως η απόσταση μεταξύ συγκεκριμένης 
περιοχής και των πομπών, ή το υψόμετρο 
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της περιοχής σε σχέση με το υψόμετρο της 
κεραίας αναμετάδοσης, καθώς και η 
κατεύθυνση της κεραίας εκπομπής σε 
σχέση με χώρους κατοικίας· αυτό έχει 
προφανώς ως στόχο τον καθησυχασμό και 
την καλύτερη προστασία των πληθυσμών 
οι οποίοι ζουν σε περιοχές που βρίσκονται 
κοντά σε τέτοιες εγκαταστάσεις·

της περιοχής σε σχέση με το υψόμετρο της 
κεραίας αναμετάδοσης, καθώς και η 
κατεύθυνση της κεραίας εκπομπής σε 
σχέση με χώρους κατοικίας· αυτό έχει 
προφανώς ως στόχο τον καθησυχασμό και 
την καλύτερη προστασία των πληθυσμών 
οι οποίοι ζουν σε περιοχές που βρίσκονται 
κοντά σε τέτοιες εγκαταστάσεις· ζητεί να 
επιλέγονται οι καλύτεροι δυνατοί χώροι
εγκατάστασης για τους ιστούς και τους 
πομπούς και επιπλέον απευθύνει έκκληση 
για κοινή χρήση των ιστών και των 
πομπών, οι οποίοι θα τοποθετούνται με 
τέτοιον τρόπο από τους παρόχους, ώστε 
να περιοριστεί ο αυξανόμενος αριθμός 
ιστών και πομπών που τοποθετούνται
εσφαλμένα·

Or. en

Τροπολογία 21
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Αδάμος Αδάμου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι οι φορείς της 
βιομηχανίας μπορούν εφεξής να 
παρέμβουν σε ορισμένους παράγοντες 
όπως η απόσταση μεταξύ συγκεκριμένης 
περιοχής και των πομπών, ή το υψόμετρο 
της περιοχής σε σχέση με το υψόμετρο της 
κεραίας αναμετάδοσης, καθώς και η 
κατεύθυνση της κεραίας εκπομπής σε 
σχέση με χώρους κατοικίας· αυτό έχει 
προφανώς ως στόχο τον καθησυχασμό και 
την καλύτερη προστασία των πληθυσμών 
οι οποίοι ζουν σε περιοχές που βρίσκονται 
κοντά σε τέτοιες εγκαταστάσεις·

3. επισημαίνει ότι οι φορείς της 
βιομηχανίας μπορούν εφεξής να 
παρέμβουν σε ορισμένους παράγοντες 
όπως η απόσταση μεταξύ συγκεκριμένης 
περιοχής και των πομπών, ή το υψόμετρο 
της περιοχής σε σχέση με το υψόμετρο της 
κεραίας αναμετάδοσης, καθώς και η 
κατεύθυνση της κεραίας εκπομπής σε 
σχέση με χώρους κατοικίας, η κοινή 
χρήση των πομπών από πολλούς 
παρόχους· αυτό έχει προφανώς ως στόχο 
τον καθησυχασμό και την καλύτερη 
προστασία των πληθυσμών οι οποίοι ζουν 
σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε 
τέτοιες εγκαταστάσεις· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
καταρτίσουν κατάλληλες οδηγίες·
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Or. en

Τροπολογία 22
Αδάμος Αδάμου, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει ότι οι φορείς της 
βιομηχανίας μπορούν εφεξής να 
παρέμβουν σε ορισμένους παράγοντες 
όπως η απόσταση μεταξύ συγκεκριμένης 
περιοχής και των πομπών, ή το υψόμετρο 
της περιοχής σε σχέση με το υψόμετρο της 
κεραίας αναμετάδοσης, καθώς και η 
κατεύθυνση της κεραίας εκπομπής σε 
σχέση με χώρους κατοικίας· αυτό έχει 
προφανώς ως στόχο τον καθησυχασμό και 
την καλύτερη προστασία των πληθυσμών 
οι οποίοι ζουν σε περιοχές που βρίσκονται 
κοντά σε τέτοιες εγκαταστάσεις·

3. επισημαίνει ότι οι φορείς της 
βιομηχανίας, καθώς και οι σχετικοί 
υπεύθυνοι υποδομών και οι αρμόδιες 
αρχές μπορούν εφεξής να παρέμβουν σε 
ορισμένους παράγοντες, λαμβάνοντας για 
παράδειγμα μέτρα σχετικά με την
απόσταση μεταξύ συγκεκριμένης περιοχής 
και των πομπών, ή το υψόμετρο της 
περιοχής σε σχέση με το υψόμετρο της 
κεραίας αναμετάδοσης, καθώς και την 
κατεύθυνση της κεραίας εκπομπής σε 
σχέση με χώρους κατοικίας· αυτό έχει 
προφανώς ως στόχο τον καθησυχασμό και 
την καλύτερη προστασία των πληθυσμών 
οι οποίοι ζουν σε περιοχές που βρίσκονται 
κοντά σε τέτοιες εγκαταστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 23
Salvatore Tatarella, Alessandro Foglietta

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. καλεί τα κράτη μέλη, τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές να συστήσουν μια 
μονοαπευθυντική διαδικασία 
αδειοδότησης για την εγκατάσταση των 
κεραιών και των αναμεταδοτών και να 
συμπεριλάβουν στα χωροταξικά τους 
σχέδια έναν περιφερειακό σχεδιασμό για 
την εγκατάσταση κεραιών· τα 
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συγκεκριμένα σχέδια θα χρησιμεύουν 
ιδίως για τον ορισμό και τον εντοπισμό 
των κατάλληλων χώρων εγκατάστασης 
των κεραιών και των αναμεταδοτών, έτσι 
ώστε οι πηγές των ηλεκτρομαγνητικών 
κυμάτων να βρίσκονται σε όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση από τα 
πληθυσμιακά κέντρα και, πρωτίστως, να 
αποφεύγεται η εγκατάστασή τους κοντά 
σε χώρους όπου περνούν μεγάλο χρονικό 
διάστημα ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού, όπως π.χ. σχολεία, 
ξενοδοχεία, οίκοι ευγηρίας, κλπ.

Or. it

Τροπολογία 24
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. καλεί τις αρχές που είναι αρμόδιες για 
την αδειοδότηση της εγκατάστασης των 
κεραιών κινητής τηλεφωνίας να 
καταλήξουν σε συμφωνία, από κοινού με 
τους παρόχους του συγκεκριμένου τομέα, 
για την κοινή χρήση των υποδομών,
προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός τους 
και η έκθεση του πληθυσμού σε ΗΜΠ·

Or. es

Τροπολογία 25
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Αδάμος Αδάμου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. αναγνωρίζει τις προσπάθειες που διαγράφεται
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καταβάλλονται στον τομέα της κινητής 
τηλεφωνίας, καθώς και άλλων 
ασύρματων τεχνολογιών οι οποίες 
εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία, με 
σκοπό την αποφυγή της επιβάρυνσης του 
περιβάλλοντος, και ιδίως την 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος·

Or. en

Τροπολογία 26
Urszula Krupa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκτιμά ότι, ενόψει του 
πολλαπλασιασμού των προσφυγών στη 
δικαιοσύνη ακόμη και μέτρων αναστολής 
από την πλευρά των δημοσίων αρχών, 
είναι προς το συμφέρον όλων να 
προκριθούν λύσεις οι οποίες στηρίζονται 
σε διάλογο μεταξύ των παραγόντων της 
βιομηχανίας, των δημοσίων αρχών και των 
οργανώσεων ενδιαφερομένων κατοίκων 
όσον αφορά τα κριτήρια εγκατάστασης 
νέων κεραιών GSM ή γραμμών υψηλής 
τάσης, και να λαμβάνεται μέριμνα έτσι 
ώστε τουλάχιστον τα σχολεία, οι 
βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι οίκοι ευγηρίας 
και τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης 
να παραμένουν σε εύλογη απόσταση από 
τέτοιου είδους εγκαταστάσεις·

5. εκτιμά ότι, ενόψει του 
πολλαπλασιασμού των προσφυγών στη 
δικαιοσύνη ακόμη και μέτρων αναστολής 
από την πλευρά των δημοσίων αρχών, 
είναι προς το συμφέρον όλων να 
προκριθούν λύσεις οι οποίες στηρίζονται 
σε διάλογο μεταξύ των παραγόντων της 
βιομηχανίας, των δημοσίων αρχών και των 
οργανώσεων ενδιαφερομένων κατοίκων 
όσον αφορά τα κριτήρια εγκατάστασης 
νέων κεραιών GSM ή γραμμών υψηλής 
τάσης, και να λαμβάνεται μέριμνα έτσι 
ώστε τουλάχιστον οι βρεφονηπιακοί 
σταθμοί, τα νηπιαγωγεία, τα σχολεία, τα 
ιματατικά λουτρά, οι κατοικίες, οι οίκοι 
ευγηρίας και τα ιδρύματα υγειονομικής 
περίθαλψης να παραμένουν σε εύλογη
απόσταση από τέτοιου είδους 
εγκαταστάσεις·

Or. pl
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Τροπολογία 27
Maria Berger

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκτιμά ότι, ενόψει του 
πολλαπλασιασμού των προσφυγών στη 
δικαιοσύνη ακόμη και μέτρων αναστολής 
από την πλευρά των δημοσίων αρχών, 
είναι προς το συμφέρον όλων να 
προκριθούν λύσεις οι οποίες στηρίζονται 
σε διάλογο μεταξύ των παραγόντων της 
βιομηχανίας, των δημοσίων αρχών και των 
οργανώσεων ενδιαφερομένων κατοίκων 
όσον αφορά τα κριτήρια εγκατάστασης
νέων κεραιών GSM ή γραμμών υψηλής 
τάσης, και να λαμβάνεται μέριμνα έτσι 
ώστε τουλάχιστον τα σχολεία, οι 
βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι οίκοι ευγηρίας 
και τα ιδρύματα υγειονομικής 
περίθαλψης να παραμένουν σε εύλογη 
απόσταση από τέτοιου είδους 
εγκαταστάσεις·

5. εκτιμά ότι, ενόψει του 
πολλαπλασιασμού των προσφυγών στη 
δικαιοσύνη αλλά και της αναστολής των 
δραστηριοτήτων που επιβάλλουν οι 
δημόσιες αρχές, είναι προς το συμφέρον 
όλων να προκριθούν λύσεις οι οποίες 
στηρίζονται σε διάλογο μεταξύ των 
παραγόντων της βιομηχανίας, των 
δημοσίων αρχών και των τοπικών 
οργανώσεων ενδιαφερομένων κατοίκων
σχετικά με την εγκατάσταση νέων
ασύρματων κεραιών ή γραμμών υψηλής 
τάσης·

Or. en

Τροπολογία 28
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκτιμά ότι, ενόψει του 
πολλαπλασιασμού των προσφυγών στη 
δικαιοσύνη ακόμη και μέτρων αναστολής 
από την πλευρά των δημοσίων αρχών, 
είναι προς το συμφέρον όλων να 
προκριθούν λύσεις οι οποίες στηρίζονται 
σε διάλογο μεταξύ των παραγόντων της 
βιομηχανίας, των δημοσίων αρχών και των 
οργανώσεων ενδιαφερομένων κατοίκων 

5. εκτιμά ότι, ενόψει του 
πολλαπλασιασμού των προσφυγών στη 
δικαιοσύνη ακόμη και μέτρων αναστολής 
από την πλευρά των δημοσίων αρχών, 
είναι προς το συμφέρον όλων να 
προκριθούν λύσεις οι οποίες στηρίζονται 
σε διάλογο μεταξύ των παραγόντων της 
βιομηχανίας, των δημοσίων αρχών και των 
οργανώσεων ενδιαφερομένων κατοίκων
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όσον αφορά τα κριτήρια εγκατάστασης 
νέων κεραιών GSM ή γραμμών υψηλής 
τάσης, και να λαμβάνεται μέριμνα έτσι 
ώστε τουλάχιστον τα σχολεία, οι 
βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι οίκοι ευγηρίας 
και τα ιδρύματα υγειονομικής 
περίθαλψης να παραμένουν σε εύλογη 
απόσταση από τέτοιου είδους 
εγκαταστάσεις·

σχετικά με την εγκατάσταση νέων
ασύρματων κεραιών, διασφαλίζοντας την 
τήρηση της εθνικής νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 29
Kathy Sinnott

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκτιμά ότι, ενόψει του 
πολλαπλασιασμού των προσφυγών στη 
δικαιοσύνη ακόμη και μέτρων αναστολής 
από την πλευρά των δημοσίων αρχών, 
είναι προς το συμφέρον όλων να 
προκριθούν λύσεις οι οποίες στηρίζονται 
σε διάλογο μεταξύ των παραγόντων της 
βιομηχανίας, των δημοσίων αρχών και των 
οργανώσεων ενδιαφερομένων κατοίκων 
όσον αφορά τα κριτήρια εγκατάστασης 
νέων κεραιών GSM ή γραμμών υψηλής 
τάσης, και να λαμβάνεται μέριμνα έτσι 
ώστε τουλάχιστον τα σχολεία, οι 
βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι οίκοι ευγηρίας 
και τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης 
να παραμένουν σε εύλογη απόσταση από 
τέτοιου είδους εγκαταστάσεις·

5. εκτιμά ότι, ενόψει του 
πολλαπλασιασμού των προσφυγών στη 
δικαιοσύνη ακόμη και μέτρων αναστολής 
από την πλευρά των δημοσίων αρχών, 
είναι προς το συμφέρον όλων να 
προκριθούν λύσεις οι οποίες στηρίζονται 
σε διάλογο μεταξύ των παραγόντων της 
βιομηχανίας, των δημοσίων αρχών και των 
οργανώσεων ενδιαφερομένων κατοίκων 
όσον αφορά τα κριτήρια εγκατάστασης 
νέων κεραιών GSM ή γραμμών υψηλής 
τάσης, και να λαμβάνεται μέριμνα έτσι 
ώστε τουλάχιστον τα σχολεία, οι 
βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι οίκοι ευγηρίας, 
οι ιδιωτικές κατοικίες, και τα ιδρύματα 
υγειονομικής περίθαλψης να παραμένουν 
σε εύλογη απόσταση από τέτοιου είδους 
εγκαταστάσεις·

Or. en
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Τροπολογία 30
Αδάμος Αδάμου, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. εκτιμά ότι, ενόψει του 
πολλαπλασιασμού των προσφυγών στη 
δικαιοσύνη ακόμη και μέτρων αναστολής 
από την πλευρά των δημοσίων αρχών, 
είναι προς το συμφέρον όλων να 
προκριθούν λύσεις οι οποίες στηρίζονται 
σε διάλογο μεταξύ των παραγόντων της 
βιομηχανίας, των δημοσίων αρχών και των 
οργανώσεων ενδιαφερομένων κατοίκων 
όσον αφορά τα κριτήρια εγκατάστασης 
νέων κεραιών GSM ή γραμμών υψηλής 
τάσης, και να λαμβάνεται μέριμνα έτσι 
ώστε τουλάχιστον τα σχολεία, οι 
βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι οίκοι ευγηρίας 
και τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης 
να παραμένουν σε εύλογη απόσταση από 
τέτοιου είδους εγκαταστάσεις·

5. εκτιμά ότι, ενόψει του 
πολλαπλασιασμού των προσφυγών στη 
δικαιοσύνη και ως εκ τούτου, των μέτρων 
αναστολής από την πλευρά των δημοσίων 
αρχών, είναι προς το συμφέρον όλων να 
προκριθούν λύσεις οι οποίες στηρίζονται 
σε διάλογο μεταξύ των παραγόντων της 
βιομηχανίας, των δημοσίων αρχών, των 
στρατιωτικών αρχών και των 
οργανώσεων ενδιαφερομένων κατοίκων 
όσον αφορά τα κριτήρια εγκατάστασης 
νέων κεραιών GSM ή γραμμών υψηλής 
τάσης, και να λαμβάνεται μέριμνα έτσι 
ώστε τουλάχιστον τα σχολεία, οι 
βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι οίκοι ευγηρίας 
και τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης 
να παραμένουν σε ορισμένη απόσταση που 
θα καθορίζεται από επιστημονικά
κριτήρια, από τέτοιου είδους 
εγκαταστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 31
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. καλεί τα κράτη μέλη, από κοινού με 
τους παρόχους του τομέα, να θέσουν στη 
διάθεση του κοινού χάρτες που θα 
αποτυπώνουν την έκθεση σε γραμμές
υψηλής τάσης, σε ραδιοσυχνοτήτες και 
σε μικροκύματα, ιδίως σε όσες 
προέρχονται από ιστούς 
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τηλεπικοινωνιών, από ραδιοφωνικούς 
αναμεταδότες και από τηλεφωνικές 
κεραίες· ζητεί την ανάρτηση των εν λόγω 
πληροφοριών σε ιστοσελίδα, έτσι ώστε το 
κοινό να μπορεί να ανατρέχει εύκολα σε 
αυτές, καθώς και τη διάδοσή τους μέσω 
των μέσων ενημέρωσης·

Or. es

Τροπολογία 32
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5β. προτείνει στην Επιτροπή να εξετάσει 
το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης πόρων 
των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας για 
να διερευνηθούν οι επιπτώσεις των 
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων πολύ 
χαμηλών συχνοτήτων, και δη των 
ηλεκτροφόρων γραμμών·

Or. es

Τροπολογία 33
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Αδάμος Αδάμου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει 
ετήσια έκθεση σχετικά με το επίπεδο της 
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην 
ΕΕ, τις πηγές της και τις δράσεις που 
πρέπει να αναληφθούν στην ΕΕ για την 
καλύτερη προστασία της ανθρώπινης 
υγείας και του περιβάλλοντος·
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Τροπολογία 34
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή να βρει μια 
λύση έτσι ώστε να επιταχυνθεί η έναρξη 
εφαρμογής της οδηγίας 2004/40/ΕΚ και να 
διασφαλιστεί επίσης η αποτελεσματική 
προστασία των μετακινούμενων πολιτών 
από τα ΗΜΠ, κατά τον ίδιο τρόπο που 
προστατεύονται ήδη από τους θορύβους 
και τους κραδασμούς χάρη σε δύο άλλα 
κοινοτικά κείμενα. 

 7. ζητεί από την Επιτροπή να βρει μια 
λύση έτσι ώστε να επιταχυνθεί η έναρξη 
εφαρμογής της οδηγίας 2004/40/ΕΚ και να 
διασφαλιστεί επίσης η αποτελεσματική 
προστασία των μετακινούμενων πολιτών 
από τα ΗΜΠ, κατά τον ίδιο τρόπο που 
προστατεύονται ήδη από τους θορύβους 
και τους κραδασμούς χάρη σε δύο άλλα 
κοινοτικά κείμενα· ζητεί, στο πλαίσιο 
αυτό, την επικαιροποίηση της οδηγίας 
σχετικά με την έκθεση των εργαζομένων 
που έρχονται σε επαφή με ιατρικές 
τεχνολογίες απεικόνισης, που βασίζεται 
στα ευρήματα πρόσφατων μελετών και 
στη γνωμοδότηση της Επιστημονικής 
επιτροπής για τους ανακύπτοντες και 
τους πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους 
για την υγεία (ΕΕΑΝΚΥ)·

Or. es

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ζητεί από την Επιτροπή να βρει μια 
λύση έτσι ώστε να επιταχυνθεί η έναρξη 
εφαρμογής της οδηγίας 2004/40/ΕΚ και να 
διασφαλιστεί επίσης η αποτελεσματική 
προστασία των μετακινούμενων πολιτών 

7. ζητεί από την Επιτροπή να βρει μια 
λύση έτσι ώστε να επιταχυνθεί η έναρξη 
εφαρμογής της οδηγίας 2004/40/ΕΚ και να 
διασφαλιστεί επίσης η αποτελεσματική 
προστασία των μετακινούμενων πολιτών 
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από τα ΗΜΠ, κατά τον ίδιο τρόπο που 
προστατεύονται ήδη από τους θορύβους 
και τους κραδασμούς χάρη σε δύο άλλα 
κοινοτικά κείμενα.

από τα ΗΜΠ, κατά τον ίδιο τρόπο που 
προστατεύονται ήδη από τους θορύβους 
και τους κραδασμούς χάρη σε δύο άλλα 
κοινοτικά κείμενα και να προβλεφθεί 
εξαίρεση για την απεικόνιση μαγνητικού 
συντονισμού δυνάμει του άρθρου 1 της εν 
λόγω οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 36
Alojz Peterle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. καλεί την Επιτροπή να 
χρηματοδοτήσει την έρευνα σχετικά με 
τις επιπτώσεις των ΗΜΠ στη χλωρίδα 
και την πανίδα, και ιδίως στις μέλισσες·

Or. sl

Τροπολογία 37
Kathy Sinnott

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
έκκληση για επίδειξη σύνεσης την οποία 
απηύθυνε η συντονίστρια της μελέτης 
INTERPHONE, κ. Elisabeth Cardis, η 
οποία, με βάση τις υπάρχουσες γνώσεις, 
συνιστά να γίνεται λελογισμένη χρήση των 
κινητών τηλεφώνων από τους ανηλίκους 
και να προτιμώνται οι σταθερές 
τηλεφωνικές συσκευές·

9. υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την 
έκκληση για επίδειξη σύνεσης την οποία 
απηύθυνε η συντονίστρια της μελέτης 
INTERPHONE, κ. Elisabeth Cardis, η 
οποία, με βάση τις υπάρχουσες γνώσεις, 
συνιστά να γίνεται λελογισμένη χρήση των 
κινητών και των ασύρματων τηλεφώνων 
από τους ανηλίκους και να προτιμώνται οι 
ενσύρματες σταθερές τηλεφωνικές 
συσκευές·
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Τροπολογία 38
Kathy Sinnott

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. συνιστά επίσης στην Επιτροπή, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η πολιτική 
και δημοσιονομική αποτελεσματικότητα, 
να αναδιανείμει τους κοινοτικούς πόρους 
που διατίθενται για μελέτες σχετικά με τα 
ΗΜΠ και να τους διαθέσει σε μια γενική 
εκστρατεία ενημέρωσης της ευρωπαϊκής 
νεολαίας σχετικά με τις ενδεδειγμένες 
πρακτικές όσον αφορά τη χρήση των
κινητών τηλεφώνων, όπως η χρήση 
συσκευών «hands free», η μείωση της 
διάρκειας των κλήσεων και η χρήση των 
τηλεφώνων σε χώρους με καλή λήψη·

11. συνιστά επίσης στην Επιτροπή, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η πολιτική 
και δημοσιονομική αποτελεσματικότητα, 
να αναδιανείμει τους κοινοτικούς πόρους 
που διατίθενται για μελέτες σχετικά με τα 
ΗΜΠ και να τους διαθέσει σε μια γενική 
εκστρατεία ενημέρωσης της ευρωπαϊκής 
νεολαίας σχετικά με τις ενδεδειγμένες 
πρακτικές όσον αφορά τη χρήση των 
κινητών τηλεφώνων, όπως η χρήση 
συσκευών «hands free», η μείωση της 
διάρκειας των κλήσεων, η αποφυγή 
επαφής των συσκευών με το σώμα, η 
απενεργοποίηση των συσκευών όταν δεν 
χρησιμοποιούνται (όπως π.χ. στις τάξεις)
και η χρήση των τηλεφώνων σε χώρους με 
καλή λήψη·

Or. en

Τροπολογία 39
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Αδάμος Αδάμου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. συνιστά επίσης στην Επιτροπή, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η πολιτική 
και δημοσιονομική αποτελεσματικότητα, 
να αναδιανείμει τους κοινοτικούς πόρους
που διατίθενται για μελέτες σχετικά με τα 
ΗΜΠ και να τους διαθέσει σε μια γενική 
εκστρατεία ενημέρωσης της ευρωπαϊκής 

11. συνιστά επίσης στην Επιτροπή, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η πολιτική 
και δημοσιονομική αποτελεσματικότητα, 
να αναδιανείμει μέρος των κοινοτικών 
πόρων που διατίθενται για μελέτες σχετικά 
με τα ΗΜΠ και να τους διαθέσει σε μια 
γενική εκστρατεία ενημέρωσης της 
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νεολαίας σχετικά με τις ενδεδειγμένες 
πρακτικές όσον αφορά τη χρήση των 
κινητών τηλεφώνων, όπως η χρήση
συσκευών «hands free», η μείωση της 
διάρκειας των κλήσεων και η χρήση των 
τηλεφώνων σε χώρους με καλή λήψη·

ευρωπαϊκής νεολαίας σχετικά με τις 
ενδεδειγμένες πρακτικές όσον αφορά τη 
χρήση των κινητών τηλεφώνων, όπως ο 
περιορισμός της χρήσης κινητών 
τηλεφώνων, η χρήση συσκευών «hands
free», η μείωση της διάρκειας των 
κλήσεων και η χρήση των τηλεφώνων σε 
χώρους με καλή λήψη·

Or. en

Τροπολογία 40
Αδάμος Αδάμου, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. οι συγκεκριμένες εκστρατείες 
ενημέρωσης θα πρέπει επίσης να 
εξοικειώσουν την ευρωπαϊκή νεολαία με 
τους κινδύνους για την υγεία που 
συνδέονται με τη χρήση των οικιακών 
συσκευών, καθώς και με τη σημασία που 
έχει η απενεργοποίηση των συσκευών και 
όχι η διατήρησή τους σε κατάσταση 
αναμονής·

Or. en

Τροπολογία 41
Inés Ayala Sender

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη την αύξηση της 
χρηματοδότησης της Ε&Α, προκειμένου 
να αξιολογηθούν τυχόν μακροπρόθεσμες
αρνητικές επιπτώσεις των 
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ραδιοσυχνοτήτων της κινητής 
τηλεφωνίας· ζητεί επίσης την αύξηση των 
δημοσίων προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων για τη διερεύνηση των 
επιβλαβών επιπτώσεων που συνεπάγεται 
η πολλαπλή έκθεση σε διάφορες πηγές 
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, ιδίως όταν 
πρόκειται για παιδιά·

Or. es

Τροπολογία 42
Αδάμος Αδάμου, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11β. καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με τα 
πρότυπα ενεργειακής απόδοσης για τις 
ηλεκτρικές και τις ηλεκτρονικές 
συσκευές, να εισηγηθεί την απαγόρευση 
της λειτουργίας της κατάστασης 
αναμονής για τις νέες συσκευές·

Or. en

Τροπολογία 43
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Αδάμος Αδάμου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13a. καλεί τη διεθνής επιτροπή για την 
προστασία από τις μη ιοντίζουσες 
ακτινοβολίες και την ΠΟΥ να είναι πιο 
διαφανείς και ανοιχτοί στον διάλογο με 
όλους τους ενδιαφερόμενου φορείς σε ό,τι 
αφορά τον καθορισμό των προτύπων·

Or. en
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Τροπολογία 44
Αδάμος Αδάμου, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. αποδοκιμάζει ορισμένες ιδιαίτερα 
επιθετικές διαφημιστικές εκστρατείες 
παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
με την ευκαιρία των εορτών του τέλους 
του έτους, όπως η πώληση συσκευών 
κινητής τηλεφωνίας που προορίζονται 
αποκλειστικά για παιδιά ή οι προσφορές 
«δωρεάν λεπτών ομιλίας» που 
απευθύνονται σε εφήβους·

14. αποδοκιμάζει ορισμένες ιδιαίτερα 
επιθετικές διαφημιστικές εκστρατείες 
παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
με την ευκαιρία των εορτών του τέλους 
του έτους και άλλων ειδικών 
περιστάσεων, όπως η πώληση συσκευών 
κινητής τηλεφωνίας που προορίζονται 
αποκλειστικά για παιδιά ή οι προσφορές 
«δωρεάν λεπτών ομιλίας» που 
απευθύνονται σε εφήβους·

Or. en

Τροπολογία 45
Urszula Krupa

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. αξιώνει, στο πλαίσιο του μόνιμου 
ενδιαφέροντος για τη βελτίωση της 
ενημέρωσης των καταναλωτών, την 
τροποποίηση των τεχνικών προτύπων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής 
Τυποποίησης (CENELEC), έτσι ώστε να 
επιβληθεί η υποχρέωση επισήμανσης της 
ισχύος εκπομπής καθώς και η 
συμπερίληψη σε όλες τις συσκευές που 
λειτουργούν με ασύρματο τρόπο της 
ένδειξης ότι εκπέμπουν μικροκύματα·

16. αξιώνει, στο πλαίσιο του μόνιμου 
ενδιαφέροντος για τη βελτίωση της 
ενημέρωσης των καταναλωτών, την 
τροποποίηση των τεχνικών προτύπων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής 
Τυποποίησης (CENELEC), έτσι ώστε να 
επιβληθούν πιο αυστηρές προδιαγραφές
αλλά και η υποχρέωση επισήμανσης της 
ισχύος εκπομπής καθώς και η 
συμπερίληψη σε όλες τις συσκευές που 
λειτουργούν με ασύρματο τρόπο της 
ένδειξης ότι εκπέμπουν μικροκύματα,
καθώς και ότι είναι επιβλαβείς για τις 
εγκύους και τα παιδιά·

Or. pl
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Τροπολογία 46
Αδάμος Αδάμου, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. εκφράζει την έντονη αποδοκιμασία 
του για το γεγονός ότι οι ασφαλιστικές 
εταιρείες τείνουν να εξαιρούν την κάλυψη 
έναντι κινδύνων που σχετίζονται με 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία από τα 
ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης, γεγονός 
που σημαίνει στην πράξη ότι οι 
ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες 
εφαρμόζουν ήδη μια δική τους εκδοχή της 
αρχής της προφύλαξης·

18. καλεί τις ασφαλιστικές εταιρείες να 
λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους που 
σχετίζονται με ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
στο πλαίσιο των ασφαλιστήριων αστικής 
ευθύνης, και ότι στην αντίθετη
περίπτωση το σίγουρο αποτέλεσμα θα 
είναι οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές 
εταιρείες να εφαρμόζουν ήδη μια δική τους 
εκδοχή της αρχής της προφύλαξης·

Or. en

Τροπολογία 47
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Αδάμος Αδάμου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. καλεί τα κράτη μέλη να 
ακολουθήσουν το παράδειγμα της 
Σουηδίας και να αναγνωρίζουν τα άτομα 
που υποφέρουν από 
ηλεκτροϋπερευαισθησία ως άτομα με 
ειδικές ανάγκες, ούτως ώστε να
τυγχάνουν επαρκούς προστασίας και 
ίσων ευκαιριών·

Or. en
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