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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0628/2006, του Krzysztof Kuklinski, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με τον
κίνδυνο που εγκυμονεί για τη δημόσια υγεία η ακτινοβολία από εναέρια γραμμή υψηλής 
τάσεως στο Kamioniki της Δυτικής Πολωνίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με γραμμή υψηλής τάσεως η οποία 
πρόκειται να τοποθετηθεί σε ύψος 70 μέτρων πάνω από το έδαφος στο Kamioniki πλησίον 
του Πόζναν στη Δυτική Πολωνία, ισχυριζόμενος ότι ο τοπικός πληθυσμός θα εκτεθεί σε 
ακτινοβολία που είναι πιθανόν να προκαλέσει διάφορες μορφές καρκίνου, 
συμπεριλαμβανομένης της λευχαιμίας μεταξύ των παιδιών. Επισημαίνει ότι η εν λόγω 
εναέρια γραμμή υψηλής τάσεως θα μεταφέρει τάσεις 2 x 440 kV και 2 x 220 kV και ότι οι 
αποστάσεις από τις πλησιέστερες κατοικίες θα κυμαίνονται μεταξύ 30 και 370 μέτρων. Ο 
αναφέρων ισχυρίζεται ότι το εν λόγω έργο παραβιάζει τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία και, 
συνεπώς, ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι οι κάτοικοι του Kamioniki δεν θα εκτεθούν σε επικίνδυνη και καρκινογόνο ακτινοβολία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Δεκεμβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαΐου 2007.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίγνωση της δημόσιας ανησυχίας σχετικά με το θέμα των 
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (EMF). Η Επιτροπή παρακολουθεί επί μακρόν τις πιθανές 
επιπτώσεις των EMF στην υγεία, ζητώντας την επανεξέταση της επιστημονικής 
βιβλιογραφίας, τη χρηματοδότηση έρευνας, τη διάδοση πληροφοριών και τη συμβολή στη 
δημιουργία ενός νομικού πλαισίου για την προστασία των εργαζομένων και των πολιτών.

Το εν λόγω νομικό πλαίσιο περιλαμβάνει συνιστώμενα όρια όσον αφορά την έκθεση του 
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ευρύτερου κοινού των κρατών μελών σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (σύσταση 1999/519/ΕΚ1

του Συμβουλίου), καθορισμένα όρια για την έκθεση των εργαζομένων σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία (οδηγία 2004/40/ΕΚ2) και καθορισμένα όρια σχετικά με ηλεκτρομαγνητικά πεδία που 
προέρχονται από προϊόντα που κυκλοφορούν στο εμπόριο ή τίθενται σε λειτουργία στην
αγορά της ΕΕ (οδηγία 1999/5/ΕΚ3). Η οδηγία 2004/40/ΕΚ υποχρεώνει τα κράτη μέλη να 
συμμορφωθούν έως την 30ή Απριλίου 2008 το αργότερο. Αποσκοπεί στην προστασία των 
εργαζομένων από τους κινδύνους που απορρέουν από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και έχει,
ως εκ τούτου, περιορισμένο πεδίο εφαρμογής.

Το Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση 1999/519/ΕΚ στις 12 Ιουλίου 1999 περί του περιορισμού 
της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz to 300 GHz) βάσει των 
κατευθυντήριων γραμμών της Διεθνούς Επιτροπής Προστασίας από τη μη Ιονίζουσα 
Ακτινοβολία (ICNIRP), όπως εγκρίθηκαν από την Επιστημονική Συντονιστική Επιτροπή που 
παρέχει συμβουλές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διεπιστημονικά ζητήματα. Το εν λόγω 
κείμενο συνιστά στα κράτη μέλη, προκειμένου να παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας της 
δημόσιας υγείας, να εγκρίνουν ένα πλαίσιο βασικών περιορισμών και επιπέδων αναφοράς4. 
Οι συστάσεις σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης βασίστηκαν σε αποδεδειγμένες 
επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία.

Όσον αφορά την εφαρμογή προστατευτικών μέτρων σε ειδικές περιστάσεις, όπως αυτές που 
αναφέρθηκαν για γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος (π.χ. πλησίον σχολείων, νοσοκομείων, 
περιοχών κατοικίας), η εφαρμογή των μέτρων προστασίας αποτελεί ζήτημα το οποίο πρέπει 
να επιλυθεί σε εθνικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας ως βάση όπου είναι απαραίτητο την 
προαναφερθείσα ευρωπαϊκή σύσταση.

Όταν σημειώνεται υπέρβαση των επιπέδων αναφοράς, συνιστάται στις εθνικές αρχές να 
διενεργήσουν αξιολόγηση της κατάστασης έκθεσης και να λάβουν τα κατάλληλα επακόλουθα 
μέτρα, όπως παροχή πληροφοριών στο κοινό που είναι εκτεθειμένο, αλλαγές στην 
εγκατάσταση ή στο σχέδιο της πηγής ακτινοβολίας ή στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί.

Εν προκειμένω, ο αναφέρων επιθυμεί ενδεχομένως να έρθει σε επαφή με τις αρμόδιες 
πολωνικές αρχές προκειμένου να τους ζητήσει να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες 
επιτόπου μετρήσεις και να τις συγκρίνει με τα ισχύοντα πολωνικά πρότυπα ή/και δεσμευτικά 
όρια, καθώς επίσης και με τα επίπεδα αναφοράς της σύστασης 1999/519/ΕΚ.5

Καθώς οι συστάσεις (όπως η προαναφερθείσα σύσταση 1999/519/ΕΚ) δεν είναι δεσμευτικές, 
  

1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999H0519:EL:HTML ΕΕ L 199 της 30.7.1999
2 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0040R(01):EL:HTML ΕΕ L 184 της
24.5.2004
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0005:EL:HTML ΕΕ L 91 της 7.4.1999
4 Σχετικά με το θέμα, η αξιολόγηση θα πρέπει να βασίζεται στα εκπεμπόμενα επίπεδα πεδίων και όχι στον 
ορισμό των γενικών «αποστάσεων ασφαλείας». Η χρήση ενός τέτοιου υποκατάστατου δεν θα ήταν επαρκής 
επειδή τα πεδία εξαρτώνται από την τάση, την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και από αρκετούς άλλους 
παράγοντες, όπως το σχέδιο των πυλώνων, το ύψος των ηλεκτροφόρων γραμμών, ο αριθμός των συστημάτων, 
οι διαστάσεις και ο αριθμός των γραμμών φάσης, κλπ.. Για περαιτέρω πληροφορίες στη διεύθυνση
http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net .
5 Σε απάντηση σε ερωτηματολόγιο της Επιτροπής, η κατάσταση των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή 
της σύστασης συνοψίστηκε σε μια έκθεση που δημοσιεύτηκε το 2002 (βλέπε
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/environment/EMF/implement_rep_en.pdf).
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η Επιτροπή δεν έχει τη δυνατότητα να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει σε αυτή την 
περίπτωση. Εάν ο αναφέρων επιθυμεί να δώσει συνέχεια στην υπόθεση, συνιστάται να 
ενημερωθεί σχετικά με τη θέση της πολωνικής νομοθεσίας και τα συναφή μέτρα σε εθνικό 
επίπεδο.

Εντούτοις, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υποστήριξε (απόφαση στην υπόθεση C-322/88, 
στοιχείο 181) ότι οι συστάσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν ως στερούμενες εννόμου 
αποτελέσματος. Τα εθνικά δικαστήρια οφείλουν, κατά την επίλυση των διαφορών που τους 
υποβάλλονται, να τις λαμβάνουν υπόψη τους, ιδίως όταν αυτές φωτίζουν την ερμηνεία 
εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί με σκοπό την εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων, ή 
ακόμα όταν οι συστάσεις έχουν ως αντικείμενο τη συμπλήρωση κοινοτικών διατάξεων 
δεσμευτικού χαρακτήρα.

Λαμβανομένου υπόψη του σημαντικού όγκου νέων επιστημονικών πληροφοριών που έχουν 
καταστεί διαθέσιμες από το 2001, η Επιτροπή ζήτησε από την Επιστημονική Επιτροπή της 
για τους ανακύπτοντες και τους πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία 
(SCENIHR)2 να επικαιροποιήσει τη γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής για την 
Τοξικότητα, την Οικοτοξικότητα και το Περιβάλλον (CSTEE)3 της 30ής Οκτωβρίου 20014

σχετικά με τις πιθανές επιδράσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, των πεδίων 
ραδιοσυχνοτήτων και της ακτινοβολίας των μικροκυμάτων στην ανθρώπινη υγεία. Η
προσφάτως εγκριθείσα προκαταρκτική γνωμοδότηση5 της SCENIHR σχετικά με τις πιθανές 
επιδράσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (EMF) στην ανθρώπινη υγεία τέθηκε σε δημόσια 
διαβούλευση κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου του 2006. Η SCENIHR εξέτασε τις 
παρατηρήσεις και τις πληροφορίες που έλαβε και εκπόνησε μια τελική γνωμοδότηση η οποία 
θα δημοσιευτεί σύντομα στο Διαδίκτυο6.

  
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61988J0322:EL:HTML
2 http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/04_scenihr/04_scenihr_en.htm
3 http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/sct/sct_en.htm
4 http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/sct/documents/out128_en.pdf
5 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_006.pdf
6 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/scenihr_opinions_en.htm


