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την έκθεση εργαζομένων σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι η Πολωνία δεν αξιολογεί σωστά τους κινδύνους που 
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι που εκτίθενται σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και υποστηρίζει
ότι η αυξημένη έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και οπτική ακτινοβολία είναι εξαιρετικά 
επιβλαβής για την υγεία τους. Έχει δε παραπέμψει το ζήτημα σε αρκετές εθνικές 
υγειονομικές αρχές που δεν προσδιορίζονται, οι οποίες είναι αρμόδιες για την αξιολόγηση 
των κινδύνων. Η αναφέρουσα ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι πολωνικές αρχές συμμορφώνονται με τις διατάξεις της ΕΕ 
και τις οριακές τιμές σχετικά με την έκθεση του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και με 
την αρχή της προφύλαξης σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας 
υγείας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Μαρτίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουλίου 2007.

Σύμφωνα με την αναφορά, στην Πολωνία δεν υπάρχουν φορείς οι οποίοι να πραγματοποιούν 
μετρήσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε σχέση με αστυνομικά παραπτώματα. Η 
Επιτροπή δεν δύναται να διατυπώσει παρατηρήσεις για τη συνάφεια του θέματος ούτε για την 
πραγματική υπόσταση των καταγγελλόμενων αστυνομικών παραπτωμάτων που σχετίζονται 
με την έκθεση του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, καθώς η αναφορά δεν παρέχει κανένα 
στοιχείο ούτε καν σχετική περιγραφή. Επιπλέον, καθώς δεν υπάρχουν τεκμηριωμένα 
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στοιχεία, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει εάν η Κοινότητα έχει αρμοδιότητα να 
παρέμβει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Επιτροπή δεν δύναται να 
διερευνήσει το ζήτημα που θίγει η αναφορά καθώς δεν προσδιορίζεται με ακρίβεια.

Γενικότερα, και όσον αφορά την έκθεση του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, το 
Συμβούλιο ενέκρινε το 1999 σύσταση (σύσταση αριθ. 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου) η οποία 
θεσπίζει βασικούς περιορισμούς και επίπεδα αναφοράς, βασιζόμενη σε διεθνείς 
κατευθυντήριες γραμμές, αποσκοπώντας στον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Η σύσταση καλεί τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη ανάλογους 
περιορισμούς και επίπεδα κατά τη θέσπιση των εθνικών τους μέτρων για τον περιορισμό της 
έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Σύμφωνα με το άρθρο 152 ΕΚ, είναι 
αρμοδιότητα των κρατών μελών να αποφασίζουν και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες 
διατάξεις παρακολούθησης όσον αφορά την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία· η ΕΕ δεν 
έχει αρμοδιότητα στον εν λόγω τομέα. Πάντως, σύμφωνα με το άρθρο 137 ΕΚ, στο 
εργασιακό περιβάλλον, η ΕΕ μπορεί να εγκρίνει ελάχιστες απαιτήσεις προκειμένου να 
ενθαρρύνει την πραγματοποίηση βελτιώσεων προς την κατεύθυνση της διασφάλισης 
καλύτερου επιπέδου προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Στις 29 
Απριλίου 2004, το Συμβούλιο ενέκρινε την οδηγία 2004/40/ΕΚ όσον αφορά την έκθεση των 
εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, η αρμόδια πολωνική αρχή για την 
εφαρμογή μέτρων περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι η 
Γενική Υγειονομική Επιθεώρηση (Chief Sanitary Inspectorate). Η διεύθυνσή της είναι:

ΓΕΝΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
Τμήμα περιβαλλοντικής υγιεινής 
ul. Długa 38/40
00-238 Βαρσοβία
Πολωνία

http://www.gis.gov.pl/
τηλ. +48 22 536 13 00
φαξ +48 22 635 61 94 

Διευθύντρια τμήματος
Izabela Fengler’

4. Aπάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Μετά την πρώτη απάντηση της Επιτροπής τής 27ης Ιουλίου 2007, η αναφέρουσα απέστειλε 
νέα στοιχεία.
Τμήματα των εγγράφων είναι αντίγραφα αλληλογραφίας μεταξύ της αναφέρουσας και 
πολωνικών δικαστικών και εισαγγελικών αρχών σχετικά με ένα ζήτημα προστασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό δεν φαίνεται να συνδέεται με τις άλλες 
καταγγελίες σχετικά με την έκθεση σε ακτινοβολία. Η Επιτροπή δεν μπορεί να επιληφθεί της 
υπόθεσης αυτής, η οποία εμπίπτει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του κράτους μέλους.

Οι άλλες δέσμες εγγράφων αφορούν καταγγελίες κατά α) ενός αστυνομικού ή/και β) κατά 
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αστυνομικού τμήματος, το οποίο πιθανώς βρίσκεται πλησίον της οικίας της αναφέρουσας. Το 
ύφος των επιστολών και η διατύπωση, ωστόσο, προκαλούν τέτοια σύγχυση, που είναι 
αδύνατο να εξαχθούν στοιχεία σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης. Όπως 
προκύπτει, το συγκεκριμένο άτομο φοβάται κάθε είδους ακτινοβολία, και ανησυχεί για τις 
επιπτώσεις των εκπομπών των κεραιών που βρίσκονται στη στέγη του αστυνομικού 
τμήματος. Ορισμένα από τα έγγραφα του φακέλου αναφέρουν ότι οι αρμόδιες αρχές έχουν 
πραγματοποιήσει μετρήσεις και ότι τα αποτελέσματα είναι κατά πολύ χαμηλότερα από τα 
όρια που ισχύουν για την έκθεση του κοινού στην Πολωνία.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το πρόβλημα που εκθέτει η αναφέρουσα αφορά την έκθεση του 
κοινού σε μη ιοντίζουσα ακτινοβολία (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) και όχι την έκθεση 
εργαζομένων. Το αντικείμενο της αναφοράς επομένως δεν σχετίζεται με την υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εργασία. Ο τίτλος της αναφοράς πρέπει συνεπώς να 
τροποποιηθεί αντιστοίχως.
Γενικότερα, όσον αφορά την έκθεση του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, το Συμβούλιο 
ενέκρινε το 1999 μια σύσταση (σύσταση 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου) που θεσπίζει 
βασικούς περιορισμούς και πεδία αναφοράς, βάσει διεθνών κατευθυντήριων γραμμών, με 
σκοπό τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Η σύσταση καλεί 
τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους περιορισμούς και τα επίπεδα αυτά κατά τον καθορισμό 
των εθνικών τους μέτρων για τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία. Σύμφωνα με το άρθρο 152 της Συνθήκης ΕΚ, είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών ο 
καθορισμός και η εφαρμογή των κατάλληλων διατάξεων παρακολούθησης όσον αφορά την 
έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία· η ΕΕ δεν έχει αρμοδιότητα στον εν λόγω τομέα. Η 
Πολωνία έχει εφαρμόσει ένα εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο είναι αυστηρότερο από τη 
σύσταση του Συμβουλίου.

Προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα όρια που προτείνονται στη σύσταση είναι πράγματι 
επαρκώς αυστηρά για την προστασία της υγείας του κοινού, η Επιτροπή παρακολουθεί την 
εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις των 
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην υγεία του ανθρώπου, καθώς και την εφαρμογή της 
σύστασης 1999/519/ΕΚ περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού. 
Στην τελευταία ενημέρωσή της, η ευρωπαϊκή Επιστημονική Επιτροπή για τους Ανακύπτοντες 
και τους Πρόσφατα Εντοπιζόμενους Κινδύνους για την Υγεία (ΕΕΑΝΚΥ) αναφέρει ότι για 
τις ραδιοσυχνότητες «συμπεραίνεται από τρεις ανεξάρτητες πηγές έρευνας (επιδημιολογικές
μελέτες, μελέτες σε ζώα και μελέτες in vitro) ότι η έκθεση σε πεδία ραδιοσυχνοτήτων δεν είναι 
πιθανό να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των κρουσμάτων καρκίνου σε ανθρώπους. Ωστόσο, 
[…] απαιτούνται περαιτέρω μελέτες προκειμένου να προσδιοριστεί εάν μια πολύ πιο 
μακροχρόνια έκθεση του ανθρώπου σε τέτοια τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο 
εμφάνισης καρκίνου.
Όσον αφορά μη καρκινογόνα αποτελέσματα, οι επιστημονικές μελέτες δεν υποστήριξαν τυχόν 
επιπτώσεις των πεδίων ραδιοσυχνοτήτων σε συμπτώματα. Αυτό σημαίνει ότι, μέχρι στιγμής, τα 
διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι τα όρια που προτείνονται από 
τη σύσταση είναι επαρκή για τη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας του κοινού.»
Δεδομένου ότι η υπόθεση δεν αφορά έκθεση εργαζομένων, η Επιτροπή είναι της άποψης ότι 
δεν συντρέχει παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας.
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