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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1404/2008, του Robert Verkerk, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Alliance for Natural Health, σχετικά με την άμεση ανάγκη 
αναθεώρησης του τρόπου εκτίμησης και ελέγχου των κινδύνων που 
εγκυμονούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία για τη δημόσια υγεία 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκτιμά ότι είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρξει αναθεώρηση του τρόπου 
εκτίμησης και του ελέγχου των κινδύνων των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (ΗΜΠ) για τη 
δημόσια υγεία με σκοπό τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της δημόσιας 
υγείας. Θεωρεί ότι τα ισχύοντα πρότυπα βασίζονται σε απαρχαιωμένα ευρήματα ερευνών, 
βάσει των οποίων μετρώνται μόνο οι θερμικές επιπτώσεις. Ο αναφέρων ζητεί να συγκροτηθεί 
ανεξάρτητη επιτροπή που θα ερευνήσει τις επιδράσεις των ΗΜΠ βάσει των πιο πρόσφατων 
δεδομένων και ανακαλύψεων, να υπάρξει αξιολόγηση όλων των υπαρχουσών τιμών 
αναφοράς, εξέταση εναλλακτικών τιμών αναφοράς και μέγιστων τιμών, θέσπιση νέας 
νομοθεσίας σχετικά με το εν λόγω αντικείμενο, κατάλληλη πληροφόρηση του κοινού σχετικά 
με τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της χρήσης συγκεκριμένων συσκευών, βελτίωση της 
αναγνώρισης της υψηλής ηλεκτροευαισθησίας και να δοθεί προτεραιότητα στη 
χρηματοδότηση ερευνών για το εν λόγω πεδίο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

Η Επιτροπή συγκρότησε τις ανεξάρτητες Επιστημονικές Επιτροπές της ΕΕ για να 
ανταποκριθεί σε αυτήν την ανάγκη και κάνει εδώ και χρήση των υπηρεσιών τους. Σχετικά με 
το θέμα αυτό χρησιμοποίησε πρόσφατα τις υπηρεσίες της Επιστημονικής Επιτροπής για τους 
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Ανακύπτοντες και τους Πρόσφατα Εντοπιζόμενους Κινδύνους για την Υγεία (SCENIHR ή 
ΕΕΑΝΚΥ). Οι εν λόγω επιτροπές απαρτίζονται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που 
επιλέγονται βάσει της επιστημονικής τους αριστείας σε προσωποπαγή θέση και υποχρεούνται
να λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της ανεξαρτησίας, της αριστείας και της διαφάνειας. 
Δεσμεύονται από δηλώσεις με τις οποίες διαβεβαιώνεται η δέσμευσή τους, η τήρηση του 
απορρήτου και με τις οποίες ορίζονται τα συμφέροντά τους. Παράγουν ανεξάρτητες 
επιστημονικές αξιολογήσεις που βασίζονται στα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα. Η 
ανάπτυξη επιστημονικών συμβουλών που συμμορφώνονται πλήρως με την αρχή της 
ανεξαρτησίας όπως αυτή ορίζεται στον κανονισμό των Επιστημονικών Επιτροπών1

στηρίζεται από μια διαδικασία σαφώς καθορισμένη και από τη διευκόλυνση της διαδικασίας 
από έναν Επιστημονικό Υπεύθυνο από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Η πιο πρόσφατη 
αξιολόγηση σχετικά με τις επιπτώσεις των ΗΜΠ στην υγεία εγκρίθηκε από την ΕΕΑΝΚΥ
στις 19 Ιανουαρίου 2009. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον σύνδεσμο: 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/committees_en.htm.

Ο αναφέρων ζητεί να διευρυνθεί η επανεξέταση ώστε να συμπεριλάβει την ανεξάρτητη 
αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων τιμών αναφοράς τόσο για τις ραδιοσυχνότητες/μεσαία 
κύματα (RF/MW ) όσο και για τις ιδιαίτερα χαμηλές συχνότητες (ELF) όπως αυτές ορίζονται 
από την Διεθνή Επιτροπή για την Προστασία από τις Μη Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP):

 Η Επιτροπή υποστηρίζει και προωθεί τις ανεξάρτητες επιστημονικές εκτιμήσεις των
κινδύνων. Αυτό συνιστά μάλιστα το καθήκον οργάνων όπως η ΕΕΑΝΚΥ. Ωστόσο, εκτός από 
αυτό, η Επιτροπή υποστηρίζει επίσης το διαχωρισμό της εκτίμησης των κινδύνων από τη 
διαχείριση των κινδύνων. Η επιλογή των ορίων έκθεσης ανήκει στα καθήκοντα της 
διαχείρισης κινδύνων, άρα αποτελεί μέρος της χάραξης πολιτικής. Υπόκειται λοιπόν στην 
συνήθη διαδικασία χάραξης πολιτικής.

Ο αναφέρων ζητεί να εξεταστούν εναλλακτικές τιμές αναφοράς και μέγιστα όρια για την 
περίπτωση που αποδειχθεί ότι οι τιμές αναφοράς της ΕΕΑΝΚΥ είναι σημαντικά ανεπαρκείς για 
τον σκοπό της παροχής ενός υψηλού βαθμού προστασίας στους καταναλωτές , σύμφωνα με τις 
αρχές του Ευρωπαϊκού και του Διεθνούς Δικαίου.

Σύμφωνα με τη Σύσταση του Συμβουλίου (1999/519/ΕΚ) της 12ης Ιουλίου 1999 σχετικά με 
το όριο της έκθεσης του ευρέως κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz – 300 GHz), η 
Επιτροπή παρακολουθεί τις πιο  πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις προκειμένου να 
διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας του ευρέως κοινού. Οι τρέχουσες κατευθυντήριες 
γραμμές θα επανεξεταστούν εάν η επιστημονική τους βάση αποδειχθεί ανεπαρκής. Ο σκοπός 
των αξιολογήσεων της Επιστημονικής Συντονιστικής Επιτροπής (ΕΣΕ) το 1998, της 
Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Επιτροπής για την Τοξικότητα, την Οικοτοξικότητα και το 
Περιβάλλον (ΕΕΤΟΠ) το 2001, της ΕΕΑΝΚΥ το 2007 και της ΕΕΑΝΚΥ το 2009 ήταν να 
οριστεί κατά πόσον υπάρχει επιστημονική βάση για να επανεξεταστεί το σκεπτικό πίσω από 
τις υπάρχουσες κατευθυντήριες γραμμές. Έως σήμερα, όλες αυτές οι ανεξάρτητες 
επιστημονικές επιθεωρήσεις έχουν συνάγει το συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει επιστημονική 
αιτιολόγηση για να τροποποιηθούν τα υπάρχοντα όρια έκθεσης.

Ο αναφέρων ζητεί να διευκολυνθεί η έγκριση της αναγκαίας νομοθεσίας ώστε να διασφαλιστεί 
ότι όλες οι συσκευές που εκπέμπουν ραδιοσυχνότητες (RF) και ιδιαίτερα χαμηλές συχνότητες
                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/documents/ev_20040907_rd01_en.pdf
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(ELF) πληρούν τα αναθεωρημένα όρια τα οποία θα πρέπει να αποτελέσουν τα μέγιστα όρια 
ασφάλειας σύμφωνα με τον νόμο παρά τις συνιστώμενες κατευθυντήριες γραμμές και επίπεδα 
αναφοράς:

Υπάρχει ήδη ευρωπαϊκή νομοθεσία που διασφαλίζει ότι όλες οι συσκευές που εκπέμπουν 
ΗΜΠ συμμορφώνονται με τα επίπεδα έκθεσης της Σύστασης του Συμβουλίου 1999/519/ΕΚ. 
Όπως είχε ζητήσει η Επιτροπή, τα τεχνικά πρότυπα που αναγνωρίζονται στις οδηγίες 
2006/95/ΕΚ1 (οδηγία χαμηλής τάσης) και 1999/5/ΕΚ2 (οδηγία ραδιοεξοπλισμού και 
τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού) και οι οποίες εφαρμόζονται σε όλους τους 
εξοπλισμούς  που εκπέμπουν το ΗΜΠ που υπάρχει στην αγορά της ΕΕ διασφαλίζουν ότι το 
κοινό δεν εκτίθεται σε ΗΜΠ που υπερβαίνει αυτά τα όρια, τα οποία επιβάλλονται από τον 
νόμο. Η βιομηχανία συμμορφώνεται με αυτά τα όρια. Πρόσφατα εντοπίστηκε ένα μη 
συμμορφούμενο προϊόν. Ωστόσο, μια εκστρατεία που εξέτασε μεγαλύτερη ποικιλία 
προϊόντων απέδειξε ότι επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό. Πρέπει επίσης να σημειωθεί 
ότι παρά το γεγονός ότι η Σύσταση του Συμβουλίου 1999/519/ΕΚ είναι σύσταση και ως 
τέτοια δεν δημιουργεί δεσμευτική υποχρέωση στα κράτη μέλη, τα περισσότερα κράτη μέλη 
αποφάσισαν να την εφαρμόσουν3. 

Ο αναφέρων θέλει να διασφαλίσει ότι το κοινό ενημερώνεται επαρκώς τόσο σχετικά με τους 
πιθανούς κινδύνους της μακροπρόθεσμης χρήσης συσκευών που εκπέμπουν σημαντική 
ακτινοβολία RF/MW όσο και για τους αθροιστικούς κινδύνους, τους κινδύνους για τις ευπαθείς 
ομάδες του πληθυσμού και τους τρόπους μείωσης ή ελαχιστοποίησης της έκθεσης σε πιθανώς 
επιβλαβή ΗΜΠ:

Η Επιτροπή δημοσιεύει και θέτει στη διάθεση του κοινού όλες τις επιστημονικές συμβουλές 
της ΕΕ σχετικά με αυτά τα θέματα. Καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να συνταχθούν 
εκλαϊκευμένες εκδόσεις των επιστημονικών απόψεων ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση του 
ευρύτερου κοινού στις πληροφορίες (βλ. συγκεκριμένα 
http://ec.europa.eu/health/opinions2/en/electromagnetic-fields/index.htm). Εκτός αυτού, 
σχετικά με το ίδιο θέμα έχουν εκδώσει ενημερωτικά δελτία και ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας όπως και οι εθνικές αρχές .

Ο αναφέρων ζητεί να προαχθεί η βελτιωμένη αναγνώριση και διάγνωση της υψηλής 
ηλεκτροευαισθησίας  από επαγγελματίες του ιατρικού χώρου όπως και η εκπαίδευση σχετικά με 
την κατάλληλη αποκατάσταση και την αναγνώριση της υψηλής ηλεκτροευαισθησίας ως 
λειτουργική ανικανότητα:

Ο αριθμός των ερευνών που έχει πραγματοποιηθεί έως σήμερα σχετικά με την υψηλή 
ηλεκτροευαισθησία είναι σημαντικός. Έως σήμερα, ωστόσο, οι εν λόγω έρευνες δεν έχουν
κατορθώσει να αποδείξουν άμεση σύνδεση ανάμεσα στην έκθεση σε διαφορετικά είδη ΗΜΠ 
                                               
1 Οδηγία 2006/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 περί 
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο ηλεκτρολογικό υλικό που 
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως
2 Οδηγία 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 1999
σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και
την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών
3 Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 
(1999/519/ΕΚ) περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz to 300 GHz) -
Δεύτερη έκθεση εφαρμογής 2002-2007 (COM (2008) 532 τελικό)
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και τα συμπτώματα των ανθρώπων που δηλώνουν ότι έχουν υψηλή ηλεκτροευαισθησία. 
Προκειμένου να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος σε αυτόν τον τομέα απαιτείται να 
καθοριστούν σαφή διαγνωστικά κριτήρια και να αναπτυχθούν νέες επιστημονικές έγκυρες 
επιστημονικές υποθέσεις που θα μπορούσαν να δοκιμαστούν.

Ο αναφέρων επιθυμεί  να δοθεί προτεραιότητα στην χρηματοδότηση της έρευνας σχετικά με 
τους κινδύνους και τους μηχανισμούς βιολογικών και γενετικών επιπτώσεων:

Από την Επιτροπή όπως και από πολλά κράτη μέλη και τρίτες χώρες έχουν δαπανηθεί την 
τελευταία δεκαετία μεγάλα χρηματικά ποσά για να διερευνηθούν οι πιθανές επιπτώσεις των 
ΗΜΠ στην υγεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πιο συγκεκριμένα, χορήγησε ερευνητικά κονδύλια
από το 5ο, 6ο και 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα1. Το αποτέλεσμα ήταν να προκύψει
μια μεγάλη ποσότητα πληροφοριών, η οποία τροφοδότησε τις διάφορες επιστημονικές 
αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν έως σήμερα. Στο πλαίσιο του τρέχοντος 7ου 
προγράμματος πλαισίου, διατέθηκαν 3,5 εκατομμύρια ευρώ για μια πολυεθνική παγκόσμια 
έρευνα σχετικά με τους κινδύνους εμφάνισης καρκίνου του εγκεφάλου λόγω της έκθεσης σε 
πεδία ραδιοσυχνοτήτων κατά την παιδική ηλικία και την εφηβεία (σχέδιο ΜΟΒΙ-KIDS). Τη 
στιγμή αυτή συζητείται το κατά πόσον θα δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση της 
έρευνας σε αυτόν τον τομέα , μετά από τον εντοπισμό των επιστημονικών κενών που 
πραγματοποιήθηκε από το SCENIHR.

                                               
1 http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/pdf/emf_brochure_and_sheets_en.pdf


