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Θέμα: Αναφορά 1272/2008 του Silvio Mundinger (γερμανικής ιθαγένειας), εξ
ονόματος της ομάδας δράσης πολιτών «Härtsfeld», η οποία συνοδεύεται από
τρεις υπογραφές, σχετικά με σταθμό μετάδοσης/λήψης κινητής τηλεφωνίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει την αντίθεσή του στην τοποθέτηση σταθμού μετάδοσης/λήψης κινητής
τηλεφωνίας στο Dischingen-Katzenstein, στην περιοχή Heidenheim/Brenz της Γερμανίας, 
επισημαίνοντας ότι η κεραία μετάδοσης που έχει ύψος σχεδόν 50 μέτρα καταστρέφει τη θέα
από το κάστρο Katzenstein, το οποίο λαμβάνει χρηματοδότηση από το πρόγαμμα LEADER. 
Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι η γύρω περιοχή επηρεάζεται από τη βλαβερή ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία. Υποστηρίζει ότι η επιλεχθείσα τοποθεσία και η ζημιά που προκαλείται στο 
περιβάλλον και στο τοπίο συνιστούν παραβίαση των άρθρων 174 και 175 της Συνθήκης ΕΚ. 
Ζητεί αυστηρότερες και πιο ομοιόμορφες ευρωπαϊκές διατάξεις όσον αφορά τις διαδικασίες 
ενημέρωσης, όπως αυτές που ακολουθεί το ΝΑΤO.  

2. Παραδεκτό

Κρίθηκε παραδεκτή στις 18 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 192, παράγραφος 4 του κανονισμού.

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

Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και διατήρηση των τοποθεσιών πολιτιστικής 
κληρονομιάς

Το εν λόγω σχέδιο εμπίπτει εντός του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων της οδηγίας
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97/33/ΕΚ1 και της σύστασης του Συμβουλίου2 1999/519/ΕΚ σχετικά με τον περιορισμό της 
έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz - 300 GHz), ενώ δεν εμπίπτει εντός 
του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 85/337/EΟΚ3 σχετικά με τις επιπτώσεις ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 
97/11/ΕΚ4 και 2003/35/ΕΚ5 (οδηγία EIA). 

Παρά το γεγονός ότι οι κεραίες για την κινητή τηλεφωνία δεν καλύπτονται από την
προαναφερθείσα οδηγία ΕΙΑ, οι εθνικές αρχές μπορούν να αποφασίσουν ότι διάφορα σχέδια  
υπόκεινται στη διαδικασία που προβλέπεται από την ανωτέρω οδηγία, επιπρόσθετα με αυτά
που ήδη αναφέρονται στα παραρτήματά της. 

Σε συμφωνία με την οδηγία 2001/42/ΕΚ, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, την αποκαλούμενη οδηγία SEA6, οι 
περιβαλλοντικές εκτιμήσεις πραγματοποιούνται για αυτά τα σχέδια και προγράμματα τα 
οποία είναι πιθανόν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τα οποία πληρούν 
τα κριτήρια που καθορίζονται από την οδηγία. Η περιβαλλοντική έκθεση η οποία θα πρέπει 
να συνταχθεί ως τμήμα της διαδικασίας αξιολόγησης που προβλέπεται στην οδηγία SEA
περιέχει επίσης, όπου αυτό θεωρείται κατάλληλο, πληροφορίες σχετικά με την πολιτιστική 
κληρονομιά συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς. 
Όμως, οι πληροφορίες που δίδονται στην αναφορά δεν αναφέρουν παρόμοια σχέδια ή 
προγράμματα. Η οδηγία SEA δεν εφαρμόζεται σε μεμονωμένα σχέδια όπως αυτό που 
περιγράφεται στην αναφορά.

Προστασία της ανθρώπινης υγείας

Όπως καλείται από τη σύσταση του Συμβουλίου7 1999/519/ΕΚ, η Επιτροπή παρακολουθεί
την έρευνα σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. 
Στο πλαίσιο αυτό, στις 19 Ιανουαρίου 2009, η ανεξάρτητη επιστημονική επιτροπή της ΕΕ για 
τους ανακύπτοντες και τους πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία (ΕΕΑΝΚΥ) 
ενέκρινε γνωμοδότηση σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των ηλεκτρομαγνητικών 
πεδίων. Η γνωμοδότηση αυτή βασίζεται σε όλες τις επιστημονικές γνώσεις και στοιχεία που 
είναι διαθέσιμα μέχρι το τέλος του 2008.

Σε σχέση με τα πεδία ραδιοσυχνότητας (RF), η άποψη του ΕΕΑΝΚΥ8 καταλήγει στο
συμπέρασμα από τρεις ανεξάρτητες αποδεικτικές μεθόδους (επιδημιολογικές μελέτες, 
πειράματα σε ζώα και in vitro) ότι η έκθεση σε πεδία ραδιοσυχνοτήτων είναι μάλλον απίθανο 

                                               
1 ΕΕ L 199 της 26.7.1997, σελ. 32–52.
2 Σύσταση του Συμβουλίου 1999/519/EΚ της 12ης Ιουλίου 1999 σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz - 300 GHz) (ΕΕ L 199/59 της 30.7.1999).
3 ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σελ.40.
4 ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σελ. 5.
5 ΕΕ L 156 της 25.6.2003, σελ.17.
6 ΕΕ L 197 της 21.7.2001.
7 Σύσταση του Συμβουλίου 1999/519/EΚ της 12ης Ιουλίου 1999 σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz - 300 GHz) (ΕΕ L 199/59 της 30.7.1999).
8 ΕΕΑΝΚΥ (Επιστημονική Επιτροπή για τους Ανακύπτοντες και τους πρόσφατα εντοπιζόμενους Κινδύνους για την Υγεία). 
Επιπτώσεις στην υγεία από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες, 19 Ιανουαρίου 2009, μελέτη διαθέσιμη στην 
ιστοθέση: http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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να οδηγήσει σε αύξηση του καρκίνου στους ανθρώπους, αλλά ότι απαιτούνται περαιτέρω 
μελέτες για να καταστεί οριστικά σαφές κατά πόσο σημαντική μακροπρόθεσμη (πέραν των 
10 ετών) ανθρώπινη έκθεση σε κινητά τηλέφωνα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο για 
καρκίνο.

Σχετικά με τις μη καρκινογόνους συνέπειες, η επιστημονική επιτροπή σημειώνει ότι οι 
επιστημονικές μελέτες δεν έχουν αποδείξει την ύπαρξη σχέσης μεταξύ της έκθεσης σε 
ραδιοσυχνότητες και τα διάφορα συμπτώματα που αναφέρουν οι ασθενείς. Υπάρχουν κάποιες
ενδείξεις ότι τα πεδία ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτροεγκεφαλικά 
κύματα και τον ύπνο στους ανθρώπους αλλά παραμένουν αβέβαιες οι επιπτώσεις των 
ευρημάτων αυτών επί της υγείας. Άλλες μελέτες δείχνουν έλλειψη επιπτώσεων στην
αναπαραγωγική διαδικασία και κανένα δεδομένο δεν δείχνει μόνιμες ή άλλες επιπτώσεις στην 
ανθρώπινη υγεία. 

Θα πρέπει επίσης να υπογραμμιστεί ότι τα πεδία που παράγονται από τους σταθμούς βάσεως
είναι το λιγότερο χαμηλότερα από απόψεως ισχύος κατά ένα βαθμό από τα όρια εκθέσεως 
που προτείνονται από τη σύσταση του Συμβουλίου και ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερα απίθανο 
να οδηγήσουν σε αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι η έκθεση
σε πεδία του περιβάλλοντα χώρου από σταθμούς βάσης στην πραγματικότητα είναι απίθανο 
να διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που έχουν εφαρμόσει 
διαφορετικά όρια έκθεσης.

Σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες για την τοποθεσία των σταθμών βάσεων της κινητής 
τηλεφωνίας, ορισμένες ιστοθέσεις ήδη παρέχουν αυτές τις πληροφορίες, όπως π.χ., η 
ακόλουθη ιστοθέση στη Γερμανία:
http://emf.bundesnetzagentur.de/gisinternet/index.aspx?User=1000&Lang=de .


