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Θέμα: Αναφορά 0498/2009, του L.R., πορτογαλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κεραίες κινητής τηλεφωνίας σε 
οικιστική περιοχή στην Oeiras της Πορτογαλίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τρεις κεραίες κινητής τηλεφωνίας που γειτνιάζουν άμεσα με 
την κατοικία του στην Oeiras, οι οποίες, κατά την άποψή του, αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για 
την υγεία της οικογένειάς του και των γειτόνων του. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στα 
συμπτώματα ασθένειας των παιδιών του, τα οποία αποδίδει στην έκθεσή τους σε 
ραδιοσυχνότητες και μικροκύματα. Για τον λόγο αυτόν, ζητεί από το Κοινοβούλιο να 
παρέμβει προκειμένου να προστατεύσει τους κατοίκους της Oeiras και να αποτρέψει την 
ανέγερση κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε ευαίσθητες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των 
οικιστικών περιοχών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Ιουλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου 2009.

Η αναφορά

Ο αναφέρων, πορτογάλος υπήκοος, καταγγέλλει ότι η υγεία της οικογένειάς του επηρεάζεται 
από τις εκπομπές των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (ΗΜΠ) από σταθμούς βάσης κινητής 
τηλεφωνίας που βρίσκονται κοντά στο διαμέρισμά του. 
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Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Δυνάμει του άρθρου 152 της Συνθήκης, η Κοινότητα δεν έχει αρμοδιότητες εναρμόνισης 
στον τομέα της προστασίας της υγείας αυτής καθαυτήν. Συνεπώς, οι αρχές των κρατών 
μελών είναι αυτές που έχουν την ευθύνη για την προστασία του κοινού από την έκθεση σε 
ΗΜΠ. Το μοναδικό διαθέσιμο μέσο σε επίπεδο ΕΕ είναι η σύσταση 1999/519/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz - 300 GHz)1. Όπως επισημάνθηκε, πρόκειται για μη 
δεσμευτικό μέσο. Όλα τα κράτη μέλη έχουν λάβει μέτρα για την εφαρμογή της σύστασης του 
Συμβουλίου, αλλά το καθένα από αυτά το έχει πράξει με διαφορετικό τρόπο. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, τα κράτη μέλη έχουν θέσει σε εφαρμογή όρια έκθεσης τα οποία είναι 
αυστηρότερα από αυτά της σύστασης του Συμβουλίου (π.χ. Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο).

Όπως απαιτείται από τη σύσταση του Συμβουλίου, η Επιτροπή παρακολουθεί σε τακτική 
βάση την έρευνα σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία από την έκθεση σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Τον Ιανουάριο του 2009, η ανεξάρτητη κοινοτική επιστημονική 
επιτροπή για τους ανακύπτοντες και τους πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία 
(ΕΕΑΝΚΥ) εξέδωσε γνωμοδότηση για τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία από την έκθεση σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Αυτή η γνωμοδότηση βασίζεται σε όλα τα διαθέσιμα επιστημονικά 
στοιχεία έως τα τέλη του 2008.
Όσον αφορά τα πεδία ραδιοσυχνοτήτων (RF), η γνωμοδότηση της ΕΕΑΝΚΥ2 συμπεραίνει 
από τρεις ανεξάρτητες πηγές ερευνητικών δεδομένων (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. Απαιτούνται 
περαιτέρω μελέτες προκειμένου να προσδιοριστεί εάν μια πολύ πιο μακροχρόνια (άνω της 
δεκαετίας) έκθεση του ανθρώπου σε κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο 
εμφάνισης καρκίνου.

Όσον αφορά μη καρκινογόνα αποτελέσματα, η ΕΕΑΝΚΥ επισημαίνει ότι οι επιστημονικές 
μελέτες δεν τεκμηριώνουν σχέση μεταξύ της έκθεσης σε πεδία ραδιοσυχνοτήτων και των 
αυτοαναφερόμενων συμπτωμάτων. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα 
πεδία ραδιοσυχνοτήτων μπορούν να επηρεάσουν τα ηλεκτροεγκεφαλικά σήματα και τον 
ύπνο, αλλά η σχέση αυτών των ευρημάτων με την υγεία παραμένει αβέβαιη. Άλλες μελέτες 
δεν δείχνουν καμία επίπτωση στην αναπαραγωγή. Δεν υπάρχουν δεδομένα που να 
υποδεικνύουν με συνέπεια άλλες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.
Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι τα πεδία που δημιουργούνται από σταθμούς βάσης είναι 
κατά κανόνα τουλάχιστον κατά μία τάξη μεγέθους χαμηλότερα από τα όρια έκθεσης που 
προτείνει η σύσταση του Συμβουλίου και, επομένως, είναι εξαιρετικά απίθανο να έχουν 
δυσμενείς επιπτώσεις για την υγεία. Αυτό σημαίνει ότι η πραγματική περιβαλλοντική έκθεση 
σε πεδία από σταθμούς βάσης δεν είναι πιθανό να διαφέρει σημαντικά μεταξύ των 
ευρωπαϊκών χωρών που έχουν εφαρμόσει διαφορετικά όρια έκθεσης. 

                                               
1 Σύσταση 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz - 300 GHz) (ΕΕ L 199/59 της 30.7.1999).
2 ΕΕΑΝΚΥ (επιστημονική επιτροπή για τους ανακύπτοντες και τους πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία). 

Health Effects of Exposure to EMF (Επιπτώσεις στην υγεία από την έκθεση σε ΗΜΠ). 19 Ιανουαρίου 2009, διατίθεται 
στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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Συμπέρασμα

Τα σύγχρονα επιστημονικά στοιχεία εξακολουθούν να επιβεβαιώνουν το συμπέρασμα ότι τα 
όρια έκθεσης που προτείνει η σύσταση 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου διασφαλίζουν υψηλό 
επίπεδο προστασίας του κοινού. Για τη συγκεκριμένη κατάσταση για την οποία γίνεται λόγος 
στην αναφορά, ο αναφέρων θα πρέπει να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές στην 
Πορτογαλία, δεδομένου ότι οι αρχές των κρατών μελών είναι εκείνες που έχουν την ευθύνη 
για την προστασία του κοινού από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.


