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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων αντιτίθεται στην παρουσία ραδιοεντοπιστή στο Isola delle Femmine. Ισχυρίζεται 
ότι η εν λόγω εγκατάσταση προκαλεί ηλεκτρομαγνητική ρύπανση. Επικαλείται το δικαίωμα 
προστασίας της δημόσιας υγείας και την αρχή της προφύλαξης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 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

Ένας ιταλός πολίτης, με τη στήριξη άλλων πολιτών, καταγγέλλει ότι η δημόσια υγεία 
ενδέχεται να επηρεαστεί από εκπομπές από εγκατάσταση ραδιοεντοπιστή στο Isola delle 
Femmine.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Σύμφωνα με το άρθρο 152 της Συνθήκης, οι αρχές των κρατών μελών είναι αρμόδιες για την 
προστασία του κοινού από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ΗΜΠ). Η μόνη 
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διαθέσιμη πράξη σε επίπεδο ΕΕ είναι η σύσταση 1999/519/EΚ του Συμβουλίου της 12ης 
Ιουλίου 1999 περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 
Hz - 300 GHz)1. Αυτή η μη δεσμευτική σύσταση περιέχει ένα μέτρο προφύλαξης 
(συντελεστής ασφαλείας μεγέθους 50).

Ωστόσο, όλα τα κράτη μέλη έχουν λάβει μέτρα για την υλοποίηση της σύστασης του 
Συμβουλίου, αλλά καθένα από αυτά το έπραξε με διαφορετικό τρόπο. Η Ιταλία έθεσε σε ισχύ 
όρια έκθεσης που είναι αυστηρότερα από εκείνα που ορίζονται από τη σύσταση του 
Συμβουλίου.

Επιπλέον, όπως απαιτείται από τη σύσταση του Συμβουλίου, η Επιτροπή παρακολουθεί σε 
τακτική βάση τις έρευνες για πιθανές επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην υγεία.
Τον Ιανουάριο του 2009 η ανεξάρτητη επιστημονική επιτροπή της ΕΕ για τους ανακύπτοντες 
και τους πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία (ΕΕΑΝΚΥ) ενέκρινε 
γνωμοδότηση για πιθανές επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην υγεία. Η 
γνωμοδότηση βασίζεται σε όλα τα επιστημονικά στοιχεία που ήταν διαθέσιμα έως το τέλος 
του 2008.
Σε σχέση με τα πεδία ραδιοσυχνότητας (ΡΣ) (που περιλαμβάνουν εκείνα που εκπέμπονται 
από εγκαταστάσεις ραδιοεντοπιστών), στη γνωμοδότηση της ΕΕΑΝΚΥ2 συνάγεται από τρεις 
ανεξάρτητες πηγές έρευνας (επιδημιολογικές μελέτες, μελέτες σε ζώα και in vitro μελέτες) 
ότι η έκθεση σε πεδία ΡΣ δεν είναι πιθανό να οδηγήσει σε αύξηση της εμφάνισης καρκίνου 
σε ανθρώπους. Απαιτείται η διενέργεια περαιτέρω μελετών προκειμένου να διαπιστωθεί αν η 
σημαντικά μεγαλύτερη (πολύ μεγαλύτερη από δέκα χρόνια) έκθεση των ανθρώπων σε κινητά 
τηλέφωνα ενέχει κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

Σχετικά με μη καρκινογόνα αποτελέσματα, η ΕΕΑΝΚΥ σημειώνει ότι οι επιστημονικές 
μελέτες δεν υποστηρίζουν ότι υφίσταται σχέση μεταξύ της έκθεσης σε ΡΣ και των 
αυτοαναφερόμενων συμπτωμάτων. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα 
πεδία ΡΣ μπορούν να επηρεάσουν τα ηλεκτροεγκεφαλικά σήματα και να διαταράξουν τον 
ανθρώπινο ύπνο, αλλά η σχετικότητα των λόγω ευρημάτων με την υγεία παραμένει αβέβαιη.
Άλλες μελέτες δείχνουν ότι δεν υπάρχουν επιπτώσεις στην αναπαραγωγή. Δεν υφίστανται 
δεδομένα που να δείχνουν επανειλημμένα τυχόν άλλες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία.

Συμπέρασμα

Τα τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα συνεχίζουν να υποστηρίζουν το συμπέρασμα ότι τα όρια 
έκθεσης που προτείνονται από τη σύσταση 1999/519/EΚ του Συμβουλίου διασφαλίζουν 
υψηλό επίπεδο προστασίας του κοινού. Για τη συγκεκριμένη κατάσταση που περιγράφεται 
στην αναφορά, ο αναφέρων θα πρέπει να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές στην Ιταλία.
Σύμφωνα με το άρθρο 152 της Συνθήκης, οι αρχές του κράτους μέλους είναι αρμόδιες για την 
προστασία του κοινού από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και για τον έλεγχο της 
τήρησης των εφαρμοστέων ορίων έκθεσης.

                                               
1 Σύσταση 1999/519/EΚ 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 (Κίνδυνοι για την υγεία από την έκθεση σε ΗΜΠ). 19 Ιανουαρίου 2009, διαθέσιμη 
στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf


