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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1170/2009, του Jens Genzer, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με το 
ηλεκτρομαγνητικό νέφος

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί αυστηρότερα ευρωπαϊκά πρότυπα για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 
(ηλεκτρομαγνητικό νέφος). Ο αναφέρων θα ήθελε μεταξύ άλλων επέκταση του κανονισμού 
που αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ώστε να συμπεριλαμβάνει κινητές συσκευές και 
εγκαταστάσεις, θέσπιση άδειας λειτουργίας για εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας που θα 
συμπεριλαμβάνει έκθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έρευνα για περιοχές που πλήττονται 
από το ηλεκτρομαγνητικό νέφος, αυξημένη επιστημονική έρευνα για τα ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία, προσαρμογή των κανόνων για την ασφάλεια στον χώρο εργασίας και την προστασία 
των καταναλωτών, και αυξημένη μέριμνα για ευαίσθητες περιοχές όπως νοσοκομεία και για 
ευαίσθητες συσκευές όπως οι συσκευές καρδιακής παρακολούθησης και οι συσκευές 
τεχνητών νεφρών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Η αναφορά

Ο αναφέρων ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει τα ακόλουθα μέτρα σχετικά με τα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ΗΜΠ): 

α) Όλες οι νομικές διατάξεις που διέπουν τα ΗΜΠ πρέπει να συμμορφώνονται με τις 
αρχές της προστασίας και της προφύλαξης.
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β) Η κατασκευή νέου εξοπλισμού πρέπει να τηρεί την αρχή «ALARA» («as low as 
reasonably achievable» – διατήρηση στα κατώτερα ευλόγως εφικτά επίπεδα).

γ) Τα όρια έκθεσης όσον αφορά τις επιβλαβείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ΗΜΠ 
πρέπει να αναθεωρηθούν επειγόντως και πρέπει να καθοριστούν, για τα μαγνητικά 
πεδία χαμηλής συχνότητας, στα 0,2 μικροτέσλα για τον νέο εξοπλισμό και, για τα 
πεδία υψηλής συχνότητας, σε επίπεδα 10 φορές χαμηλότερα από τα τρέχοντα όρια 
που προτείνονται στη σύσταση 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου.

δ) Ο κανονισμός πρέπει να καλύπτει την κινητή τηλεφωνία, τους ραδιοεντοπιστές 
θαλάσσης και τους πομπούς πλοίων και το σύνολο των ηλεκτρικών συσκευών καθώς 
και των ακίνητων εγκαταστάσεων.

ε) Πρέπει να θεσπιστεί απαίτηση έκδοσης άδειας για τα συστήματα ηλεκτροδότησης και 
τα δίκτυα εκπομπών, περιλαμβανομένης της διενέργειας μιας τυπικής εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που να προσδιορίζει τα υφιστάμενα επίπεδα έκθεσης.

στ) Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θέσει ως προτεραιότητα τη χρηματοδότηση της 
διεπιστημονικής έρευνας για την «προστασία της υγείας σε σχέση με τα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία».

ζ) Όσον αφορά τα ΗΜΠ και τη βιομηχανική υγεία και ασφάλεια, πρέπει να θεσπιστεί 
αυστηρότερη οδηγία του Συμβουλίου περί των ελαχίστων προδιαγραφών ασφάλειας 
και υγείας που αφορούν την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους που οφείλονται
στους φυσικούς παράγοντες.

η) Πρέπει επιτέλους να επιτευχθεί ελάχιστο επίπεδο προστασίας του καταναλωτή σε 
σχέση με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

θ) Οι προειδοποιήσεις και οδηγίες σχετικά με τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών όπως οι 
συσκευές παρακολούθησης βρεφών ή τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να είναι επίσης 
υποχρεωτικές.

ι) Πρέπει να τεθεί σε ισχύ ευρύ φάσμα τεχνικών μέτρων προκειμένου να μειωθεί η 
έκθεση του πληθυσμού σε ΗΜΠ στο ελάχιστο αναπόφευκτο επίπεδο.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Η Επιτροπή επιθυμεί να σχολιάσει την αναφορά σημείο προς σημείο.

α) Όλες οι κοινοτικές νομικές διατάξεις που διέπουν τα ΗΜΠ συμμορφώνονται ήδη με 
τις αρχές της προστασίας και της προφύλαξης. Η Συνθήκη ορίζει ότι οι πολιτικές της 
ΕΕ πρέπει να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας του κοινού και οι συναφείς 
ρυθμιστικές πράξεις της ΕΕ συμμορφώνονται με τους όρους της ανακοίνωσης της 
Επιτροπής (2000) 1, τελικό, σχετικά με την αρχή της προφύλαξης.

β) Η νομοθεσία της ΕΕ που ισχύει για τον νέο εξοπλισμό ακολουθεί τις αρχές που 
αναφέρονται στο προηγούμενο σημείο σε βαθμό που να διασφαλίζει υψηλό επίπεδο 
προστασίας του κοινού. 

γ) Η Επιτροπή, μέσω της ανεξάρτητης επιστημονικής επιτροπής για τους ανακύπτοντες 
και τους πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία (ΕΕΑΝΚΥ), διενεργεί 
περιοδικές ανασκοπήσεις της επιστημονικής βιβλιογραφίας προκειμένου να 
αξιολογήσει κατά πόσον εξακολουθούν να ισχύουν τα όρια έκθεσης που προτείνονται 
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στη σύσταση 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου. Η πιο πρόσφατη αξιολόγηση1 καταλήγει 
στο συμπέρασμα ότι δεν υφίσταται επιστημονικώς τεκμηριωμένη ανάγκη 
τροποποίησης των υφιστάμενων ορίων έκθεσης.

δ) Η υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ καλύπτει όλα τα είδη εξοπλισμού και τα προϊόντα 
που περιγράφει ο αναφέρων.

ε) Οι απαιτήσεις έκδοσης άδειας υπάγονται στο πεδίο αρμοδιότητας των κρατών μελών, 
εκτός από ορισμένες περιπτώσεις που ορίζονται στην οδηγία για την εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

στ) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χρηματοδοτήσει στο παρελθόν και συνεχίζει να 
χρηματοδοτεί έρευνες σχετικά με τον αντίκτυπο των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην 
ανθρώπινη υγεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις 
στους συναφείς επιστημονικούς και πολιτικούς τομείς και θα εξετάσει το ενδεχόμενο 
συμπερίληψης ερευνητικών ζητημάτων σχετικά με τα ΗΜΠ σε μελλοντικά 
προγράμματα εργασίας, έτσι ώστε να καλυφθούν τα εναπομείναντα κενά στις γνώσεις 
μας, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος είναι 
διαθέσιμες στον ιστότοπο:
http://ec.europa.eu/health/electromagnetic_fields/policy/index_en.htm

ζ) Όσον αφορά την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, η οδηγία 2004/40/ΕΚ2 καλύπτει 
ήδη τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι που εκτίθενται σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία κατά την εργασία τους. Η οδηγία αυτή προβλέπεται να 
μεταφερθεί από τα κράτη μέλη στην εθνική νομοθεσία τους έως την 30ή Απριλίου
2012. Εντούτοις, η οδηγία τελεί επί του παρόντος υπό αναθεώρηση και η Επιτροπή 
αναμένεται να εγκρίνει νέα νομοθετική πρόταση κατά τη διάρκεια του τρέχοντος 
έτους (2010). Η πρώτη διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 154, παράγραφος 2, της ΣΛΕΕ έχει ήδη πραγματοποιηθεί το 2009. Η δεύτερη 
φάση της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους σύμφωνα με το άρθρο 154, 
παράγραφος 3, βρίσκεται σήμερα σε προπαρασκευαστικό στάδιο.

η) Το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ εξασφαλίζει ήδη υψηλό επίπεδο προστασίας από ΗΜΠ 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

θ) Η κοινοτική νομοθεσία διασφαλίζει ήδη ότι τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά 
της ΕΕ είναι ασφαλή και συνοδεύονται από τις αναγκαίες προειδοποιήσεις και οδηγίες 
ασφαλούς χρήσης.

ι) Τα τεχνικά πρότυπα που καταρτίζονται βάσει της εφαρμοστέας νομοθεσίας της ΕΕ 
ακολουθούν τα ισχύοντα όρια που προτείνονται στη σύσταση 1999/519/ΕΚ του 
Συμβουλίου (βλ. σημείο γ. ανωτέρω).

Συμπέρασμα

Το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία καλύπτει ήδη το 
σύνολο των ανησυχιών που εκφράζει ο αναφέρων. Όσον αφορά τις προϋποθέσεις 
αδειοδότησης, ο αναφέρων πρέπει να ζητήσει πληροφορίες σε επίπεδο κρατών μελών.

                                               
1Γνωμοδότηση της ΕΕΑΝΚΥ η οποία εγκρίθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2009 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
2 Οδηγία 2004/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, περί των 
ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους 
προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) (18η ειδική οδηγία κατά την έννοια του 
άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)· ΕΕ L 184 της 24.5.2004, σ. 1.


