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Θέμα: Αναφορά 0827/2010, του Francisco Cano Sánchez, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική ρύπανση

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, δεδομένης της εκθετικής αύξησης της ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης, ζητεί να 
εφαρμοστούν προληπτικά μέτρα για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Οι 
διοικήσεις θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στους ελέγχους υγείας απέναντι στην 
παρούσα επικράτηση των τεχνολογικών συμφερόντων, χρηματοδοτώντας παράλληλα μια 
εκτεταμένη εκστρατεία δημόσιας ενημέρωσης σχετικά με τους κινδύνους της έκθεσης στα 
μικροκύματα, τόσο στο περιβάλλον γενικά όσο και στο εσωτερικό των κτιρίων και 
πρωτίστως στις κατοικίες, στα νοσοκομεία, στα σχολεία και σε άλλους ευάλωτους χώρους 
δραστηριοτήτων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Νοεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 13 Ιανουαρίου 2011.

Η αναφορά

Η αναφορά 2010/0827 σχετικά με τη λήψη μέτρων για τη δημόσια παρακολούθηση των 
εκπομπών μη ιοντίζουσας ακτινοβολίας, που υποβλήθηκε από την «Plataforma Estatal contra 
la Contaminación Electromagnética» διατυπώνει τα εξής αιτήματα αναφορικά με πιθανούς 
κινδύνους για την υγεία λόγω της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία:

- να καλέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση επειγόντως τις ισπανικές αρχές «να εφαρμόσουν 
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προληπτικά μέτρα για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, δίνοντας 
προτεραιότητα στους ελέγχους υγείας απέναντι στην παρούσα επικράτηση των τεχνολογικών 
συμφερόντων»·
- να αποσύρει η Ισπανία όλους τους νόμους και τους κανονισμούς που αποσκοπούν στη 
μεγαλύτερη ελευθέρωση και τον μικρότερο έλεγχο της εγκατάστασης κάθε τύπου συσκευής 
που εκπέμπει μικροκύματα και να διενεργούν αυστηρούς ελέγχους σε όλα τα επίπεδα (…) 
έως ότου αποδειχθεί ότι οι συσκευές είναι αβλαβείς·
- να χρηματοδοτήσει η Ισπανία μια εκτενή δημόσια εκστρατεία ενημέρωσης·
- να αναγνωρίσει η Ισπανία την ηλεκτρο-υπερευαισθησία ως αναπηρία·
- να διασφαλίσουν το Συμβούλιο και η Επιτροπή ότι θα θεσπιστούν στα κράτη μέλη  κοινοί 
κανόνες βάσει βιοϋγειονομικών κριτηρίων που θα προκύψουν από έρευνες ανεξάρτητων 
επιστημόνων και βάσει της αρχής «ALARA» («as low as reasonably achievable» – κατώτερο 
ευλόγως εφικτό επίπεδο).

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Δεν υπάρχει νομική βάση στη Συνθήκη για τη θέσπιση νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την 
προστασία του κοινού από πιθανές επιπτώσεις στην υγεία λόγω της έκθεσης σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ΗΜΠ) αυτά καθαυτά. Επομένως, δεν υπάρχουν συναφείς 
κανονιστικές διατάξεις της ΕΕ τις οποίες να είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν τα κράτη 
μέλη.  

Η σύσταση 1999/519 του Συμβουλίου σχετικά με τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού στα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία προβλέπει βασικούς περιορισμούς και επίπεδα αναφοράς για τη 
στήριξη των πολιτικών των κρατών μελών για την προστασία του κοινού από τους κινδύνους 
για την υγεία λόγω της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Αυτοί οι περιορισμοί και τα 
πεδία αναφοράς βασίζονται στον συνυπολογισμό των αποδεδειγμένων επιπτώσεων που 
θεωρούνται σημαντικές για την ανθρώπινη υγεία. Περιλαμβάνουν στοιχεία πρόληψης μέσω 
της εφαρμογής παραγόντων ασφαλείας.

Η Επιτροπή παρακολουθεί σταθερά την εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης όσον αφορά τις 
πιθανές επιπτώσεις των ΗΜΠ. Ειδικότερα, αυτοί οι κίνδυνοι υπόκεινται σε τακτική 
αξιολόγηση από την επιστημονική επιτροπή για τους ανακύπτοντες και τους πρόσφατα 
εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία (ΕΕΑΝΚΥ). Υπό το πρίσμα των γνωμοδοτήσεων της 
ΕΕΑΝΚΥ, η Επιτροπή δεν έχει εντοπίσει μέχρι στιγμής την ανάγκη και την επιστημονική 
βάση για τροποποίηση των βασικών περιορισμών και επιπέδων αναφοράς που προβλέπονται 
στη σύσταση 1999/519. Εντούτοις, η ΕΕΑΝΚΥ έχει εντοπίσει κενά στη συναφή 
επιστημονική γνώση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή τάσσεται υπέρ της περαιτέρω έρευνας σε 
αυτόν τον τομέα στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα. Η 
Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά όλες τις συναφείς επιστημονικές 
εξελίξεις προκειμένου, εάν χρειαστεί, να ενημερώσει έγκαιρα τη σύσταση.

Σύμφωνα με τη Συνθήκη, η σύσταση 1999/519 δεν δημιουργεί υποχρεώσεις για τα κράτη 
μέλη. Οι αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης 1999/519 παραμένουν εντός του 
πεδίου αρμοδιοτήτων των κρατών μελών. Η Επιτροπή δεν διαθέτει νομικούς λόγους που να 
δικαιολογούν την παρέμβασή της επί τέτοιων αποφάσεων, επί των συναφών εθνικών ή 
περιφερειακών πολιτικών ή συγκεκριμένων έργων, εξοπλισμών ή εγκαταστάσεων.
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Συμπέρασμα

Η Επιτροπή δεν διαθέτει νομικούς λόγους που να δικαιολογούν την παρέμβασή της στο 
ζήτημα που τίθεται από τον αναφέροντα.

Δεν υπάρχει νομική βάση στη Συνθήκη για τη θέσπιση κοινών κανόνων σχετικά με την 
προστασία του κοινού από πιθανές επιπτώσεις στην υγεία λόγω της έκθεσης σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ΗΜΠ) αυτά καθαυτά. Το Συμβούλιο παρέσχε ήδη ένα μη 
δεσμευτικό κοινό πλαίσιο βασικών περιορισμών και επιπέδων αναφοράς εγκρίνοντας τη 
σύσταση 1999/519, η οποία βασίζεται σε αποτελέσματα έρευνας και σε αξιολόγηση 
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων.

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τις επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα 
προκειμένου, εάν χρειαστεί, να τροποποιήσει τη σύσταση 1999/519.


