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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0934/2011, του Slawomir Nojek, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
εγκατάσταση σταθμού αναμετάδοσης πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή στην 
πόλη Szydlowiec της Πολωνίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την εγκατάσταση σταθμού αναμετάδοσης σήματος 
ασύρματης τηλεφωνίας πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή στην πόλη Szydlowiec της 
Πολωνίας. Καθώς φοβάται ότι ο εν λόγω σταθμός αναμετάδοσης, με τα σχετικά 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία, μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων και, 
συγκεκριμένα, στην υγεία των παιδιών, και καθώς οι προσφυγές του στις πολωνικές αρχές 
απέβησαν άκαρπες, ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί της υπόθεσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Δεκεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει γνώση των ανησυχιών των πολιτών σχετικά με το ζήτημα των 
ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (ΗΜΠ) και παρακολουθεί από καιρό τις δυνητικές επιπτώσεις 
τους στην υγεία, ζητεί την αναθεώρηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας, χρηματοδοτεί την 
έρευνα, προβαίνει σε διάδοση των πληροφοριών και συμβάλλει στη θέσπιση νομικού 
πλαισίου για την προστασία εργαζόμενων και πολιτών.

Μια μη δεσμευτική σύσταση του Συμβουλίου (1999/519/EΚ)1 προτείνει κατευθυντήριες 

                                               
1 Σύσταση του Συμβουλίου (1999/519/ΕΚ), της 12ης Ιουλίου 1999, περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz – 300 GHz)
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γραμμές για την έκθεση σε ΗΜΠ με στόχο τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του 
κοινού. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν θεσπίσει κανονιστικό πλαίσιο τουλάχιστον 
ισοδύναμο του εν λόγω πλαισίου προστασίας. Επιπλέον, η ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά 
τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του ραδιοτηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, διασφαλίζει 
ότι όλα τα προϊόντα που εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και διοχετεύονται στην 
αγορά της ΕΕ είναι ασφαλή. 

Για να διασφαλισθεί ότι τα ισχύοντα όρια έκθεσης σε ΗΜΠ είναι αρκούντως αυστηρά για την 
προστασία της δημόσιας υγείας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη 
των σχετικών επιστημονικών γνώσεων με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής 
Επιτροπής για τους Ανακύπτοντες και τους Πρόσφατα Εντοπιζόμενους Κινδύνους για την 
Υγεία (ΕΕΑΝΚΥ). Μέχρι στιγμής, στα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία εξακολουθεί να 
υποστηρίζεται η θέση ότι τα όρια έκθεσης που ισχύουν σήμερα είναι επαρκή για τη 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του κοινού, και ότι οι σταθμοί βάσης κινητής 
τηλεφωνίας είναι ασφαλείς. 

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτίστως υπεύθυνες 
για την προστασία του κοινού από τις δυνητικές επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων 
στην υγεία είναι οι εθνικές αρχές των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, κάθε συγκεκριμένο 
ζήτημα σε τοπικό επίπεδο πρέπει να αντιμετωπίζεται από τις αντίστοιχες αρμόδιες εθνικές 
αρχές. 
Συμπέρασμα

Καθώς τα κράτη μέλη είναι αυτά που φέρουν πρωτίστως την ευθύνη για την προστασία του 
κοινού από τις δυνητικές επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην υγεία, η Επιτροπή 
δεν δύναται να παρέμβει, και το εν λόγω ζήτημα που εμφανίζεται σε τοπικό επίπεδο πρέπει 
να αντιμετωπιστεί από τις αντίστοιχες αρμόδιες εθνικές αρχές. 

                                                                                                                                                  


