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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0092/2012, του Fulvio Fiorentini, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας στον δήμο Civita Castellana (VT)

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφορά επισημαίνει την αύξηση του αριθμού των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στον δήμο 
Civita Castellana της επαρχίας Viterbo. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, μια τέτοια μαζική 
παρουσία θα μπορούσε να προκαλέσει περιβαλλοντική ζημιά καθώς επίσης και πολύ υψηλά 
επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής μόλυνσης, βλαβερής για την υγεία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Μαΐου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Ο αναφέρων είναι ιταλός πολίτης και διαμαρτύρεται για την έλλειψη ανταπόκρισης εκ μέρους 
των αρχών του δήμου Civita Castellana (επαρχία Viterbo) σχετικά με την απομάκρυνση 
υφιστάμενων κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 168 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
υπεύθυνα για την προστασία των πολιτών από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
(ΗΜΠ) είναι τα κράτη μέλη. 

Το μόνο διαθέσιμο μέσο σε επίπεδο ΕΕ είναι η σύσταση του Συμβουλίου (1999/519/ΕΚ) της 
12ης Ιουλίου 1999 περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά 
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πεδία1. Η εν λόγω μη δεσμευτική σύσταση περιλαμβάνει ένα μέτρο πρόληψης και ορίζει μη 
δεσμευτικά επίπεδα έκθεσης (0 Hz έως 300 GHz). 

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν λάβει μέτρα για την εφαρμογή της εν λόγω σύστασης του 
Συμβουλίου. Η Ιταλία έχει θεσπίσει αυστηρότερα όρια έκθεσης από εκείνα που προβλέπονται 
στη σύσταση του Συμβουλίου. Η επιβολή της εφαρμογής των επιπέδων αυτών αποτελεί 
αποκλειστική αρμοδιότητα της Ιταλίας.

Συμπεράσματα

Το συγκεκριμένο ζήτημα το οποίο εγείρει η αναφορά εμπίπτει στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα της Ιταλίας. Οι αρχές των κρατών μελών ευθύνονται για την προστασία των 
πολιτών από την έκθεσή τους σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Ως εκ τούτου, υποδεικνύεται στον αναφέροντα να επικοινωνήσει με το υπουργείο Υγείας 
ή/και το υπουργείο Περιβάλλοντος της Ιταλίας για να εξακριβώσει τη νομιμότητα του 
σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας και κατά πόσον τηρούνται τα ισχύοντα όρια έκθεσης.

                                               
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), (ΕΕ L 199, της 30.7.1999, σ. 59).


