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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα : Αναφορά 1174/2012, του Massimo Bello, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
προστασία της δημόσιας υγείας και τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι δήμαρχος της κοινότητας της Ostra Vetere στην περιοχή 
Provincia της Ανκόνα, ζητεί την εφαρμογή των συστάσεων του ψηφίσματος 2008/2211 που 
εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 2 Απριλίου του 2009, σύμφωνα με το οποίο 
προβλέπεται ο περιορισμός των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.

Η αναφορά επισημαίνει ότι η ολοένα και πιο διαδεδομένη χρήση ασύρματων τεχνολογιών 
που εκπέμπουν μαγνητικά πεδία μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην υγεία. 
Συγκεκριμένα, επισημαίνει τη διαδεδομένη παρουσία κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην 
ιταλική επικράτεια.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Ιανουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013

The petitioner advocates a single, clear, and uniform proposal for legislation to guarantee, 
across the entire EU, a high level of protection for consumers (citizens and workers), in 
particular children, without, however, hampering the operation of the mobile telephony 
networks.

Οι διατάξεις των άρθρων 168 και 169 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης δεν εκχωρούν στην ΕΕ την αρμοδιότητα να νομοθετεί στον τομέα της προστασίας 
του ευρέως κοινού από τις πιθανές επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (ΗΜΠ) και 
εναποθέτουν την κύρια ευθύνη στα 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 πεδία. 
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 Επιτροπή ζητεί σε τακτά χρονικά διαστήματα επικαιροποίηση των διαθεσίμων 
επιστημονικών στοιχείων και ελέγχει εάν αυτό τηρούνται τα όρια έκθεσης που προτείνονται 
στη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τα όρια έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία
(ΗΜΠ) (1999/519/ΕΚ). Η ανεξάρτητη Επιστημονική Επιτροπή για τους Ανακύπτοντες και
Νεοεντοπισθέντες Κινδύνους για την Υγεία (SCENIHR) έχει μια μόνιμη εντολή να αξιολογεί
τους κινδύνους από τα ΗΜΠ. Σύμφωνα με το τελευταίο πόρισμά της (2009)1, τρείς 
ανεξάρτητες αποδεικτικές μέθοδοι (επιδημιολογικές μελέτες, πειράματα σε ζώα και in vitro) 
δείχνουν ότι η έκθεση είτε κινητά τηλέφωνα ή κεραίες είναι απίθανο να οδηγήσει σε αύξηση
της συχνότητας του καρκίνου στον άνθρωπο. Μια επικαιροποίηση εκ μέρους της SCENIHR 
βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να είναι έτοιμη για δημόσια διαβούλευση έως τα τέλη
Ιουνίου του 2013. 

Συμπέρασμα

Το συγκεκριμένο αίτημα που διατυπώνεται στην αναφορά δεν εμπίπτει στις νομοθετικές 
αρμοδιότητες της ΕΕ. Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα έλλειψη επιστημονικών αποδείξεων
σχετικά με πιθανούς κινδύνους για την υγεία από την έκθεση σε ΗΜΠ, η Επιτροπή δεν 
σχεδιάζει επί του παρόντος την αναθεώρηση των ορίων που προβλέπονται στη σύσταση του 
Συμβουλίου (1999/519/ΕΚ).

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf .


