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Γραπηή δήλωζη ζτεηικά με ηοσς κινδύνοσς ποσ δημιοσργεί η έκθεζη ζε
ηλεκηρομαγνηηικά πεδία ποσ οθείλονηαι ζηην τρήζη αζύρμαηης ηετνολογίας

Σν Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην,
– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 116 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ,
A. ιακβάλνληαο ππφςε φηη δηαηππψλνληαη δεκφζηα έληνλεο αλεζπρίεο φζνλ αθνξά ηνπο
θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έθζεζε ζε ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία πνπ νθείινληαη
ζηελ ρξήζε θεξαηψλ ξαδηνθψλνπ, θηλεηψλ ηειεθψλσλ, αζχξκαησλ ηειεθψλσλ θαη
ζπζθεπψλ WiFi,
Β. ιακβάλνληαο ππφςε ηα ππάξρνληα ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηα νπνία ε απμεκέλε έθζεζε
ζηελ αζχξκαηε ηερλνινγία ζε νηθίεο θαη ζρνιεία κπνξεί, ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, λα
πξνμελήζεη βηνινγηθέο επηπηψζεηο θάησ απφ ηα επίπεδα πνπ νξίδνπλ νη πθηζηάκελεο
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε ζε ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία,
1. θαιεί ηελ Επηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πεξαηηέξσ έξεπλα ζρεηηθά κε
ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία πνπ ελέρεη ε ρξήζε παξφκνηνπ εμνπιηζκνχ,
νχησο ψζηε λα κπνξέζνπλ ηα θξάηε κέιε λα εγθξίλνπλ λνκνζεηηθά κέηξα βάζεη
αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ,
2. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα πηνζεηήζνπλ ηελ λνκνζεζία ηνπ Ληρηελζηάηλ πνπ ζεζπίδεη φξην
έθζεζεο 0.6 V/m γηα θεξαίεο αλακεηάδνζεο ζεκάησλ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε επαίζζεηεο
πεξηνρέο φπσο νη νηθίεο, ηα ζρνιεία θαη νη ηφπνη εξγαζίαο,
3. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα παξάζρνπλ ελεκέξσζε πνπ ζα επαηζζεηνπνηήζεη ην θνηλφ
ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο θαηά ηεο πγείαο πνπ ελέρεη ελδερνκέλσο ε έθζεζε ζε
ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία,
4. δεηεί λα πξαγκαηνπνηεζνχλ αλεμάξηεηεο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνυπεξεπαηζζεζία
ε νπνία αλαγλσξίδεηαη σο αλαπεξία ζηελ νπεδία,
5. θαιεί ηελ Επηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα εμεηάζνπλ ην ελδερφκελν πξναγσγήο
ελζχξκαησλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ κεηάδνζε δεδνκέλσλ αληί ησλ ξαδηνθσληθψλ ή
αζχξκαησλ ηερλνινγηψλ κηθξνθπκάησλ,
6. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ηελ παξνχζα δήισζε, ζπλνδεπφκελε απφ ηα
νλφκαηα ησλ ππνγξαθφλησλ, ζην πκβνχιην.
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