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΄ ν µε θε΄µα «Επιπτω
΄ σεις των δικτυ΄ων υψηλη΄ς τα΄σης
Γνωµοδο΄τηση της Επιτροπη΄ς των Περιφερειω
µεταφορα΄ς ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας»
(1999/C 293/03)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

΄εχοντας υπο΄ψη την προ΄ταση Συ΄στασης του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τον περιορισµο΄ της ΄εκθεσης του κοινου΄ σε
ηλεκτροµαγνητικα΄ πεδι΄α 0 Hz-300 GHz, (COM(1998) 268 τελικο΄·)
΄εχοντας υπο΄ψη την απο΄φαση του Προεδρει΄ου της της 16ης Σεπτεµβρι΄ου 1998, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 198 Γ
παρα΄γραφος 4 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, να καταρτι΄σει γνωµοδο΄τηση για το
θε΄µα αυτο΄ και να αναθε΄σει την προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν εργασιω΄ν στην επιτροπη΄ 4 «Χωροταξι΄α, αστικα΄
θε΄µατα, ενε΄ργεια και περιβα΄λλον»·
΄εχοντας υπο΄ψη το πειραµατικο΄ ευρωπαϊκο΄ προ΄τυπο CENELEC ΕNV 50166-1 που εκπονη΄θηκε το Νοε΄µβριο
του 1994, απο΄ την Τεχνικη΄ Επιτροπη΄ TC 111 της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς Ηλεκτροτεχνικη΄ς Τυποποι΄ησης·
΄εχοντας υπο΄ψη τις προτα΄σεις της ∆ιεθνου΄ς Επιτροπη΄ς Προστασι΄ας ΄εναντι της µη Ιονι΄ζουσας Ακτινοβολι΄ας
(ICNIRP — International Commission on Non Ionizing Radiation Protection). Η επιστηµονικη΄ αυτη΄
επιτροπη΄ ιδρυ΄θηκε απο΄ τη ∆ιεθνη΄ Επιτροπη΄ Προστασι΄ας ΄εναντι της Ακτινοβολι΄ας (IRPA — International
Radiation Protection Association), µε στο΄χο την προω΄θηση της προστασι΄ας απο΄ τη µη ιονι΄ζουσα ακτινοβολι΄α
(NIR) για την προστασι΄α των ανθρω΄πων, αλλα΄ και του περιβα΄λλοντος·
΄εχοντας υπο΄ψη τις προτα΄σεις απο΄ το περιβαλλοντικο΄ τµη΄µα υγει΄ας της Παγκο΄σµιας Οργα΄νωσης Υγει΄ας (WHO),
το οποι΄ο προωθει΄ τη συνεργασι΄α επιστηµο΄νων ο΄λων των χωρω΄ν της γης για την προω΄θηση και εξασφα΄λιση
α΄ριστων συνθηκω΄ν υγει΄ας των ανθρω΄πων του πλανη΄τη µας·
΄εχοντας υπο΄ψη ισχυ΄οντες κανονισµου΄ς διαφο΄ρων ευρωπαϊκω΄ν χωρω΄ν, σχετικα΄ µε τις επιπτω
΄ σεις του ηλεκτρικου΄
και µαγνητικου΄ πεδι΄ου χαµηλη΄ς συχνο΄τητας στην ανθρω΄πινη υγει΄α·
΄εχοντας υπο΄ψη τη βου΄ληση της ΕΤΠ να εκδοθει΄ Συ΄σταση απο΄ το Συµβου΄λιο που να περιλαµβα΄νει τις
επιτρεπο΄µενες οριακε΄ς τιµε΄ς ηλεκτρικου΄ και µαγνητικου΄ πεδι΄ου χαµηλη΄ς συχνο΄τητας, η τη΄ρηση των οποι΄ων θα
εξασφαλι΄ζει την αποφυγη΄ δυσµενω΄ν επιπτω΄σεων στην ανθρω΄πινη υγει΄α·
΄εχοντας υπο΄ψη το σχε΄διο γνωµοδο΄τησης (CDR 399/98 rev.2) που υιοθε΄τησε η επιτροπη΄ 4 στις 4 Φεβρουαρι΄ου
1999 (εισηγητη΄ς: ο κ. Ευα΄γγελος Κουλου΄µπης)·
υιοθε΄τησε κατα΄ την 29η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 2ας και 3ης Ιουνι΄ου 1999 (συνεδρι΄αση της 3ης Ιουνι΄ου), µε
πλειοψηφι΄α, την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄
1.1.
Η ταχυ΄τατη επε΄κταση των ηλεκτρικω΄ν και τηλεπικοινωνιακω΄ν δικτυ΄ων ει΄χε σαν αποτε΄λεσµα την ηλεκτροµαγνητικη΄ επιβα΄ρυνση του περιβα΄λλοντος και συγχρο΄νως τη διαρκω΄ς αυξανο΄µενη
ανησυχι΄α του κοινου΄, σχετικα΄ µε πιθανε΄ς επιπτω΄σεις απο΄ την
΄εκθεση στα ηλεκτροµαγνητικα΄ πεδι΄α (ΗΜΠ).
1.2.
Την τελευται΄α δεκαετι΄α ΄εχει αναπτυχθει΄ προβληµατισµο΄ς
για τις περιβαλλοντικε΄ς επιπτω΄σεις της µεταφορα΄ς και διανοµη΄ς
ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας µε΄σα απο΄ κατοικηµε΄νες περιοχε΄ς. Η περιβαλλοντικη΄ δια΄σταση της µεταφορα΄ς και διανοµη΄ς ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας περιλαµβα΄νει ΄ενα συ΄νολο θεµα΄των τα οποι΄α ποικι΄λλουν, απο΄
την αισθητικη΄ επιβα΄ρυνση που προκαλου΄ν ηλεκτρο-ενεργειακα΄
δι΄κτυα µε΄χρι την αυξανο΄µενη ανησυχι΄α του κοινου΄ για την υ΄παρξη
και συµπεριφορα΄ των ηλεκτρικω΄ν και µαγνητικω΄ν πεδι΄ων.
1.3.
Ση΄µερα που η µεταφορα΄ µεγα΄λων ποσοτη΄των ηλεκτρικη΄ς
ενε΄ργειας µε΄σω των δικτυ΄ων ει΄ναι δεδοµε΄νη, η χωροθε΄τηση των
δικτυ΄ων µεταφορα΄ς υψηλη΄ς τα΄σης αποκτα΄ ιδιαι΄τερη σηµασι΄α.

1.4.
Τα κυ΄ρια περιβαλλοντικα΄ θε΄µατα που τι΄θενται σε σχε΄ση µε
τα δι΄κτυα µεταφορα΄ς και διανοµη΄ς ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας ει΄ναι τα
ακο΄λουθα:
•

οπτικη΄ ρυ΄πανση,

•

ηλεκτροχηµικη΄ ρυ΄πανση,

•

ηλεκτρικα΄ και µαγνητικα΄ πεδι΄α,

•

ακουστικη΄ ρυ΄πανση (για φορτι΄α υψηλη΄ς και υπερυψυλη΄ς
τα΄σης).

1.5.
Το ενδιαφε΄ρον και η ΄ερευνα επικεντρω΄νονται στην εκτι΄µηση των τυχο΄ν δυσµενω΄ν επιπτω΄σεων των γραµµω΄ν υψηλη΄ς τα΄σης
στην υγει΄α του ανθρω΄που. Κα΄τοικοι περιοχω΄ν κοντα΄ η΄ και κα΄τω
απο΄ τις γραµµε΄ς υψηλη΄ς τα΄σης, α΄ρχισαν να «αισθα΄νονται» τα
ΗΜΠ, ειδικα΄ σε ο΄,τι αφορα΄ ηλεκτροµαγνητικα΄ πεδι΄α υψηλη΄ς
΄εντασης.

13.10.1999

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

1.6.
Προς το παρο΄ν, αν και ΄εχει η΄δη προηγηθει΄ σηµαντικη΄
΄ερευνα πα΄νω σε ενδεχο΄µενες επιπτω΄σεις των ΗΜΠ στην υγει΄α, δεν
΄εχουµε καταλη΄ξει σε οριστικα΄ συµπερα΄σµατα περι΄ κινδυ΄νων σε
ζω΄νες οργανισµου΄ς. Υπα΄ρχει ο΄µως ΄εντονη και ολοε΄να αυξανο΄µενη
αρνητικη΄ στα΄ση απο΄ την πλευρα΄ διαφο΄ρων περιβαλλοντικω΄ν
οργανω΄σεων.
1.7.
Εντου΄τοις, πρε΄πει να σηµειωθει΄ ο΄τι µε΄ρος της διεθνου΄ς
επιστηµονικη΄ς κοινο΄τητας διατηρει΄ επιφυλα΄ξεις ως προς τα προ΄τυπα ασφα΄λειας σε θε΄µατα επιπτω΄σεων και ηλεκτρικω΄ν µαγνητικω΄ν
πεδι΄ων στο περιβα΄λλον και στην υγει΄α του ανθρω΄που. Πολλοι΄
ερευνητε΄ς παρουσι΄ασαν εργασι΄ες που καθιστου΄ν εµφανη΄ την
ανα΄γκη υιοθε΄τησης µιας προστατευτικη΄ς πολιτικη΄ς σε ο΄,τι αφορα΄
τα αποδεκτα΄ προ΄τυπα ο΄ρια.
1.8.
Τα προ΄τυπα που επεξεργα΄σθηκε η cenelec πριν λι΄γα
χρο΄νια, αποτελου΄ν µια πρω΄τη βα΄ση για την αναθεω΄ρηση των
επιπε΄δων ασφαλει΄ας, υπο΄ το φως των επιστηµονικω΄ν συµπερασµα΄των και της κοινωνικη΄ς ευαισθησι΄ας.
1.9.
Με΄χρι ση΄µερα ΄εχουν γι΄νει γνωστε΄ς αρκετε΄ς περιπτω΄σεις
που η κοινη΄ γνω΄µη η΄ οι α΄µεσα θιγο΄µενοι ΄εχουν καταφε΄ρει να
καθυστερη΄σουν η΄ και να ακυρω΄σουν την κατασκευη΄ νε΄ων η΄ την
αναβα΄θµιση παλαιω΄ν γραµµω΄ν µεταφορα΄ς ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας µε
σοβαρε΄ς συνε΄πειες που οδη΄γησαν σε συνολικη΄ η΄ µερικη΄ διακοπη΄
στην παροχη΄ ενε΄ργειας (π.χ. Νο΄τια Ιταλι΄α το Σεπτε΄µβριο του
1995, Αθη΄να, Ελλα΄δα, το Μα΄ρτιο του 1998). Με αυτα΄ τα
δεδοµε΄να προβλε΄πεται να δηµιουργηθου΄ν περισσο΄τερα προβλη΄µατα στο µε΄λλον.
1.10. Για ο΄λους τους παραπα΄νω λο΄γους, η πλη΄ρης κατανο΄ηση
των δεδοµε΄νων και των προβληµα΄των που σχετι΄ζονται µε τη
µεταφορα΄ και διανοµη΄ ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας θα ανταποκριθει΄
στην αυξανο΄µενη ανησυχι΄α της κοινη΄ς γνω΄µης πα΄νω σε πιθανε΄ς
επιπτω΄σεις της διανοµη΄ς ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας στη δηµο΄σια υγει΄α.
1.11. Εκτιµα΄ται ο΄τι η µελε΄τη των περιβαλλοντικω΄ν επιπτω΄σεων
των γραµµω΄ν µεταφορα΄ς ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας στα πλαι΄σια των
ηλεκτρικω΄ν συστηµα΄των της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης, θα διαφωτι΄σει
΄ενα σηµαντικο΄ ανασταλτικο΄ παρα΄γοντα για τη διαµο΄ρφωση και
ολοκλη΄ρωση της Εσωτερικη΄ς Αγορα΄ς Ηλεκτρικη΄ς Ενε΄ργειας στην
Κοινο΄τητα. Με τη δηµιουργι΄α της ανοικτη΄ς αγορα΄ς ηλεκτρικη΄ς
ενε΄ργειας, µεγα΄λες ποσο΄τητες ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας αναµε΄νεται να
µετακινηθου΄ν µε΄σω των ευρωπαϊκω΄ν δικτυ΄ων, ΄ετσι ω΄στε να επιτευχθει΄ οικονοµικη΄ και καταναλωτικη΄ βελτιστοποι΄ηση των πο΄ρων
συ΄µφωνα µε την προ΄σφατη οδηγι΄α της Κοινο΄τητας για την
ηλεκτρικη΄ ενε΄ργεια (1).
1.12. Συνεπω΄ς,
απαιτει΄ται
παρε΄µβαση
διαρθρωτικου΄
χαρακτη΄ρα προκειµε΄νου να διασφαλισθου΄ν ασφαλει΄ς συνθη΄κες για
τις γραµµε΄ς των δικτυ΄ων µεταφορα΄ς υψηλη΄ς τα΄σης και να υπα΄ρξει
ειδικη΄ µε΄ριµνα ο΄σον αφορα΄ το΄σο την απο΄σταση απο΄ κατοικηµε΄νες
περιοχε΄ς ο΄σο και το ενδεδειγµε΄νο υ΄ψος των εγκαταστα΄σεων. Η
παρε΄µβαση αυτη΄ προϋποθε΄τει τη συµµετοχη΄ των ενδιαφεροµε΄νων
τοπικω΄ν και περιφερειακω΄ν αρχω΄ν.

΄ σεις ηλεκτροµαγνητικω
΄ ν πεδι΄ων
2. Επιπτω
2.1.
Το θε΄µα των ενδεχο΄µενων επιπτω΄σεων στην ανθρω΄πινη
υγει΄α του ηλεκτρικου΄ και µαγνητικου΄ πεδι΄ου χαµηλη΄ς συχνο΄τητας,
(1) Οδηγι΄α 96/92 ΕΚ — EE L 27 της 30.1.1997, σ. 20.
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΄εχει ιδιαι΄τερα απασχολη΄σει τη διεθνη΄ κοινο΄τητα τα τελευται΄α
χρο΄νια. 'Εχουν γι΄νει δεκα΄δες µελε΄τες και δηµοσιευ΄σεις και η
εξαγωγη΄ συµπερασµα΄των απο΄ µεµονωµε΄νους επιστη΄µονες ει΄ναι
εξαιρετικα΄ δυ΄σκολη.

2.2.
Ηλεκτρικα΄ και µαγνητικα΄ πεδι΄α παρα΄γονται µε τη ροη΄ του
ηλεκτρισµου΄ και υπα΄ρχουν στο περιβα΄λλον. Τα ηλεκτρικα΄ πεδι΄α
εξαρτω΄νται απο΄ την τα΄ση (διαφορα΄ δυναµικου΄) και µετρου΄νται σε
Βο΄λτς ανα΄ µε΄τρο (V/m). Η υ΄παρξη οικοδοµω΄ν, δε΄ντρων, κ.λπ.
προσφε΄ρει ασπι΄δα προστασι΄ας απο΄ τα ηλεκτρικα΄ πεδι΄α.

2.3.
Τα µαγνητικα΄ πεδι΄α εξαρτω΄νται απο΄ τη ροη΄ του ρευ΄µατος
και µετρου΄νται σε αµπε΄ρ ανα΄ µε΄τρο (A/m). Ασπι΄δα προστασι΄ας
γι’αυτα΄ τα πεδι΄α δεν ει΄ναι το΄σο ευ΄κολη ο΄πως στα ηλεκτρικα΄ πεδι΄α,
η ΄ενταση΄ τους ο΄µως µειω΄νεται σηµαντικα΄ µε την απο΄σταση.

2.4.
Κατα΄ τη δια΄ρκεια της δεκαετι΄ας του 70, µεγα΄λη προσοχη΄
δο΄θηκε στις πιθανε΄ς επιπτω΄σεις στην υγει΄α των ανθρω΄πων απο΄
την ΄εκθεση΄ τους σε ηλεκτρικα΄ πεδι΄α. Οι δεκα΄δες λεπτοµερει΄ς
ερευνητικε΄ς εργασι΄ες που ΄εγιναν δεν µπο΄ρεσαν να προσδιορι΄σουν
τις επικι΄νδυνες συνε΄πειες των πεδι΄ων αυτω΄ν στην υγει΄α του
ανθρω΄που απο΄ την ΄εκθεση΄ του σε ηλεκτρικα΄ πεδι΄α της ΄εντασης
που υπα΄ρχει στις περιοχε΄ς κα΄τω απο΄ τις γραµµε΄ς µεταφορα΄ς.

2.5.
Τη δεκαετι΄α του 80 το επιστηµονικο΄ ενδιαφε΄ρον στρα΄φηκε
κυρι΄ως στις επιπτω΄σεις των µαγνητικω΄ν πεδι΄ων στον α΄νθρωπο.
Ιδιαι΄τερα δο΄θηκε προσοχη΄ στη σχε΄ση τους µε την ανα΄πτυξη
καρκινικω΄ν ο΄γκων, επειδη΄ ΄ενας αριθµο΄ς επιδηµιολογικω
΄ ν µελετω
΄ν
παρουσι΄ασε στοιχει΄α αυ΄ξησης εµφα΄νισης ο΄γκων σε ενη΄λικες και
παιδια΄ που ζου΄σαν κοντα΄ σε γραµµε΄ς µεταφορα΄ς ηλεκτρισµου΄.

2.6.
Μετα΄ απο΄ αυτο΄, ΄ενας αριθµο΄ς διεθνω΄ν οργανισµω΄ν επανεξε΄τασε λεπτοµερω΄ς τα αποτελε΄σµατα των προαναφερο΄µενων
µελετω΄ν. 'Ολες οι επανεξετα΄σεις κατε΄ληξαν στο συµπε΄ρασµα ο΄τι
τα προαναφερο΄µενα αποτελε΄σµατα η΄ταν απλω΄ς αρκετα΄ για να
δικαιολογη΄σουν περισσο΄τερες µελε΄τες των επιπτω΄σεων των µαγνητικω΄ν πεδι΄ων στον α΄νθρωπο, και, εποµε΄νως, δεν συντρε΄χει λο΄γος
αλλαγω΄ν στις τρε΄χουσες πρακτικε΄ς που ακολουθου΄νται για την
προστασι΄α του ανθρω΄που απο΄ τα µαγνητικα΄ πεδι΄α.

2.7.
Οι κι΄νδυνοι απο΄ τα ηλεκτροµαγνητικα΄ πεδι΄α εκφρα΄ζονται
σε βιολογικε΄ς επιδρα΄σεις στον ανθρω΄πινο οργανισµο΄ οι οποι΄ες
µπορει΄ να ει΄ναι ει΄τε θερµικε΄ς ει΄τε µη θερµικε΄ς.

Βιολογικε΄ς επιδρα΄σεις
2.8.
Οι βιολογικε΄ς επιδρα΄σεις σχετι΄ζονται µε τις επιδρα΄σεις
των ακτινοβολιω΄ν στους πιο ευαι΄σθητους και επιρρεπει΄ς σε βλα΄βες
ιστου΄ς, ο΄πως στον εγκε΄φαλο, στα µα΄τια, και στις γεννητικε΄ς
περιοχε΄ς. Συγκεκριµε΄να, υπα΄ρχουν αρκετε΄ς ΄ερευνες που συσχετι΄ζουν την ΄εκθεση σε εξαιρετικα΄ χαµηλε΄ς συχνο΄τητες (ELF) µε τον
επιπολασµο΄ του καρκι΄νου και την ανα΄πτυξη εγκεφαλικω΄ν ο΄γκων.
'Ηδη, η Παγκο΄σµια Οργα΄νωση Υγει΄ας (WHO) και η Ευρωπαϊκη΄
Επιτροπη΄ Τυποποι΄ησης (CENELEC) ΄εχουν προωθη΄σει πολυετη΄
προγρα΄µµατα πολυκεντρικω΄ν ερευνω΄ν µε΄σω των οποι΄ων θα οριστικοποιηθου΄ν οι απαντη΄σεις στα θε΄µατα αυτα΄.
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Θερµικε΄ς επιδρα΄σεις
2.9.
Οι θερµικε΄ς επιδρα΄σεις ει΄ναι πλη΄ρως κατανοητε΄ς και ΄εχουν
µελετηθει΄ εκτενω΄ς και αφορου΄ν την υπερθε΄ρµανση του σω΄µατος
που βρι΄σκεται στο εγγυ΄ς πεδι΄ο της ακτινοβολι΄ας. Τα περισσο΄τερα
βιολογικα΄ µο΄ρια απορροφου΄ν ενε΄ργεια απο΄ τα µεταβαλλο΄µενα
ηλεκτροµαγνητικα΄ πεδι΄α την οποι΄α µετατρε΄πουν σε κινητικη΄
ενε΄ργεια και δονου΄νται. Η δο΄νηση αυτη΄ δηµιουργει΄ θερµο΄τητα και
αυ΄ξηση της θερµοκρασι΄ας του σω΄µατος.
2.10. Οι θερµικε΄ς αυτε΄ς επιδρα΄σεις µπορει΄ να ει΄ναι αξιοποιη΄σιµες, ευχα΄ριστες, αλλα΄ και επικι΄νδυνες για την υγει΄α και την
ασφα΄λεια. Η υπερθε΄ρµανση αυτη΄ των µορι΄ων πρε΄πει να αποφευ΄γεται και οι κι΄νδυνοι που συνεπα΄γεται εξαρτω΄νται απο΄ την ΄ενταση
της ακτινοβολι΄ας, και ο΄χι απο΄ τη συχνο΄τητα΄ της. ∆ηλαδη΄, το
κρι΄σιµο µε΄γεθος ει΄ναι η πυκνο΄τητα της προσπι΄πτουσας ισχυ΄ος.
2.11. Ο καθορισµο΄ς του αποδεκτου΄ ορι΄ου ακτινοβολι΄ας που
΄ που, ει΄ναι
θα απε΄κλειε κα΄θε κι΄νδυνο για την ασφα΄λεια του ανθρω
µι΄α πολυ΄πλοκη διαδικασι΄α που πρε΄πει να συνυπολογι΄ζει και
συντελεστε΄ς ασφαλει΄ας. 'Ετσι τα ο΄ρια ασφα΄λειας διατυπωµε΄να ως
«µε΄γιστη επιτρεπο΄µενη ΄εκθεση», δεν αποτελου΄ν µαγικε΄ς τοµε΄ς που
χωρι΄ζουν την απο΄λυτη ασφα΄λεια απο΄ το βε΄βαιο κι΄νδυνο. Ει΄ναι ο΄ρια
που καλο΄ ει΄ναι να µην υπερβαι΄νουµε και προε΄ρχονται απο΄ πολλα΄
στα΄δια αξιολο΄γησης της παγκο΄σµιας ερευνητικη΄ς προσπα΄θειας.

Μη θερµικε΄ς επιδρα΄σεις
2.12. Τελευται΄α γι΄νεται πολυ΄ λο΄γος για τις µη θερµικε΄ς
επιδρα΄σεις. 'Ηδη ΄εχουν δηµοσιευθει΄ πολλα΄ πορι΄σµατα ερευνω΄ν, εκ
των οποι΄ων ο΄µως ελα΄χιστα δει΄χνουν κα΄ποιες µικρε΄ς επιδρα΄σεις στα
κυ΄τταρα. Παρα΄λληλα, υπα΄ρχουν α΄λλες µελε΄τες παρο΄µοιες η΄ ακο΄µα
και επαναληπτικε΄ς αυτω΄ν των ελα΄χιστων που δεν διαπι΄στωσαν
καµι΄α επι΄δραση.
2.13. ∆εν υπα΄ρχει κα΄ποιος σαφη΄ς µηχανισµο΄ς που να παρα΄γει
µη θερµικε΄ς βιολογικε΄ς επιδρα΄σεις, ως εκ του΄του ο΄λα τα υπα΄ρχοντα
στοιχει΄α ει΄ναι ΄εµµεσα. Η ΄ερευνα των µη θερµικω΄ν επιδρα΄σεων
θεωρει΄ται πολυ΄ δυ΄σκολη, και ακο΄µη πιο δυ΄σκολη ει΄ναι η αξιολο΄γηση των επιδηµιολογικω΄ν ερευνω΄ν, λο΄γω της παρουσι΄ας πολλω΄ν
ανατρεπτικω΄ν παραγο΄ντων.
2.14. Με΄χρι τω΄ρα η διεθνη΄ς επιστηµονικη΄ κοινο΄τητα θεωρει΄ ο΄τι
δεν υπα΄ρχουν εκει΄να τα σοβαρα΄ και επιβεβαιωµε΄να στοιχει΄α που
θα επε΄τρεπαν η΄ θα επε΄βαλλαν τη θε΄σπιση ορι΄ων ασφαλει΄ας µε
βα΄ση τις µη θερµικε΄ς επιδρα΄σεις.
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συχνο΄τητες απο΄ 10 KHz ΄εως 300 GHz ει΄ναι τα πρω΄τα ευρωπαϊκη΄ς
εµβε΄λειας κει΄µενα που ασχολου΄νται µε το θε΄µα, και ουσιαστικα΄
αποτελου΄ν την πρω΄τη φα΄ση της προσπα΄θειας για την αντιµετω΄πιση
το΄σο του γενικου΄ προβλη΄µατος της ΄εκθεσης σε ηλεκτροµαγνητικα΄
πεδι΄α, ο΄σο και των ειδικο΄τερων ζητηµα΄των ο΄πως της διαδικασι΄ας
µε΄τρησης των ηλεκτροµαγνητικω΄ν πεδι΄ων και των τρο΄πων ελε΄γχου
και ρυ΄θµισης της ΄εκθεσης των ανθρω΄πων στα πεδι΄α αυτα΄ και στα
επαγο΄µενα ρευ΄µατα΄ τους.
3.2.
Το προ΄τυπο EBV 50166-1 ΄εχει ως στο΄χο την προ΄ληψη
των δυσµενω΄ν επιπτω΄σεων που επιφε΄ρει η συ΄ντοµη ΄εκθεση του
ανθρω΄πινου οργανισµου΄ σε στατικα΄ ηλεκτροµαγνητικα΄ πεδι΄α και
ηλεκτροµαγνητικα΄ πεδι΄α χαµηλω΄ν συχνοτη΄των, της φασµατικη΄ς
περιοχη΄ς των 0 Hz ΄εως 10 KHz. Στη φασµατικη΄ αυτη΄ περιοχη΄
τα ηλεκτρικα΄ και µαγνητικα΄ πεδι΄α πρε΄πει να αντιµετωπι΄ζονται
χωριστα΄.
3.3.
Συγκεκριµε΄να το προ΄τυπο αυτο΄ λαµβα΄νει υπο΄ψη του: α)
τα επαγωγικα΄ ρευ΄µατα στον ανθρω΄πινο σω΄µα, τα οποι΄α µπορου΄ν να
διεγει΄ρουν τους νευρικου΄ς και µυϊκου΄ς ιστου΄ς, β) τα επιφανειακα΄
ρευ΄µατα απο΄ ηλεκτρικα΄ πεδι΄α τα οποι΄α µπορου΄ν να οδηγη΄σουν σε
ενο΄χληση και πι΄εση, και γ) τα ρευ΄µατα που µπορου΄ν να διαρρευ΄σουν διαµε΄σου του σω΄µατος ο΄ταν αυτο΄ ΄ερθει σε επαφη΄ µε
αντικει΄µενα του πεδι΄ου και να προκαλε΄σουν ηλεκτροπληξι΄α η΄
αιφνι΄δια ταραχη΄.
3.4.
Το προ΄τυπο θε΄τει βασικου΄ς περιορισµου΄ς και επι΄πεδα
αναφορα΄ς ΄εκθεσης στην ηλεκτροµαγνητικη΄ ακτινοβολι΄α, καθω΄ς
επι΄σης διαχωρι΄ζει τα επι΄πεδα αυτα΄ σε δυ΄ο κατηγορι΄ες εφαρµογη΄ς.
Στην ΄εκθεση εργαζοµε΄νων σε ηλεκτροµαγνητικα΄ πεδι΄α και στην
΄εκθεση του υπο΄λοιπου πληθυσµου΄. Στην τελευται΄α µα΄λιστα οµα΄δα
πληθυσµου΄ ΄εχουν τεθει΄ χαµηλο΄τερα πεδι΄α αναφορα΄ς και επι΄πεδα
ρευ΄µατος κατα΄ ΄ενα συντελεστη΄ µεταξυ΄ 2 και 3, σε συ΄γκριση µε
την πρω΄τη.
3.5.
Προ΄σθετες µελε΄τες ο΄µως µπορου΄ν η΄ και ακο΄µα ΄εχουν
οδηγη΄σει µερικε΄ς χω΄ρες να θεωρη΄σουν τα επι΄πεδα αυτα΄ αναφορα΄ς
του προτυ΄που ως ελα΄χιστες απαιτη΄σεις σε συγκεκριµε΄νες φασµατικε΄ς περιοχε΄ς και να θε΄σουν νε΄α µεγαλυ΄τερα ο΄ρια ασφαλει΄ας.
Εξα΄λλου, το προ΄τυπο αυτο΄ ενδε΄χεται να τροποποιηθει΄ απο΄ την
ανευ΄ρεση νε΄ων επιστηµονικω΄ν δεδοµε΄νων, ΄εως ο΄του τελικα΄ διαµορφωθει΄ σε ΄ενα ολοκληρωµε΄νο προ΄τυπο η΄ ακο΄µα ενδε΄χεται και να
αποσυρθει΄. Απο΄ τα ανωτε΄ρω ει΄ναι προφανε΄ς, αλλα΄ και επιβα΄λλεται
να διενεργηθει΄ ακο΄µη περισσο΄τερη ΄ερευνα και µελε΄τη στο ευρυ΄τερο, αλλα΄ και το΄σο κρι΄σιµο αυτο΄ τοµε΄α προκειµε΄νου να επιτευχθει΄
πλη΄ρης τυποποι΄ηση.
3.6.
Αν και το προαναφερο΄µενο προ΄τυπο (ο΄πως και το ENV
50166-2) ΄εχει καταρχη΄ν χαρακτη΄ρα προαιρετικο΄, θεωρει΄ται κει΄µενο πολυ΄ σηµαντικο΄ και ισχυρο΄, δεδοµε΄νου ο΄τι η υ΄παρξη΄
του διασφαλι΄ζει την ασφα΄λεια, τη διαλειτουργικο΄τητα και την
εναλλαξιµο΄τητα του σχετικου΄ εξοπλισµου΄, στα πλαι΄σια της ενοποιηµε΄νης ευρωπαϊκη΄ς αγορα΄ς.

΄ ν πεδι΄ων
3. Προ΄τυπα ηλεκτροµαγνητικω
4. Νοµοθετικε΄ς ρυθµι΄σεις
3.1.
Το Νοε΄µβριο 1994, η Τεχνικη΄ Επιτροπη΄ TC III της
Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς Ηλεκτροτεχνικη΄ς Τυποποι΄ησης (CENELEC)
ενε΄κρινε την ΄εκδοση του Ευρωπαϊκου΄ Προτυ΄που ENV 50166-1
«Human Exposure to Electromagnetic Fields: IF (0-10 KHz)».
Το προ΄τυπο αυτο΄ καθω΄ς και το προ΄τυπο ENV 501660-2 για

4.1.
'Ολες οι ηλεκτρικε΄ς και ηλεκτρονικε΄ς εγκαταστα΄σεις και
συσκευε΄ς εκπε΄µπουν στο περιβα΄λλον ηλεκτρικα΄ και µαγνητικα΄
πεδι΄α, η ΄ενταση των οποι΄ων εξαρτα΄ται α΄µεσα απο΄ την τα΄ση και την
απο΄σταση απο΄ το σηµει΄ο ροη΄ς του ηλεκτρικου΄ ρευ΄µατος.
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4.2.
Τα ηλεκτρικα΄ πεδι΄α, αν και δεν ει΄ναι επικι΄νδυνα για
τον α΄νθρωπο, εντου΄τοις µπορου΄ν να εµφανι΄ζουν δυσα΄ρεστες
επιπτω΄σεις, ο΄πως µυρµηκι΄αση, φαγου΄ρα, δυσλειτουργι΄α ορισµε΄νων
ηλεκτρικω΄ν και ηλεκτρονικω΄ν συσκευω΄ν και οργα΄νων (π.χ. βηµατοδο΄της).
4.3.
Αντι΄στοιχα, για τα µαγνητικα΄ πεδι΄α υπα΄ρχουν υποψι΄ες ο΄τι
΄εχουν επιπτω΄σεις στην υγει΄α των ανθρω΄πων, και για το λο΄γο αυτο΄
΄εχουν πραγµατοποιηθει΄ δεκα΄δες µελε΄τες σε ο΄λο τον κο΄σµο η
συντριπτικη΄ πλειοψηφι΄α των οποι΄ων δεν αποδεικνυ΄ει ο΄µως την
επικινδυνο΄τητα΄ τους, χωρι΄ς ο΄µως βε΄βαια και να µπορει΄ µε
αδιαµφισβη΄τητα στοιχει΄α να ισχυριστει΄ το αντι΄θετο.
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4.4.2.3. Στη Γαλλι΄α απορρι΄φθηκε τροποποι΄ηση νο΄µου που θα
απαγορευ΄ει την κατασκευη΄ γραµµω΄ν µεταφορα΄ς EHV κοντα΄ σε
κατοικηµε΄να κτι΄ρια και θα επιτρε΄πει τη δηµιουργι΄α «διαδρο΄µων»
στους οποι΄ους θα απαγορευ΄εται η κατασκευη΄ κτιρι΄ων κα΄τω απο΄
τις γραµµε΄ς µεταφορα΄ς.
4.4.2.4. Η Επιτροπη΄ των Περιφερειω΄ν κρι΄νει αναγκαι΄ο να
καθοριστει΄ µι΄α ελα΄χιστη απο΄σταση για την ανε΄γερση οικοδοµω΄ν
σε περιοχε΄ς που βρι΄σκονται κοντα΄ σε ηλεκτρικε΄ς γραµµε΄ς. Η
ι
µε την απο΄σταση που
απο΄σταση αυτη΄ πρε΄πει να ει΄ναι η ΄δια
υποδεικνυ΄εται για την εγκατα΄σταση νε΄ων ηλεκτρικω΄ν γραµµω΄ν σε
σχε΄ση µε υπα΄ρχουσες οικοδοµε΄ς.

4.5. Αµφισβη΄τηση διεκδικη΄σεων
΄ ν πεδι΄ων
4.4. Κανονισµοι΄ ηλεκτροµαγνητικω
4.5.1. Η αναφορα΄ των ηλεκτρικω΄ν και µαγνητικω΄ν πεδι΄ων
γι΄νεται συνη΄θως για τις ακο΄λουθες τρεις κατηγορι΄ες διεκδικη΄σεων:
4.4.1. ' Ο ρ ι α ΄ε κ θ ε σ η ς σ ε Η Μ Π
4.4.1.1. Τον Ιανουα΄ριο 1990, το IPRA (International
Radiation Protection Association) που υπα΄γεται στο WHO
(Word Health Organization), καθω΄ς και η IPRI (∆ιεθνη΄ς Επιτροπη΄
για την Προστασι΄α απο΄ µη Ιονι΄ζουσες Ακτινοβολι΄ες), εξε΄δωσαν
οδηγι΄α µε τι΄τλο «Interim guidelines on limits of exposure to
50/60 Hz electtric and magnetic fields».
Τα µε΄γιστα ο΄ρια ΄εκθεσης που συνιστα΄ η οδηγι΄α για το κοινο΄ ει΄ναι:
Ηλεκτρικα΄ πεδι΄α: 5 KV/m, Μαγνητικα΄ πεδι΄α: 0,1 m T.
4.4.1.2. Προτα΄σεις µε κανο΄νες βασισµε΄νους στα προτεινο΄µενα
ο΄ρια εξετα΄ζονται απο΄ τη CENELEC. Μερικε΄ς χω΄ρες ΄εχουν η΄δη
υιοθετη΄σει αυτα΄ τα ο΄ρια η΄ παρεµφερη΄ µε αυτα΄, ενω΄ α΄λλες
περιµε΄νουν την επι΄σηµη αποδοχη΄ τους απο΄ τη CEELEC.
4.4.1.3. Οι περισσο΄τερες ηλεκτρικε΄ς επιχειρη΄σεις στον ευρωπαϊκο΄ χω΄ρο ΄εχουν αποδεχθει΄ τους κανο΄νες της IPRA, αν και δεν
υπα΄ρχουν απαγορευτικοι΄ κανονισµοι΄. Αντι΄θετα, σε µερικε΄ς χω΄ρες
ο νοµοθε΄της ΄εχει παρε΄µβει, ω΄στε να καθορι΄σει την ελα΄χιστη
απο΄σταση των ηλεκτρικω΄ν εγκαταστα΄σεων απο΄ σπι΄τια η΄ α΄λλες
εγκαταστα΄σεις η΄ κτι΄ρια.

4.4.2. Α π ο΄ σ τ α σ η γ ρ α µ µ ω΄ ν
κ α τ ο ι κ η µ ΄ε ν α κ τ ΄ρ
ι ια

µ ε τ α φ ο ρ α΄ ς

α π ο΄

4.4.2.1. Μερικε΄ς χω΄ρες, ο΄πως το Λουξεµβου΄ργο, ΄εχουν υιοθετη΄σει κανονισµου΄ς που καθορι΄ζουν την ελα΄χιστη απο΄σταση των
γραµµω΄ν µεταφορα΄ς ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας (Η/Ε) απο΄ σπι΄τια και
α΄λλα δηµο΄σια κτι΄ρια ο΄πως σχολει΄α, αθλητικε΄ς εγκαταστα΄σεις κ.λπ.
4.4.2.2. Πρε΄πει να αναφερθει΄ ο΄τι η απαιτου΄µενη απο΄σταση των
γραµµω΄ν µεταφορα΄ς απο΄ κατοικηµε΄να κτι΄ρια ποικι΄λλει για τις
δια΄φορες ευρωπαϊκε΄ς χω΄ρες. Κα΄ποιες χω
΄ ρες, ο΄πως η ∆ανι΄α και η
Σουηδι΄α, ΄εχουν αποφασι΄σει να µην υιοθετη΄σουν απαγορευτικα΄
µε΄τρα, αλλα΄ απλω΄ς να προτει΄νουν προφυλακτικα΄ µε΄τρα (precation
measures) µε συγκεκριµε΄νες αποστα΄σεις απο΄ σπι΄τια και α΄λλα
κτι΄ρια, ο΄ταν προ΄κειται να κατασκευασθου΄ν νε΄ες γραµµε΄ς µεταφορα΄ς.

•

κατασκευη΄ νε΄ων γραµµω΄ν µεταφορα΄ς,

•

αποζηµιω΄σεις σε ιδιοκτη΄τες που ΄εχουν εγκαταστα΄σεις κοντα΄
σε γραµµε΄ς µεταφορα΄ς,

•

υποχρεω΄σεις αποζηµιω΄σεων σε ανθρω΄πους µε προβλη΄µατα
υγει΄ας, αν αυτα΄ οφει΄λονται στα ηλεκτροµαγνητικα΄ πεδι΄α.

4.5.2. Σχετικα΄ µε την αµφισβη΄τηση κατασκευη΄ς νε΄ων γραµµω΄ν
τα ΗΜΠ ει΄ναι µεταξυ΄ των θεµα΄των που αναφε΄ρονται στις προσφυγε΄ς που εναντιω΄νονται στις κατασκευε΄ς γραµµω΄ν υψηλη΄ς τα΄σης.
4.5.3. Αναφορικα΄ µε τους ισχυρισµου΄ς αποζηµιω΄σεων, τα
γερµανικα΄ και ιταλικα΄ δικαστη΄ρια απορρι΄πτουν διεκδικη΄σεις που
βασι΄ζονται στις επιδρα΄σεις των ΗΜΠ, διο΄τι συ΄µφωνα µε τις
προτα΄σεις της IPRA δεν υπα΄ρχει τε΄τοιος κι΄νδυνος. Στη ∆ανι΄α τα
δικαστη΄ρια αποδε΄χονται ο΄τι υπα΄ρχει κα΄ποια µει΄ωση στην αξι΄α των
εγκαταστα΄σεων που βρι΄σκονται κοντα΄ σε γραµµε΄ς µεταφορα΄ς, ενω΄
στη Σουηδι΄α η παρουσι΄α ΗΜΠ ΄εχει συµπεριληφθει΄ στους λο΄γους
αποζηµι΄ωσης για ιδιοκτησι΄ες κοντα΄ σε γραµµε΄ς µεταφορα΄ς.
4.5.4. Οι κανονισµοι΄ καθω΄ς και οι αποφα΄σεις των δικαστηρι΄ων
θα εξελι΄σσονται τα επο΄µενα ΄ετη παρα΄λληλα µε νε΄α επιστηµονικα΄
στοιχει΄α που θα προκυ΄ψουν. Οι περισσο΄τερες ο΄µως ευρωπαϊκε΄ς
χω΄ρες ΄εχουν υιοθετη΄σει προσεκτικε΄ς αποφα΄σεις ω΄στε να µην
επιβαρυ΄νουν την οικονοµικη΄ λειτουργι΄α των εµπλεκο΄µενων επιχειρη΄σεων µεταφορα΄ς και διανοµη΄ς Η/Ε χωρι΄ς λο΄γο.

4.6. Υφιστα΄µενη νοµοθεσι΄α
4.6.1. Στη συντριπτικη΄ πλειοψηφι΄α των χωρω΄ν της Ευρωπαϊκη΄ς
'Ενωσης δεν υπα΄ρχει νοµοθεσι΄α που να αφορα΄ τα ηλεκτρικα΄ και
µαγνητικα΄ πεδι΄α. Στη Γερµανι΄α ισχυ΄ει απο΄ την 1η Ιανουαρι΄ου
1997, ΄ενας κανονισµο΄ς για τα ΗΜΠ σε ορισµε΄νους κλα΄δους
υποδοµη΄ς ο΄πως π.χ. οι σταθερε΄ς εγκαταστα΄σεις ραδιοφωνικω΄ν
εκποµπω΄ν και τα καλω΄δια υψηλη΄ς τα΄σης που αποβλε΄πει στην
προστασι΄α του κοινωνικου΄ συνο΄λου και των κατοι΄κων που ζουν
κοντα΄ στις εγκαταστα΄σεις αυτε΄ς απο΄ τις βλαβερε΄ς περιβαλλοντικε΄ς
επιπτω΄σεις αλλα΄ και στην προστασι΄α απο΄ τις βλαβερε΄ς περιβαλλοντικε΄ς επιπτω΄σεις των ΗΜΠ.
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4.7. ∆ικαστικε΄ς ενε΄ργειες
4.7.1. Η συντριπτικη΄ πλειοψηφι΄α των δικαστικω΄ν διεκδικη΄σεων
που ΄εχουν γι΄νει στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση αφορα΄ ενε΄ργειες ενα΄ντια
στην κατασκευη΄ νε΄ων γραµµω΄ν µεταφορα΄ς ηλεκτρικη΄ς ενε΄ργειας.

5. Συµπερα΄σµατα
5.1.
Η ΕΤΠ εκτιµα΄ ο΄τι απαιτει΄ται να γι΄νει σαφη΄ς τοποθε΄τηση
εκ µε΄ρους της Επιτροπη΄ς για τις επιπτω΄σεις που ΄εχουν τα ηλεκτρικα΄
και µαγνητικα΄ πεδι΄α στο περιβα΄λλον και την υγει΄α του ανθρω΄που
βα΄σει συζητη΄σεων και µελετω΄ν.
5.2.
Η ΕΤΠ θεωρει΄ ο΄τι η διερευ΄νηση του θε΄µατος των ενδεχο΄µενων επιπτω΄σεων των ηλεκτρικω΄ν και µαγνητικω΄ν πεδι΄ων χαµηλη΄ς
συχνο΄τητας, ΄εχει προχωρη΄σει σε σηµαντικο΄ βαθµο΄. Για το λο΄γο
αυτο΄, επιβα΄λλεται πλε΄ον να υιοθετη΄σει το Συµβου΄λιο µι΄α Συ΄σταση
για τις επιτρεπο΄µενες οριακε΄ς τιµε΄ς, ω΄στε να αποφευχθου΄ν οι
οποιεσδη΄ποτε δυσµενει΄ς επιπτω΄σεις στην ανθρω΄πινη υγει΄α και στο
περιβα΄λλον.
5.3.
Η α΄ποψη της ΕΤΠ ως προς τη θε΄σπιση κατα΄λληλων
οριακω΄ν τιµω΄ν των ηλεκτρικω΄ν και µαγνητικω΄ν πεδι΄ων βασι΄ζεται
στο ο΄τι θα πρε΄πει να ληφθου΄ν υπο΄ψη οι απο΄ψεις που περιλαµβα΄νονται στο προ΄τυπο της CENELEC, καθω΄ς επι΄σης και οι εργασι΄ες
που ΄εχουν πραγµατοποιηθει΄ για το ΄διο
ι
θε΄µα απο΄ δια΄φορους
διεθνει΄ς οργανισµου΄ς, ο΄πως ICNIRP, IRPA, WHO, κ.λπ. Επιπλε΄ον,
πρε΄πει να αντιµετωπιστου΄ν και οι αθερµικε΄ς επιπτω΄σεις που µπορει΄
να εκδηλωθου΄ν και σε χαµηλο΄τερο επι΄πεδο απ'αυτο΄ των µε΄γιστων
ορι΄ων και οι οποι΄ες επι΄σης ενδε΄χεται να ΄εχουν αρνητικε΄ς επιπτω΄σεις
στην ανθρω΄πινη υγει΄α.
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5.4.
Η ΕΤΠ θεωρει΄ ο΄τι οι οριακε΄ς τιµε΄ς των ηλεκτρικω΄ν και
µαγνητικω΄ν πεδι΄ων θα πρε΄πει, αφενο΄ς, να διασφαλι΄ζουν την
αποφυγη΄ δυσµενω΄ν επιπτω΄σεων στον α΄νθρωπο και στο περιβα΄λλον
και, αφετε΄ρου, να µη συντελου΄ν στη δηµιουργι΄α δυσεπι΄λυτων
προβληµα΄των στην ανα΄πτυξη των ηλεκτρικω΄ν δικτυ΄ων. Επισηµαι΄νεται ο΄τι ει΄ναι δεδοµε΄νη η αυ΄ξηση της χρη΄σης των δικτυ΄ων στα
πλαι΄σια της ολοκλη΄ρωσης της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς ηλεκτρικη΄ς
ενε΄ργειας, ο΄πως αυτη΄ περιγρα΄φεται στην οδηγι΄α 96/92 της
Κοινο΄τητας. Επι΄σης οι κρατικε΄ς και περιφερειακε΄ς αρχε΄ς πρε΄πει
να προβλε΄ψουν στα νε΄α µε΄τρα πολεοδοµικη΄ς ανα΄πτυξης, ως
απαραι΄τητη προϋπο΄θεση, την υπο΄γεια εγκατα΄σταση των δικτυ΄ων
υψηλη΄ς τα΄σης.
5.5.
Η ΕΤΠ θεωρει΄ ο΄τι µε την υποβληθει΄σα απο΄ την Επιτροπη΄
προ΄ταση για Συ΄σταση του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τον περιορισµο΄
της ΄εκθεσης του κοινου΄ σε ηλεκτροµαγνητικα΄ πεδι΄α ΄εγινε ΄ενα
πρω΄το σηµαντικο΄ βη΄µα.
5.6.
Η ΕΤΠ καλει΄ την Επιτροπη΄ να συνεχι΄σει και να εµβαθυ΄νει
τη µελε΄τη του θε΄µατος µε την συνεργασι΄α των εµπλεκοµε΄νων
Γενικω΄ν ∆ιευθυ΄νσεων Ενε΄ργειας, Περιβα΄λλοντος και Υγει΄ας,
συνυπολογι΄ζοντας στο µε΄τρο του δυνατου΄ και την ΄εννοια της
προ΄ληψης και της ελαχιστοποι΄ησης του κινδυ΄νου, παραδει΄γµατος
χα΄ρη, ο΄πως συµβαι΄νει εν µε΄ρει στην περι΄πτωση του φα΄σµατος
υψηλω΄ν συχνοτη΄των.
5.7.
Η ΕΤΠ καλει΄ την Επιτροπη΄ να αξιοποιη΄σει τις εµπειρι΄ες
των τοπικω΄ν και περιφερειακω΄ν αρχω΄ν και να αναπτυ΄ξει µια συνεχη΄
συνεργασι΄α µαζι΄ τους.
5.8.
Η α΄ποψη της ΕΤΠ ει΄ναι ο΄τι, στα πλαι΄σια της οµογενοποι΄ησης της λειτουργι΄ας και ανα΄πτυξης των ηλεκτρικω΄ν συστηµα΄των
στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση, θα πρε΄πει να προταθου΄ν απο΄ την Επιτροπη΄
κοινε΄ς οριακε΄ς τιµε΄ς ηλεκτροµαγνητικω΄ν πεδι΄ων στις ευρωπαϊκε΄ς
χω΄ρες, λαµβα΄νοντας υπο΄ψη και τους ισχυ΄οντες κανονισµου΄ς των
κρατω΄ν µελω΄ν της ΕΕ, π.χ. Γερµανι΄ας, Λουξεµβου΄ργου, κ.λπ.

Βρυξε΄λλες, 3 Ιουνι΄ου 1999.
Ο Προ΄εδρος
της Επιτροπη΄ς των Περιφερειω
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