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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Петиция 0891/2006, внесена от Karina Adamik, с полско гражданство, относно 
експозицията на работници на въздействието на електромагнитни полета

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията твърди, че Полша не оценява правилно рисковете за 
работниците при експозиция на въздействието на електромагнитни полета; твърди 
също, че продължителната експозиция на въздействието на електромагнитни полета и 
оптическо излъчване е изключително вредно за тяхното здраве и че е повдигала 
въпроса пред редица неназовани национални здравни органи, отговарящи за оценка на 
риска. Желанието на вносителката на петицията е Европейският парламент да 
предприеме мерки, които да осигурят спазване от страна на компетентните полски 
органи на разпоредбите на ЕС, пределно допустимите стойности на експозиция на 
населението на въздействието на електромагнитни полета и предпазния принцип във 
връзка с опазването на околната среда и здравето на населението.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 март 2007 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 юли 2007 г.

В петицията се твърди, че в Полша няма институции, които да извършват измерване на 
електромагнитните полета „във връзка с полицейски нарушения“. Комисията не е в 
състояние да коментира релевантността на проблема, нито истинността на твърденията 
за „полицейски нарушения“, включващи експозиция на населението на въздействието 
на електромагнитни полета, тъй като в петицията няма доказателства или поне 
описания на такива събития. Освен това, поради отсъствието на каквато и да е 
фактическа информация, Комисията не може да прецени дали твърденията засягат 
въпроси, попадащи в областта на компетентност на Общността. Ето защо Комисията не 
е в състояние да проучи този недостатъчно ясно дефиниран в петицията проблем.
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В по-общ план, що се отнася до експозицията на населението на въздействието на 
електромагнитни полета, през 1999 г. Съветът прие препоръка (препоръка 1999/519/ЕО 
на Съвета) относно определянето на основните ограничения и нива въз основа на 
международни приети насоки с цел да се ограничи експозицията на населението на 
въздействието на електромагнитни полета. Препоръката приканва държавите-членки да 
вземат предвид тези ограничения и нива при определяне на националните мерки за 
ограничаване на експозицията на населението на въздействието на електромагнитни 
полета. В съответствие с член 152 от Договора за ЕО държавите-членки носят 
отговорност за приемане и прилагане на подходящи мерки за контролиране на 
експозицията на населението на въздействието на електромагнитни полета; ЕС няма 
компетенции в тази област. От друга страна, съгласно член 137 от Договора за ЕО, ЕС 
може да приеме минимални изисквания по отношение работната среда за насърчаване 
на подобренията с цел да се гарантира в по-голяма степен опазването на здравето и 
безопасността на работниците. На заседанието си от 29 април 2004 г. Съветът прие 
Директива 2004/40/ЕО относно експозицията на работниците на рискове, дължащи се 
на електромагнитни полета.

Според информацията, с която разполага Комисията, компетентният орган за прилагане 
на мерките за ограничаване на експозицията на населението на въздействието на 
електромагнитни полета в Полша е Главният санитарен инспекторат. Адресът му е 
следният:

CHIEF SANITARY INSPECTORATE
Environmental Hygiene Department 
ul. Długa 38/40
00-238 Warsaw
Poland

URL: http://www.gis.gov.pl/
тел. (48-22) 536 13 00
факс (48-22) 635 61 94

Директор
Izabela Fengler’

4. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

След първото съобщение на Комисията от 27 юли 2007 г., вносителката е предоставила 
нова информация.

Част от документите представляват копия на кореспонденцията между вносителката и 
полски съдилища и прокурори относно въпроса за защитата на личните данни. Тази 
информация не изглежда свързана с оплакването по отношение на експозицията на 
радиация. Комисията не може да разглежда въпрос, който е от чисто национална 
компетенция.
Останалите документи се отнасят за оплаквания срещу a) полицай и/или б) полицейско 
управление, най-вероятно намиращо се в района на жилището на вносителката на 
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петицията. Но стилът на писмата и структурата на изреченията са толкова неясни, че е 
невъзможно да се извлекат доказателства относно фактите. Изглежда, че вносителката 
се страхува от всички видове радиация и от въздействието на емисиите на антените на 
покрива на полицейското управление. Някои документи в папката показват, че 
компетентните органи са извършили измервания и резултатите са били далеч под 
определените в Полша ограничения за експозиция на населението.

Следва да се отбележи, че изложеният от вносителката проблем е свързан с 
експозицията на населението на нейонизираща радиация (електромагнитни полета), а 
не с експозицията на работници. Следователно предметът на петицията не е свързан 
със здравословните и безопасни условия на труд на работниците. Предметът на 
петицията в заглавието следва да бъде съответно коригиран.
В по-общ план, що се отнася до експозицията на населението на въздействието на 
електромагнитни полета, през 1999 г. Съветът прие препоръка (Препоръка 1999/519/ЕО 
на Съвета) относно определянето на базовите ограничения и референтните нива въз 
основа на международно приети насоки с цел да се ограничи експозицията на 
населението на електромагнитни полета. Препоръката приканва държавите-членки да 
вземат предвид тези ограничения и нива при определяне на националните мерки за 
ограничаване на експозицията на населението на електромагнитни полета. В 
съответствие с член 152 от Договора за ЕО държавите-членки носят отговорност за 
приемане и прилагане на подходящи мерки за контролиране на експозицията на 
населението на електромагнитни полета; ЕС няма компетенции в тази област. Полша е 
въвела национална регулаторна рамка, която е по-строга от препоръката на Съвета.

За да се увери, че ограниченията, предложени в препоръката, в действителност са 
достатъчно строги, за да опазват здравето на населението, Комисията непрестанно 
следи развитието на научните знания в областта на възможните въздействия на 
електромагнитните полета върху здравето на хората, както и прилагането на Препоръка 
1999/519/ЕО относно ограничаването на експозицията на населението.
В последния си доклад, Европейският научен комитет по възникващи и 
идентифицирани нови здравни рискове (НКВИНЗР) съобщава за радиочестотите (РЧ), 
че „на базата на три независими едно от друго доказателства (епидемиологични 
проучвания, проучвания върху животни и проучвания ин-витро) е направено 
заключението, че е малко вероятно експозицията на РЧ полета да води до значително 
увеличаване на заболяванията от рак сред хората. Но, […] са необходими 
допълнителни проучвания, за да се определи дали значително по-продължителната 
експозиция на човека на телефони с такива полета може да създаде риск от 
заболяване от рак.
Що се отнася до неканцерогенните последици, научните изследвания не са потвърдили 
въздействието на РЧ полета върху симптомите. Това означава, че съществуващите в 
момента научни доказателства продължават да определят ограниченията, 
предложени в препоръката, като достатъчни, за да гарантират високо ниво на 
защита на населението.“
Като се вземе предвид, че въпросът не е свързан с експозицията на работници, 
Комисията е на мнение, че петицията не доказва нарушение на общностното право.
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