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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1404/2008, внесена от Robert Verkerk, с британско 
гражданство, от името на Сдружението за природно здраве (Alliance 
for Natural Health), относно спешната нужда от преразглеждане на 
начина, по който се оценяват и контролират рисковете за здравето, 
предизвикани от електромагнитните полета

1. Резюме на петицията

Вносителят счита, че съществува спешна нужда от преразглеждане на начина, по който 
се оценяват и контролират рисковете за здравето, предизвикани от електромагнитните 
полета (ЕМП), с оглед на гарантирането на висока степен на защита на общественото 
здраве. Според него настоящите стандарти се основават на остарели данни от 
проучвания, които често измерват единствено термичния ефект. Вносителят призовава 
за създаването на независима комисия за изследване на влиянието на ЕМП въз основа 
на най-новите данни и открития, оценка на всички съществуващи референтни 
стойности, проучване на алтернативни референтни и максимални стойности, 
въвеждането на ново законодателство по въпроса, адекватно информиране на 
обществото относно дългосрочното въздействие от използването на определени уреди, 
подобряване на възможностите за откриване на електро свръхчувствителност и 
приоритетно финансиране на проучванията в тази област. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 февруари 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член  192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 19 юни 2009 г.

Комисията създаде независими научни комитети на ЕС, за да се отговори на тази 
потребност, и от дълго време използва услугите им, последно тези на Научния комитет 
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по възникващи и идентифицирани нови здравни рискове (НКВИНЗР), във връзка с този 
проблем. Тези комитети са съставени от независими експерти, избрани като личности 
въз основа на високите им научни постижения. Тези експерти се задължават да работят 
в съответствие с принципите на независимост, високи постижения и прозрачност. Те са 
обвързани с декларации за поемане на задължения, за поверителност и за интереси. Те 
дават независими научни оценки въз основа на всички най-нови научни доказателства. 
Ясната процедура и улесняването на процеса от страна на даден научен работник от 
службите на Комисията подпомагат предоставянето на научни консултации, които 
напълно отговарят на принципа на независимост, определен в правилника за дейността 
на научните комитети1. Най-новата оценка относно отражението на ЕМП върху 
здравето беше приета от НКВИНЗР на 19 януари 2009 г. По-подробна информация е на 
разположение на: http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/committees_en.htm .

Вносителят на петицията изисква прегледът да бъде разширен, така че да включва 
независима оценка на всички съществуващи референтни стойности както за 
радиочестотите/MW, така и за свръхнискочестотните полета, определени от 
Международната комисия по защита от нейонизираща радиация (МКЗНР):

Комисията подкрепя и търси независими научни оценки на риска. Това е функцията на 
органи, като например НКВИНЗР. Въпреки това, Комисията подкрепя и 
разграничаването на оценката на риска от управлението на риска. Изборът на пределни 
равнища на излагане е задача по управление на риска и следователно - част от 
провеждането на политика. В това качество той е предмет на обичайния процес на 
разработване на политики.

Вносителят на петицията изисква да се обмислят алтернативни референтни 
стойности и максимални граници, в случай че бъде доказано, че референтните
стойности на МКЗНР не съответстват в значителна степен на целите на 
предлагането на висока степен на защита на потребителите, съгласно принципите на 
европейското и международното право:

Както се препоръчва в Препоръка (1999/519/EО) на Съвета от 12 юли 1999 година 
относно ограничаването на излагането на обществеността на електромагнитни полета 
(0 Hz – 300 GHz), Комисията следи най-новите научни открития с цел гарантиране, че 
основните ограничения и референтни стойности продължават да са актуални с цел 
осигуряване на висока степен на защита на обществеността. Ако научната основа на 
действащите насоки бъде счетена за неподходяща, те ще бъдат преразгледани. Целта на 
оценките на Научния ръководен комитет (НРК) през 1998 г., на Научния комитет по 
токсикология, екотоксикология и околна среда (НКТЕОС) през 2001 г., на НКВИНЗР
през 2007 г. и на НКВИНЗР през 2009 г. беше да се установи дали съществува някаква 
научна основа за преразглеждане на логиката, на която се основават действащите 
насоки. До момента заключенията на всички тези независими научни прегледи са, че не 
са налице никакви научни основания за промяна на действащите пределни равнища на 
излагане.

Вносителят на петицията отправя искане за ускоряване на приемането на 
                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/documents/ev_20040907_rd01_en.pdf
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необходимото законодателство, за да се гарантира, че всички уреди, които излъчват 
радиочестоти и свръхнискочестотни полета, отговарят на евентуалните 
преразгледани пределни равнища, които следва да бъдат определени за законни 
максимални равнища на безопасност, вместо за препоръчителни насоки или 
референтни равнища:

Вече е налице европейско законодателство, което гарантира, че всички уреди, 
излъчващи ЕМП, отговарят на пределните равнища на излагане съгласно Препоръка 
1999/519/EО на Съвета. По искане на Комисията, техническите стандарти, които са 
признати по Директива 2006/95/EО1 и Директива 1999/5/EО2 и които са приложими 
спрямо всички излъчващи ЕМП съоръжения на пазара на ЕС, гарантират, че 
обществеността е изложена в рамките на тези пределни равнища. Те представляват 
правнообвързващи пределни равнища. Секторът спазва тези равнища. Неотдавна беше 
открит един продукт, който не отговаря на изискванията, но в кампания, при която бяха 
извършени проверки на по-голям кръг продукти, се установи, че това е бил изолиран 
случай. Следва също да се посочи, че макар че Препоръка 1999/519/EО на Съвета е 
препоръка и като такава не създава обвързващи задължения за държавите-членки, 
повечето държави-членки са решили да я приложат3.

Вносителят на петицията иска да се гарантира, че обществеността е достатъчно 
информирана за потенциалните рискове от дългосрочната употреба на уреди, които 
излъчват значително радиочестотно/MW лъчение, както и че е осведомена за   
кумулативните рискове, рисковете за чувствителни групи от населението и начините
за намаляване или свеждане до минимум на потенциално вредните ЕМП:

Комисията публикува и предоставя на разположение на обществеността всички научни 
консултации на ЕС по тези въпроси. Полагат се специални усилия за съставяне на 
версии за неспециалисти на научните становища с цел подобряване на достъпа до 
информация на широката общественост (вж. по-специално 
http://ec.europa.eu/health/opinions2/en/electromagnetic-fields/index.htm ).  В допълнение,  
Световната здравна организация и националните органи издават справочници по 
въпроса.

Вносителят на петицията желае да насърчи по-добро разпознаване и диагностика на 
електромагнитната свръхчувствителност от страна на специалистите в областта 
                                               
1 Директива 2006/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 
година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно електрически 
съоръжения, предназначени за използване при някои ограничения на напрежението

2 Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 1999 година 
относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване 
и взаимното признаване на тяхното съответствие

3 Доклад на Комисията относно изпълнението на препоръка на Съвета от 12 юли 1999 г. 
(1999/519/EО) относно ограничаването на излагането на обществеността на 
електромагнитни полета (0 Hz до 300 GHz) - Втори доклад относно прилагането 2002-
2007 (COM (2008) 532 окончателен)
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на здравеопазването, както и образование относно подходящо лечение и признаване на 
електромагнитната свръхчувствителност за функционално разстройство:

Електромагнитната свръхчувствителност е предмет на значителен обем научни 
изследвания. До момента научните изследвания не са успели да докажат, че има пряка 
връзка между излагането на различни видове ЕМП и симптомите, за които съобщават 
хората, които твърдят, че имат електромагнитна свръхчувствителност. За постигането 
на по-нататъшен напредък в тази област ще е необходимо установяване на ясни 
диагностични критерии и разработване на нови утвърдени научни хипотези, които биха 
могли да бъдат изпитани.

Вносителят на петицията желае да се определи за приоритет финансирането на 
съответни проучвания относно риска и механизмите на биологично и генетично 
въздействие:

През последните десет години Комисията, както и много държави-членки и трети 
държави, са разходвали големи суми пари за проучване на възможните отражение на 
ЕМП върху здравето. Конкретно, Европейската комисия е ангажирала финансови 
средства за научни изследвания по Пета, Шеста и Седма рамкова програма за научни 
изследвания1. Това доведе до натрупване на огромен обем познания, който послужи за 
база на различните независими научни оценки, извършени до момента. В рамките на 
продължаващата Седма рамкова програма са определени 3,5 милиона евро за 
мултинационално, обхващащо целия свят, изследване на риска от рак на мозъка от 
излагане на радиочестотни полета в детството и юношеството (проектът „MOBI-
KIDS”). В момента се обсъжда въпросът за даване на приоритет на финансирането на 
научните изследвания в тази област, като се вземат под внимание научните пропуски, 
установени от НКВИНЗР.

                                               
1 http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/pdf/emf_brochure_and_sheets_en.pdf


