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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.06.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1272/2008, внесена от Silvio Mundinger, с германско гражданство, 
от името на Гражданска инициатива „Unteres Härtsfeld“, подкрепена от 3 
подписа, относно предавателно-приемателна станция на сигнали за мобилни 
телефони

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу разполагането на предавателно-приемателна 
станция за мобилна телефония в Dischingen-Katzenstein, област Heidenheim/Brenz, 
Германия, като посочва, че предавателната антена на станцията, която е  висока почти 
50 м., разваля гледката от замъка Katzenstein, който получава финансиране по линия на 
програмата LEADER. Освен това той счита, че околността е засегнати от вредни 
електромагнитни лъчения. Вносителят твърди, че избраното местоположение и 
произтичащите вреди за околната среда и природните дадености съставляват 
нарушение на членове 174 и 175 от Договора за ЕО. Той призовава за по-строги и по-
уеднаквени европейски разпоредби по отношение на процедурите за информиране, 
подобни на тези, прилагани от НАТО.  

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 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.

Защита и опазване на околната среда и защита на културните паметници 
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Този проект попада под действието на законодателните клаузи на Директива 97/33/ЕО1

и на препоръка 1999/519/ЕО на Съвета2 относно ограничаване на излагането на 
широката общественост на въздействието на електромагнитни полета (0 Hz to 300 GHz) 
и в същото време не попада под действието на Директива 85/337/ЕИО3 относно оценка 
на въздействието върху околната среда на определени обществени и частни проекти, 
изменена от Директиви 97/11/ЕО4 и 2003/35/ЕО5 (Директива за ОВОС). 

Макар че антените за мобилна телефония, като такива, не попадат в обхвата на 
Директивата за ОВОС, националните органи могат да решат да приложат процедурата 
за оценка на влиянието върху околната среда и при други проекти, в допълнение към 
тези, описани в приложенията на Директивата за ОВОС. 

Съгласно Директива 2001/42/ЕО относно оценката на последиците на някои планове и 
програми върху околната среда, т. нар. Директива за стратегическа оценка на околната 
среда (ДСООС)6, оценка на въздействието върху околната среда се прави за тези 
планове и програми, които могат да окажат значително въздействие върху околната 
среда и които отговарят на критериите, посочени в директивата. Докладът за околната 
среда, който трябва да стане част от процеса на оценяване, предвиден в Директивата 
СООС, съдържа също така, по целесъобразност, информация относно културното 
наследство, включително архитектурното и археологическото наследство. В петицията 
обаче не се споменават подобни планове или програми. Директивата СООС не се 
прилага за отделни проекти, като този, описан в петицията.

Защита на здравето на човека

В съответствие с препоръка 1999/519/ЕО7, на Съвета, Комисията наблюдава 
изследванията относно потенциални последици за здравето, породени от 
електромагнитни полета. В този смисъл на 19 януари 2009 г. независимият Научен 
комитет по възникващи и идентифицирани нови здравни рискове (НКВИНЗР) на ЕС 
прие становище относно потенциалните последствия за здравето, породени от 
електромагнитни полета. Това становище се базира на всички научни доказателства, 
събрани до края на 2008 г. 

По отношение на радиочестотните полета, становището на Научния комитет по 
възникващи и идентифицирани нови здравни рискове (НКВИНЗР)8, като се основава на 
резултатите от проучванията в три независими области (епидемиология, животински 

                                               
1 ОВ L 199, 26.07.97, стр. 32-52
2 Препоръка на Съвета 1995/519/ЕО от 12 юли 1999 г. относно ограничаване на излагане на широката общественост 
на въздействието на електромагнитни полета (0 Hz to 300 GHz) (ОВ L 199/59, 30.07.1999 г.)
3 ОВ L 175, 05.07.1985 г., стр. 40
4 ОВ L 73, 14.03.1997 г., стр. 5.
5 ОВ L 156, 25.06.2003 г., стр. 17.
6 ОВ L 197, 21.07.2001 г.
7 Препоръка на Съвета 1995/519/ЕО от 12 юли 1999 г. относно ограничаване на излагане на широката общественост 
на въздействието на електромагнитни полета (0 Hz to 300 GHz) (ОВ L 199/59, 30.07.1999 г.)
8 НКВИНЗР (Научен комитет по възникващи и идентифицирани нови здравни рискове). Последствия за здравето от 
излагането на електромагнитни полета.  19 януари 2009 г., може да се намери на интрнет-адрес: 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf .
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видове и размножаване), стига до заключението, че е малко вероятно излагането на 
въздействие на радиочестотни полета да доведе до увеличаване на раковите 
заболявания при хората, но че са необходими по-нататъшни проучвания, за да се 
установи дали излагането на хората на въздействието на полетата на мобилни телефони 
за значително по-дълъг период от време (над десет години) би представлявало някакъв 
риск за възникване на ракови заболявания.

Предвид липсата на канцерогенно влияние, Комитетът отбелязва, че научните 
изследвания не са потвърдили наличието на връзка между излагането на радиочестотно 
облъчване и симптомите, забелязани при самонаблюдение. Съществуват някои 
доказателства, че радиочестотните полета могат да повлияят на резултатите от 
направена електроенцефалограма (ЕЕГ) както и на съня на хората, но евентуална 
връзка със здравословното състояние остава недоказана. Други проучвания не откриват 
последици за процеса на размножаване, както няма данни, които обосновано да 
свидетелстват за наличието на други последствия за човешкото здраве.

Трябва също така да се отбележи, че силата на полетата, генерирани от наземните 
станции, обикновено е поне една степен по-ниска от граничните стойности на излагане, 
залегнали в Препоръката на Съвета и по този начин вероятността да предизвикат 
отрицателни последици върху здравето е изключително ниска. На практика това 
означава, че в реалния живот, в европейските страни, излагането в ежедневието на 
въздействието на полета, генерирани от базови станции, не би следвало значително да 
се различава, дори те да са въвели различни ограничения в това отношение. 
По отношение на информацията за разположението на базови станции за мобилна 
телефония, някои интернет страници вече предоставят такава информация, като 
например следната страница в Германия:

http://emf.bundesnetzagentur.de/gisinternet/index.aspx?User=1000&Lang=de .


