
CM\792292BG.doc PE429.655

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0498/2009, внесена от L.R., с португалско гражданство, относно 
електромагнитно лъчение от телефонни ретранслатори в  жилищен 
район в Oeiras, Португалия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от трите телефонни ретранслатора, инсталирани в 
непосредствена близост до мястото, където живее, които според него представляват 
сериозен риск за здравето на неговото семейство и на неговите съседи. В частност той 
се позовава на болестни симптоми, развити от неговите деца, които според него се 
дължат на излагането им на радиочестоти и микровълни. Поради това той иска 
Парламентът да се намеси, за да защити жителите на Oeiras и за да се предотврати 
изграждането на телефонни ретранслатори в чувствителни райони, включително 
жилищни райони.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 юли 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 септември 2009 г.

Петицията

Вносителят, който има португалско гражданство, се оплаква, че здравето на 
семейството му е засегнато от излъчване на електромагнитни полета (ЕМП) от 
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телефонни базови станции, разположени в близост до апартамента му.
Забележки на Комисията относно петицията

Съгласно член 152 от Договора Общността няма правомощия за хармонизация в 
областта на закрилата на общественото здраве. Следователно органите на държавите-
членки са отговорни за защитата на гражданите от експозиция на ЕМП. Единственият 
инструмент на равнище ЕС е Препоръка на Съвета (1999/519/ЕО) от 12 юли 1999 г. 
относно ограничаването на експозицията на гражданите на електромагнитни полета (от 
0 Hz до 300 GHz)1. Както е посочено, този инструмент не е задължителен. Всички 
държави-членки са предприели мерки за прилагане на препоръката на Съвета, но всяка 
от тях осъществява прилагането по различен начин. В някои случаи държавите-членки 
са наложили по-строги пределни стойности на експозицията от посочените в 
препоръката на Съвета (напр. Гърция, Италия, Белгия).
Както изисква препоръката, Комисията следи редовно изследванията на потенциалните 
въздействия на електромагнитните полета върху здравето. През януари 2009 г. 
независимият Научен комитет по възникващи и идентифицирани нови здравни рискове 
(НКВИНЗР) на ЕС прие становище относно потенциалното въздействие на 
електромагнитните полета върху здравето. Това становище се основава на всички 
налични научни доказателства до края на 2008 г.
По отношение на радиочестотните (РЧ) полета, в становището на НКВИНЗР2 въз 
основа на доказателства, получени по три независими един от друг метода
(епидемиологични изследвания, изследвания върху животни и ин витро), е направено 
заключението, че е малко вероятно излагането на РЧ полета да доведе до увеличаване 
на раковите заболявания при хората. Необходими са допълнителни изследвания, за да 
се определи дали значително по-дългосрочната (много над десет години) експозиция на 
хората на мобилни телефони представлява риск за развитие на ракови заболявания.

Що се отнася до неканцерогенните въздействия, НКВИНЗР посочва, че научните 
изследвания не потвърждават връзка между излагането на РЧ полета и съобщаваните от 
засегнатите лица симптоми. Съществуват известни доказателства, че РЧ полета могат 
да повлияят на енцефалограмата и на съня при хората, но тези открития остават 
непотвърдени. Други изследвания показват, че не се наблюдава отражение върху 
възпроизводството. Няма данни, които да потвърждават други отражения върху 
здравето на човека.
Също така следва да се отбележи, че полетата, причинени от базови станции, 
обикновено са поне една степен по-ниски от пределните стойности на експозиция, 
предложени в препоръката на Съвета и при това положение е изключително малко 
вероятно те да доведат до неблагоприятно въздействие върху здравето. Това означава, 
че е твърде малко вероятно излагането чрез атмосферния въздух на полета от базови 
станции да се различава значително в различните европейски държави, които са 
определили различни пределни стойности на експозицията.

                                               
1 Препоръка 1999/519/ЕО на Съвета от 12 юли 1999 г. относно ограничаването на експозицията на населението на 

електромагнитни полета (от 0 Hz до 300 GHz) (ОВ L 199/59, 30.7.1999 г.).
2 НКВИНЗР (Научен комитет по възникващи и идентифицирани нови рискове за здравето). Въздействия на 

експозицията на ЕМП върху здравето. 19 януари 2009 г., можете да откриете на адрес: 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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Заключение

Наличните в момента научни доказателства продължават да потвърждават 
заключението, че пределните стойности на експозиция, предложени от Препоръка 
1999/519/ЕО на Съвета, гарантират висока степен на защита на населението. Що се 
отнася до конкретното положение, за което се съобщава в петицията, вносителят следва 
да се обърне към съответните органи в Португалия, тъй като органите на държавите-
членки са отговорни за защитата на обществеността от излагане на електромагнитни 
полета.


