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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0524/2009, внесена от Giuseppe Ciampolillo, с италианско 
гражданство, от името на организацията „Comitato Cittadino Isola Pulita“ 
относно радарна станция в Isola delle Femmine (Италия)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се противопоставя на съществуването на радарна станция в 
Isola delle Femmine. Той твърди, че съоръжението предизвиква електромагнитно 
замърсяване. Той се позовава на правото на защита на общественото здраве и на 
предохранителния принцип.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 юли 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от Правилника).

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

Петицията

Италиански гражданин, подкрепен от други граждани, се оплаква, че общественото 
здраве може да бъде засегнато от емисиите от радарната станция в Isola delle Femmine.

Забележки на Комисията относно петицията
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Съгласно член 152 от Договора, органите на държавите-членки носят отговорност да 
защитават обществеността от излагане на електромагнитни полета (ЕМП). 
Единственият инструмент на ниво ЕС е Препоръката на Съвета (1999/519/ЕО) от 12 
юли 1999 г. относно ограничаването на експозицията на населението на 
електромагнитни полета (от 0 Hz до 300 GHz) 1. Тази незадължителна препоръка 
съдържа предпазна мярка (коефициент на безопасност 50).

Всички държави-членки са предприели мерки за прилагане на препоръката на Съвета, 
но всяка го прави по различен начин. Италия е наложила по-строги пределни стойности 
за експозицията от посочените в препоръката на Съвета.
Освен това, както изисква и препоръката, Комисията провежда редовен мониторинг на 
изследванията на потенциалните въздействия на електромагнитните полета върху 
здравето. През януари 2009 г.  независимият Научен комитет за нововъзникващи и 
новооткрити рискове за здравето (НКННРЗ) към ЕС прие становище относно 
потенциалното въздействие на електромагнитните полета върху здравето. Това 
становище се базира на всички налични научни доказателства до края на 2008 г.
По отношение на радиочестотните (РЧ) полета (включително излъчваните от радарни 
станции), в становището на НКННРЗ2 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 заболяването от рак при хората. Необходими са 
допълнителни изследвания, за да се определи дали значително по-дългосрочното (далеч 
над десет години) излагане на хората на мобилни телефони би могло да представлява 
риск за развиване на ракови заболявания.
Що се отнася до неканцерогенните въздействия, НКННРЗ 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 енцефелограмата 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 
човешкото здраве.

Заключение

Наличните в момента научни доказателства продължават да потвърждават 
заключението, че пределните стойности за експозиция, предложени от Препоръка 
1999/519/ЕО на Съвета, гарантират висока степен на защита на населението. Що се 
отнася до конкретната ситуация, посочена в петицията, вносителят следва да се обърне 
към съответните органи в Италия. Съгласно член 152 от Договора за ЕО, органите на 
държавите-членки носят отговорността да защитават обществеността от излагане на 
електромагнитни полета и да следят за спазването на приложимите пределни стойности 
за експозиция.
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