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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1170/2009, внесена от Jens Genzer, с германско гражданство, 
относно електросмога

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изисква въвеждането на по-строги европейски стандарти за 
електромагнитната радиация (електросмог). Вносителят също така би желал 
разпоредбите относно електромагнитните полета да бъдат разширени до мобилни 
уреди и оборудване, да се въведе задължение за представяне на разрешителни за 
системи за генериране на енергия, включително оценки на въздействието върху 
околната среда, разследване в областите, засегнати от електросмог, повече научни 
изследвания на електромагнитните полета, адаптиране на правилата за безопасност на 
работното място и за защита на потребителите и да се обърне допълнително внимание 
на чувствителните области като например болници и на чувствителното оборудване 
като електрокардиографската апаратура и оборудването за диализа.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27 ноември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 22 април 2010 г.

Петицията

Вносителят на петицията призовава Европейския съюз да предприеме следните 
действия във връзка с електромагнитните полета:
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a) Всички правни разпоредби относно електромагнитните полета трябва да 
съответстват на принципите на защита и предпазливост.

б) Изграждането на ново оборудване трябва да следва принципа ALARA (толкова 
ниско, колкото е разумно постижимо).

в) Стойностите за експозиция за вредното въздействие на електромагнитните 
полета върху околната среда трябва спешно да бъдат преразгледани и да бъдат 
определени на 0.2 микротесла за нискочестотните електромагнитни полета за 
ново оборудване, а за високочестотните електромагнитни полета на 10 пъти по-
ниски стойности от сегашните, предложени в Препоръка 1999/519/ЕО на Съвета.

г) Регламентът следва да обхваща мобилната телефония, морските радари и 
корабни предаватели и цялата гама електрически уреди, както и стационарните 
инсталации.

д) Следва да бъдат въведени разрешителни за системите за генериране на енергия и 
предавателната мрежа, включително стандартна оценка на въздействието върху 
околната среда, в която да се посочват съществуващите нива на експозиция.

е) Европейският съюз следва да създаде подход за финансиране на 
интердисциплинарни изследвания относно „опазване на здравето във връзка с 
електромагнитните полета”.

ж) По отношение на електромагнитните полета и промишленото здраве и 
безопасност, следва да бъде въведена по-строга директива на Съвета относно 
минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на 
работниците на рискове, дължащи се на физически агенти.

з) В Европейския съюз трябва най-накрая да бъде постигнато минимално равнище 
на защита на потребителите в областта на електромагнитната съвместимост.

и) Предупрежденията и инструкциите за употреба на електрически уреди като 
бебефони и клетъчни телефони също трябва да бъдат задължителни.

й) Следва да бъдат въведени широк диапазон технически мерки за намаляване до 
неизбежен минимум на експозицията на населението на електромагнитни 
полета.

Коментари на Комисията относно петицията

Комисията би желала да направи коментари относно петицията буква по буква.

a) Всички правни разпоредби на ЕС относно електромагнитните полета вече 
съответстват на принципите на защита и предпазливост. Договорът изисква 
политиките на ЕС да гарантират високо равнище на защита на обществото и 
съответните регулаторни актове съблюдават Съобщение (2000) 1 на Комисията 
окончателно относно предохранителния принцип.

б) Законодателството на ЕС, приложимо за новото оборудване, следва посочените 
в предходната точка принципи, което трябва да бъде достатъчно, за да се 
гарантира високо равнище на защита на обществото.

в) Комисията посредством независимия Научен комитет за нововъзникващи и 
новооткрити рискове за здравето (НКННРЗ) извършва периодичен преглед на 
научната литература с цел оценка на това дали стойностите за експозиция, 
предложени в Препоръка 1999/519/ЕО на Съвета, все още са валидни.
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Последната оценка1 не предоставя научна обосновка за изменение на 
съществуващите стойности за експозиция.

г) Съществуващото законодателство на ЕС обхваща цялото оборудване и всички 
продукти, посочени от вносителя на петицията.

д) Изискванията за разрешителни са от компетентността на държавите-членки с 
изключение на някои случаи, дефинирани в Директивата за оценка на 
въздействието върху околната среда.

е) Европейската комисията е финансирала в миналото и понастоящем финансира 
научните изследвания относно въздействието на електромагнитните полета 
върху човешкото здраве. Тя продължава да осъществява наблюдение върху 
тенденциите в съответните научни области и сфери на политиките и ще 
продължи да обмисля възможността за включване в бъдещите работни програми 
на теми, свързани с въздействието на електромагнитните полета върху здравето, 
с цел да бъдат преодолени пропуските в познанията, където бъде сметнато за 
уместно. Повече информация относно тази тема може да бъде намерена на 
адрес:

      http://ec.europa.eu/health/electromagnetic_fields/policy/index_en.htm
ж) Що се отнася до здравето и безопасността на работното място, Директива 

2004/40/ЕО2 вече обхваща рисковете за работници, изложени на 
електромагнитни полета по време на работа. Тази директива трябва да бъде 
транспонирана от държавите-членки в техните национални законодателства до 
30 април 2012 г. Тя обаче в момента се преразглежда и се очаква Комисията да 
одобри ново законодателно предложение през настоящата година (2010 г.).
Първите консултации със социалните партньори в приложение на член 154, 
параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС вече се състояха през 2009 г. 
Вторият етап от консултациите със социалните партньори съгласно член 154, 
параграф 3 понастоящем е в процес на подготовка.

з) Регулаторната рамка на ЕС вече гарантира високо ниво на защита от 
електромагнитните полета в Европейския съюз.

и) Законодателството на ЕС вече гарантира, че продуктите, които се пускат на 
европейския пазар, са безопасни и се придружават от необходимите 
предупреждения и инструкции за безопасна употреба.

й) Техническите стандарти, разработени съгласно приложимото законодателство 
на ЕС, съблюдават валидните стойности, предложени в Препоръка 1999/519/ЕО 
на Съвета (вж. буква в) по-горе).

Заключение

Европейската регулаторна рамка относно електромагнитните полета вече е обхванала 
всички притеснения на вносителя на петицията. По отношение на изискванията за 
разрешителни, вносителят на петицията следва да направи запитване на равнище 
държави-членки.


