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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

13.1.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно Петиция 0827/2010, внесена от Francisco Cano Sánchez, с испанско 
гражданство, относно електромагнитното замърсяване

1. Резюме на петицията

Поради експоненциалното увеличение на електромагнитното замърсяване, вносителят 
на петицията призовава за въвеждането на предохранителни мерки за опазване на 
общественото здраве и околната среда, като се гарантира третирането с приоритет от 
страна на компетентните органи на санитарните инспекции с цел компенсиране на 
едностранния фокус върху технологиите. Той търси финансиране за широка кампания 
за информиране на обществеността относно рисковете, както от общата експозиция на 
обкръжаващото микровълново излъчване, така и на микровълновото излъчване в 
сградите, по-специално в домовете, болниците, училищата и други уязвими помещения.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 ноември 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 13 януари 2011 г.

Петицията

Петиция 2010/0827 за мерки, които следва да се предприемат за мониторинг от страна 
на обществеността по отношение на емисии нейонизиращи лъчения, представени от 
„Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética“, формулира следните 
искания във връзка с евентуалните здравни рискове, свързани с експозицията на 
населението на електромагнитни полета:
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- Европейският съюз спешно да призове Испания „да приложи предохранителни мерки 
за опазване на здравето и околната среда, като отдаде приоритет на здравните проверки 
от страна на органите в отговор на настоящите крайно големи технологични интереси“;
- Испания следва да отмени всички законови и подзаконови нормативни актове, които 
са насочени към по-голяма либерализация и по-слаб контрол при инсталирането на 
каквото и да било устройство, излъчващо микровълни, и да осигури строг контрол на 
всички равнища(…), докато не се докаже, че те са безвредни;
- Испания следва да финансира обширна кампания за информиране на обществеността;
- Испания следва да признае електро-свръхчувствителността като увреждане;
- Съветът и Комисията да гарантират, че общите правила, основани на биосанитарни 
критерии, получени от изследвания от независими учени, и принципът ALARA са 
установени във всички държави-членки.

Коментари на Комисията относно петицията

Не съществува правно основание в Договора за установяване на законодателство на ЕС 
в областта на опазването на населението срещу евентуалните последици за здравето от 
експозицията на електромагнитни полета (ЕМП) като такава. Следователно не 
съществуват нормативни изисквания на ЕС по този въпрос, които държавите-членки да 
са задължени да изпълняват.  

Препоръка 1999/519/ЕО на Съвета относно ограничаването на експозицията на 
населението на електромагнитни полета предвижда основни ограничения и референтни 
нива на експозиция, за да се подкрепят политиките на държавите-членки в областта на 
опазването на населението срещу евентуалните здравни рискове от експозицията на 
електромагнитни полета. Такива ограничения и референтни нива се основат на 
разглеждането на доказани последици, за които се счита, че са от значение за 
човешкото здраве. Те включват елементи на предпазливост чрез прилагането на 
фактори за безопасност.

Комисията постоянно наблюдава развитието на научните знания относно евентуални 
здравни рискове от ЕМП. По-специално такива рискове редовно се оценяват от 
Научния комитет по възникващи и идентифицирани нови здравни рискове (НКВИНЗР).
Предвид становищата на НКВИНЗР, Комисията не е установила досега необходимост и 
научна основа за изменения по отношение на основните ограничения и референтни 
нива, определени в Препоръка 1999/519/ЕО. Въпреки това НКВИНЗР е установила 
някои пропуски в съответните научни знания. Следователно Комисията насърчава 
допълнителни изследвания в тази област в рамките на Седмата рамкова програма за 
научни изследвания. Комисията ще продължи да наблюдава отблизо всяко съответно 
научно развитие с оглед навреме да се актуализира препоръката, ако е необходимо.

Съгласно Договора Препоръка 1999/519/ЕО не създава задължения за държавите-
членки. Решенията относно изпълнението на Препоръка 1999/519/ЕО остават в сферата 
на компетентност на държавите-членки. Комисията няма правно основание да се 
намесва относно такива решения, съответните национални или регионални политики 
или конкретни проекти, оборудване или инсталации.
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Заключение

Комисията няма правни основания да се намеси във връзка с въпроса, повдигнат от 
вносителя на петицията.

Не съществува правно основание в Договора за установяването на общи правила 
относно опазването на населението срещу евентуални здравни рискове от ЕМП. 
Съветът вече е осигурил необвързваща обща рамка с основни ограничения и 
референтни нива чрез приемането на Препоръка 1999/519/ЕО. Такава препоръка се 
основава на резултати от научни изследвания и оценка от независими експерти.

Комисията ще продължи да наблюдава научното развитие в тази област с оглед да бъде 
изменена Препоръка 1999/519/ЕО, ако е необходимо.


