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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0576/2008, внесена от Francis Devigne, с френско гражданство, 
относно инсталиране на трансформатор с електромагнитно излъчване над 
допустимите от европейското законодателство граници

Петиция № 0524/2011, внесена от Peter Allan, с британско гражданство, 
относно разполагането на електрическа подстанция в непосредствена 
близост до жилищен район в Кипър

1. Резюме на петиция № 0576/2008

Вносителят на петицията изразява недоволство от причиняваните от трансформатор на 
EDF-Ница шумово замърсяване и електромагнитно излъчване над допустимите 
граници, определени в Директива 2004/108/ЕО, транспонирана във френското 
законодателство с Наредба 2006/1278 от 18 октомври 2006 г.

Резюме на петиция № 0524/2011

Вносителят на петицията изразява оплакването си от разполагането на електрическа 
подстанция в непосредствена близост до неговата къща в Кипър. Тъй като той се 
опасява, че тази подстанция със свързаните с нея електромагнитни полета може да има 
сериозни последици за неговото здраве, както и за здравето на неговите съседи, и по-
специално за здравето на техните деца, и тъй като неговите жалби до кипърските 
органи са били без резултат, той отправя искане към Европейския парламент да 
разгледа случая.

2. Допустимост

Петиция № 0576/2008 е обявена за допустима на 10 октомври 2008 г., петиция № 
0524/2011 е обявена за допустима на 13 септември 2011 г. Комисията е приканена да 
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предостави сведения (член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2009 г.

Петиция 0576/2008

Комисията вече е отговорила на вносителя на петицията с писмо от 4 юни 2008 г.

Комисията припомня, че държавите членки носят отговорност за опазването на 
общественото здраве и предприемането на необходимите мерки. Франция спазва 
пределните стойности за излагане на излъчвания, предложени в Препоръка 
1999/519/EО на Съвета.

Във връзка с този случай Комисията наблюдава прилагането на мерките на място, 
достигащи до 15μT в жилището на вносителя на петицията и цитирани от него, което 
означава, че операторът EDF спазва границите за честота на променливия ток от 50Hz 
(0,05kHz, вж. Бележка 1), препоръчани в таблица 2 от Препоръка 1999/519/EО. 
Всъщност в този случай електромагнитното поле В с максимална разрешена стойност 
5/f е 5/f=5/0,05=100μ.T.

От друга страна, що се отнася до Директива 2004/108/EО и медицинската апаратура, 
споменати от вносителя на петицията, следва да се отбележи, че тази директива 
разглежда само смущенията, причинени на електронните и електрическите апарати, а 
не дългосрочните последици за здравето. Освен това някои фини медицински или 
измервателни апарати могат да изискват много строги специфични ограничения за 
защита, предвид тяхната чувствителност.

След молба от страна на Европейската комисия, Научният комитет по възникващи и 
идентифицирани нови здравни рискове (НКВИНЗР) в становището си от 19 януари 
2009 г.1 , заключи, че: „епидемиологичните изследвания и изследванията върху 
животни, проучващи връзката между магнитните полета с много ниска честота и 
възникването на рак, не променят предишната оценка, че тези полета са потенциално 
канцерогенни и биха могли да допринесат за увеличаване на случаите на детска 
левкемия. За момента проучванията in vitro не са позволили да се разясни механизмът 
на действие, който може да обясни тези резултати от епидемиологичните 
изследвания.

Нито едно ново изследване не подкрепя причинно-следствената връзка между 
магнитните полета с много ниска честота и съобщаваните от засегнатите лица 
симптоми (понякога окачествявани като свръхчувствителност към 
електричеството).
Нови епидемиологични изследвания сочат възможност за увеличаване на случаите на 
болестта на Алцхаймер вследствие на излагането на магнитни полета с много ниска 
честота. Необходими са нови епидемиологични и лабораторни изследвания в подкрепа 
на това твърдение.

Нови изследвания върху животни са предоставили сведения за последиците върху 
                                               
1  http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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нервната система от плътността на потока от 100 до 1000 µT. Въпреки това 
продължават да съществуват несъответствия в данните и не може да се направи 
никакво категорично заключение относно последиците за човешкото здраве.

Много малък брой скорошни изследвания in vitro са проучили въздействието на 
полетата с много ниска честота, във връзка с причиняването на други болести, като 
рака и наличните данни не са надеждни. Изследванията in vitro, основани на хипотези, 
са необходими, за да се изследват специфични заболявания.

Забележително е, че някои изследвания in vivo и in vitro разкриват последиците от 
равнищата на излагане (100 µT и повече) на магнитни полета с много ниска честота, 
които са значително по-високи от тези на епидемиологичните изследвания (с няколко 
µT), и които показват връзката между излагането на излъчвания и заболявания, като 
детската левкемия и болестта на Алцхаймер. Това се потвърждава от 
допълнителните изследвания.

4. Отговор на Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Петиция 0576/2008

Както вече информирахме вносителя на петицията в писмото от 4 юни 2008 г., 
отговорността за опазването на общественото здраве и предприемането на 
необходимите мерки се носи от държавите членки. Относно изложения проблем, 
препоръчваме на вносителя на петицията да се обърне във Франция към Генералната 
дирекция по здравеопазване (Direction Générale de la Santé) или към Френската агенция 
за хигиена и безопасност на труда (Agence Française de Sécurité Sanitaire et du Travail, 
AFSSET), или към Фондация „Здравеопазване и радиочестоти“ (Fondation Santé et 
Radiofréquences).

Както вече посочихме на вносителя на петицията, ако референтните равнища са 
надвишени, се препоръчва компетентните национални органи да оценят излагането на 
излъчвания и да предприемат подходящи мерки, което може да доведе до промяна в 
инсталирането или устройството на източника на радиация, или до промяна в начина, 
по който се използва.

След последното писмо Научният комитет по възникващи и идентифицирани нови 
здравни рискове прие ново становище от дата 19 януари 2009 г.1 , което, като цяло, 
повтаря заключенията от предишното становище.

5. Отговор на Комисията, (REV. II), получен на 6 май 2011 г.

Петиция 0576/2008

Комисията вече е отговорила на вносителя на петицията с писмо от 4 юни 2008 г. 
Предвид липсата на нови сведения от страна на вносителя на петицията в писмото от 5 
март 2011 г., Комисията потвърждава вече изложената позиция.

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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Единствената настъпила промяна е публикуването на 19 януари 2009 г. на ново 
становище на НКВИНЗР, което обаче потвърждава заключенията от 2007 г. за много 
ниски честоти:

„Малкото нови епидемиологични изследвания и изследвания върху животни, проучващи 
връзката между магнитните полета с много ниска честота и възникването на рак, не 
променят предишната оценка, че тези полета са потенциално канцерогенни и биха 
могли да допринесат за увеличаване на случаите на детска левкемия. За момента 
проучванията in vitro не са позволили да се разясни механизмът на действие, който 
може да обясни тези резултати от епидемиологичните изследвания.

Нито едно ново изследване не подкрепя причинно-следствената връзка между 
магнитните полета с много ниска честота и съобщаваните от засегнатите лица 
симптоми.
Нови епидемиологични изследвания сочат възможност за увеличаване на случаите на 
болестта на Алцхаймер вследствие на излагането на магнитни полета с много ниска 
честота. Необходими са нови епидемиологични и лабораторни изследвания в подкрепа 
на това твърдение.

Нови изследвания върху животни са предоставили сведения за последиците върху 
нервната система от плътността на потока от 100 до 1000 µT. Въпреки това 
продължават да съществуват несъответствия в данните и не може да се направи 
никакво категорично заключение относно последиците за човешкото здраве.

Много малък брой скорошни изследвания in vitro са проучили въздействието на 
полетата с много ниска честота, във връзка с причиняването на други болести, като 
рака и наличните данни не са надеждни. Изследванията in vitro, основани на хипотези, 
са необходими, за да се изследват специфични заболявания.

Забележително е, че някои изследвания in vivo и in vitro разкриват последиците от 
равнищата на излагане (100 µT и повече) на магнитни полета с много ниска честота, 
които са значително по-високи от тези на епидемиологичните изследвания (с няколко 
µT), и които показват връзката между излагането на излъчвания и заболявания, като 
детската левкемия и болестта на Алцхаймер. Това се потвърждава от 
допълнителните изследвания“.

Заключение

Тъй като опазването на общественото здраве е от компетентността на държавите-
членки, Комисията не може да се намеси в този случай.

6. Отговор от Комисията (REV. III), получен на 16 декември 2011 г.

Петиции 576/2008 и 524/2011

Процедурата по петиция № 576/2008 се открива повторно в резултат на ново писмо на 
вносителя на петицията в комисията по петициите от 12 април 2011 г. Това ново писмо 
се позовава на Директивата за електромагнитна съвместимост 2004/108/ЕО, в частност 
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за хармонизацията на законодателствата на държавите членки за електромагнитна 
съвместимост, с цел преместването на електрически трансформатор, инсталиран в 
мазето на жилищен блок.

Комисията държи да припомни, че Директива 2004/108/ЕО се занимава с 
електромагнитната съвместимост на оборудването, но не и с опазването на здравето, 
нито със сигурността на ползвателя или на което и да било друго лице. Тези пунктове 
са предмет на Директива 2006/95/ЕО относно хармонизацията на законодателствата на 
държавите членки по отношение на електрическите материали, предназначени за 
ползване в рамките на определени граници на натоварване, а също и на Директива 
1999/5/ЕО относно честотното оборудване и крайното телекомуникационно 
оборудване, а също относно взаимното признаване на тяхната съвместимост, тъй като 
оборудването притежава телекомуникационна функция, която е предмет на директива 
относно общата сигурност на продуктите 2001/95/ЕО и от интерес в други случаи. От 
друга страна, нормите на ЕС, установени с презумпция за съответствие с основните 
изисквания на тези директиви, следват фиксираните в Препоръка 1999/519/ЕО на 
Съвета пределни стойности, споменати от вносителя на петицията.

Предвид липсата на нови сведения в това ново запитване, Комисията потвърждава 
първоначалната си позиция, а именно, че държавите-членки носят отговорност за 
опазване на общественото здраве и за предприемането на необходимите мерки. Същото 
мнение важи за Петиция № 524/2011 по същата тема.

7. (REV IV) Отговор на Комисията, получен на 30 май 2012 г.

Петиция 0524/2011

Няма законодателство на ЕС, приложимо за този случай, тъй като в съответствие с 
Договора държавите членки отговарят за закрилата на здравето на широката 
общественост от електромагнитните полета. Единственият текст на равнище ЕС е 
незадължителната Препоръка 1999/519/ЕО на Съвета от 12 юли 1999 г. за ограничаване 
на излагането на населението на електромагнитни полета (0 Hz до 300 GHz).

Държавите членки носят отговорността за определянето на референтните равнища за 
електромагнитните полета и за извършване на оценка на излагането на тяхното 
въздействие, както и за предприемането на съответни действия, при надхвърляне на 
референтните равнища. Следователно, Европейската комисия не може да се намеси в 
тази област. Освен това Комисията няма никаква роля в разполагането на електрически 
подстанции.

Комисията не разполага с правна компетентност, за да се намеси в кипърското 
законодателство във връзка разполагането на електрически подстанции с ниско 
напрежение.

8. Допълнителен отговор на Комисията (REV. V), получен на 30 август 2012 г.

Петиция 0576/2008
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Вследствие на предишното съобщение Комисията желае да внесе някои допълнителни 
разяснения, свързани с принципа на предпазливост. Както вече беше изтъкнато в 
съобщението относно петиция 1170/2009, всички правни разпоредби на ЕС относно 
електромагнитните полета вече отговарят на принципите на  защита и на 
предпазливост. Наистина, договорът изисква ЕС да прилага политики, с които да се 
гарантира висока степен на защита на обществеността, и съответните разпоредби на ЕС 
да спазват изискванията на съобщението на Комисията (2000)1 окончателно относно 
принципа на предпазливост1.

Освен това Комисията желае да поясни, че нормата EN 61000, спомената от вносителя 
на петицията, е доброволна норма, публикувана в ОВ на Европейския съюз под 
Директива 2004/108/ЕО за електромагнитната съвместимост на оборудването, която не 
разглежда възможното отражение на електромагнитните полета върху здравето.

Следователно позицията на Комисията остава непроменена, тъй като защитата на 
общественото здраве и следователно възможното отражение на електромагнитните 
полета върху здравето са от компетентността на държавите членки, като Комисията 
няма правна компетентност за намеса в подобни случаи.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2000/com2000_0001fr01.pdf


