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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0296/2020, внесена от M.G., с италианско гражданство, от 
името на градския съвет на Брунико, относно възможно увреждане на 
здравето чрез новата технология за мобилни комуникации 5G

1. Резюме на петицията

На 19 февруари 2020 г. градският съвет на Брунико (Провинция Болцано – Алто 
Адидже) прие резолюция, в която се поставя под въпрос съвместимостта на 
технологията 5G за мобилни комуникации с общественото здраве при липсата на 
научни доказателства за въздействието ѝ върху хората, животните и природата. В тази 
връзка вносителят на петицията се позовава на член 191 от ДФЕС, по-специално на 
принципа на предпазните мерки и на принципа на превантивните действия. Тъй като 
градският съвет не разполага с никакъв начин за наблюдение на въздействието върху 
групи от чувствителни лица (деца, младежи, възрастни хора или хора с хронични 
заболявания) от увеличаването на експозицията на електромагнитни вълни, той 
призовава за приемане на законодателство на европейско равнище за създаване на 
чувствителни зони, за да се намалят съществуващите гранични стойности или да се 
въведат забрани за инсталиране на предаватели за мобилни комуникации и за 
използване на други подобни предавателни технологии. Градският съвет също така 
призовава за финансиране на ad hoc здравни проучвания, които да се извършват от 
независими органи.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 юни 2020 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 12 октомври 2020 г.

В член 168, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) е 
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посочено, че действията на Съюза са съобразени изцяло с отговорностите на държавите 
членки, що се отнася до определянето на техните здравни политики. ЕС разполага само 
с ограничени правомощия в тази област, които включват определянето на гранични 
стойности на експозиция на електромагнитни полета (ЕМП).

По-специално държавите членки носят основната отговорност за правилното 
транспониране, прилагане и изпълнение на правото на ЕС1. Компетентността на 
Комисията в това отношение е да наблюдава как държавите членки прилагат правото на 
ЕС и да гарантира, че националното законодателство и практики са в съответствие с 
правото на ЕС2.

Дейностите на ЕС във сферата на ограничаването на експозицията на населението на 
ЕМП са илюстрирани в препоръката на Съвета 1999/519/EО3, в която са описани 
главните принципи и методи за защита на населението, като същевременно държавите 
членки са оставени да изготвят подробни правила относно източниците и дейностите, 
които водят до експозиция на ЕМП. Тази препоръка не е правно обвързваща за 
държавите членки, в съответствие с член 288 от ДФЕС.

Ограниченията, предложени от препоръката на Съвета, са формулирани на базата на 
независими насоки, публикувани от Международната комисия за защита срещу 
нейонизиращите лъчения4. След последното преразглеждане на тези насоки5 Комисията 
е в процес на преоценяване на ситуацията.

Препоръка 1999/519/EО на Съвета вече следва подход на предпазливост. Ако бъдат 
сравнени нивата на експозиция, свързани с предполагаемо въздействие върху здравето, 
установени въз основа на наличните научни доказателства, с нивата на експозиция, 
препоръчани от Съвета, става ясно, че вече препоръчаните нива са значително по-ниски 
от тези, при които може да се предположи въздействие върху здравето. За работниците, 
препоръчителните безопасни нива на експозиция са 10 пъти по-ниски от нивата, 
оказващи въздействие върху здравето, а за населението те са дори 50 пъти по-ниски. 
Съответно в препоръката вече е предвидена голяма степен на предпазливост.

Трябва да се отбележи, че според отчетите за изпълнението на препоръката на Съвета6 
държавите членки следват препоръката. Някои държави членки, като например Италия, 
дори са определили гранични стойности, които са значително по-ниски.

Очаква се, че 5G7 мрежите ще използват по-малки клетки с по-ниски нива на мощност и 

1 Член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, член 288, параграф 3 и член 291, 
параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
2 Член 17, параграф 1 от Договора за Европейския съюз и член 258 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз.
3 1999/519/EО: Препоръка на Съвета от 12 юли 1999 г. относно ограничаването на 
експозицията на населението на електромагнитни полета (от 0 Hz до 300 GHz), OВ L 199, 
30.7.1999 г., стр. 59 – 70.
4 https://www.icnirp.org/
5 https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdfF
6https://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/environment/emf/implement_rep_en.pdf; https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0532&from=EN
7 5G = технологичен стандарт от пето поколение за широколентови клетъчни мрежи

https://www.icnirp.org/
https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdfF
https://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/environment/emf/implement_rep_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0532&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0532&from=EN
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следователно с по-ниски нива на експозиция от съществуващите (големи) клетки в 4G8 
мрежите. Цялостната експозиция с разгръщането на 5G мрежите би трябвало да е сходна 
със съществуващите нива и ще продължи да е значително под безопасните здравословни 
ограничения за експозиция на населението, определени на международно равнище и 
препоръчани на равнището на ЕС. Също така 5G мрежите ще използват по-ниска 
емисионна мощност в радиочестотни ленти, които вече отдавна се използват за други 
устройства.

Националните органи следва да проучат фактическите обстоятелства в отделните 
ситуации или случаи, които попадат в обхвата на тяхната компетентност, и да приложат 
съответните разпоредби на правото на Съюза.

Заключение

Държавите членки отговарят за определянето на своята здравна политика, включително 
определянето и прилагането на гранични стойности на експозиция на електромагнитни 
полета.

Препоръка 1999/519/EО на Съвета препоръчва на държавите членки подход на 
предпазливост.

Очаква се, че 5G мрежите ще използват по-малки клетки с по-ниски нива на мощност и 
следователно с по-ниски нива на експозиция от съществуващите (големи) клетки в 4G 
мрежите.

Националните органи следва да проучат фактическите обстоятелства в отделните 
ситуации или случаи, които попадат в обхвата на тяхната компетентност.

8 4G = технологичен стандарт от четвърто поколение за широколентови клетъчни мрежи


