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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 576/08, внесена от Francis Devigne, с френско гражданство, 
относно инсталиране на трансформатор с електромагнитно излъчване 
над допустимите от европейското законодателство граници

1. Резюме на петицията

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 18.10.2006 г.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6 от правилника.

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

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 in situ, 
достигащи до 15μT в жилището на вносителя на петицията и цитирани от него, което 
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означава, че операторът EDF спазва границите за честота на променливия ток от 50Hz 
(0,05kHz, Вж. бележка под линия на стр. 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 (отнасяни понякога към 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 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 окончателно 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. 
                                               
1  http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf  
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4. Допълнителен отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

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.

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf


