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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0576/2008 af Francis Devigne, fransk statsborger, om 
elektromagnetisk stråling fra en transformer, der overstiger 
maksimalgrænseværdierne, som er fastsat i EU-lovgivningen

1. Sammendrag

Andrageren klager over støjforurening fra en transformer tilhørende EDF-Nice og angiver, at 
den udsender elektromagnetisk stråling, som overstiger den maksimalgrænseværdi, der er 
angivet i direktiv 2004/108/ΕF og gennemført i fransk lovgivning med dekret 2006-1278 af 
18. oktober 2006.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. oktober 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2009.

 "Kommissionen har allerede svaret andrageren i sin skrivelse af 4. februar 2008. 

Kommissionen minder om, at det er medlemsstaterne, der er ansvarlige for at beskytte 
folkesundheden og at træffe de nødvendige foranstaltninger. Frankrig respekterer de 
eksponeringsgrænseværdier, der er foreslået i Rådets henstilling 1999/519/EF. 

Med hensyn til det nævnte tilfælde bemærker Kommissionen, at in situ-målinger, der går op 
til 15μT på hans bopæl, og som andrageren nævner, viser at operatøren EDF holder sig inden 
for de grænser, der tilrådes i tabel 2 i henstilling 1999/519/EF for en frekvens for vekselstrøm 
på 50 Hz (0,05 kHz, jf. note 1). Faktisk er det elektromagnetiske felt B med maksimalværdi 
5/f (tilladt frekvens) således på 5/f=5/0,05=100 μ.T. 
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Desuden skal det - i forbindelse med direktiv 2004/108/EF og de medicinske apparater, der 
ligeledes nævnes af andrageren - bemærkes, at dette direktiv kun omfatter forstyrrelser af 
elektriske og elektroniske apparater og ikke de langsigtede indvirkninger på sundheden. I 
øvrigt kan visse følsomme medicinske apparater eller måleapparater kræve særlige, meget 
strenge, beskyttelsesgrænser på grund af deres følsomhed.

Efter anmodning fra Kommissionen har Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt 
Identificerede Sundhedsrisici (VKNNIS) i sin udtalelse af 19. januar 20091 konkluderet, at de 
få epidemiologiske undersøgelser og dyreundersøgelser, der omhandler forbindelsen mellem 
meget lavfrekvente elektromagnetiske felter og kræft, ikke har ændret ved den tidligere 
vurdering, at disse felter er potentielt kræftfremkaldende og kan bidrage til en stigning i 
antallet af børneleukæmitilfælde. Indtil videre har in vitro-undersøgelser ikke givet nogen 
mekanistisk forklaring på disse epidemiologiske resultater.

Ingen nye undersøgelser understøtter en årsagssammenhæng mellem meget lavfrekvente 
elektromagnetiske felter og selvrapporterede symptomer (til tider kaldt eloverfølsomhed).
Nye epidemiologiske undersøgelser tyder på, at der er mulighed for en stigning i antallet af 
tilfælde af Alzheimers sygdom efter eksponering for meget lavfrekvente elektromagnetiske 
felter. Der er behov for yderligere epidemiologiske undersøgelser og laboratorieundersøgelser 
af denne observation. 

Nylige dyreundersøgelser tyder på, at der er påvirkning af nervesystemet ved flukstætheder på 
100 - 1000 µT. Der er imidlertid stadig uoverensstemmelser i dataene, og man kan ikke drage 
en endelig konklusion vedrørende indvirkningerne på menneskers sundhed.

Kun i meget få in vitro-undersøgelser har man undersøgt meget lavfrekvente 
elektromagnetiske felters indvirkning på andre sygdomme end kræft, og de undersøgelser, der 
er tilgængelige, er meget lidt relevante. Der er behov for hypotesebaserede in vitro-
undersøgelser med henblik på at undersøge specifikke sygdomme. 

Det er værd at bemærke, at visse in vivo-undersøgelser og in vitro-undersøgelser viser 
virkninger ved eksponeringsniveauer (fra 100 µT og derover) for meget lavfrekvente 
elektromagnetiske felter, der er betydeligt højere end dem, man er stødt på i de 
epidemiologiske undersøgelser (nogle få µT), der viser en forbindelse mellem eksponering og 
sygdomme som børneleukæmi og Alzheimers sygdom. Dette begrunder supplerende 
undersøgelser."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 1. september 2009.

Som Kommissionen meddelte andrageren ved sit seneste brev af 4. juni 2008, er det 
medlemsstaterne, der er ansvarlige for at beskytte folkesundheden og træffe de nødvendige 
foranstaltninger. Når det drejer sig om Frankrig og det problem, andrageren påpeger, 
anbefaler Kommissionen, at man henvender sig enten til Generaldirektoratet for Sundhed, 
eller til Det Franske Agentur for Sundhedssikkerhed og Arbejde eller til Instituttet for 
Sundhed og Radiofrekvenser. 

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



CM\789341DA.doc 3/3 PE 420.007 v01-00

DA

Som Kommissionen tidligere har meddelt andrageren, anbefales det, såfremt 
referenceniveauerne overskrides, at de ansvarlige nationale myndigheder vurderer 
eksponeringen og træffer de foranstaltninger, situationen kræver. Dette kan medføre ændring 
af installationen eller udformningen af strålingskilden eller måden, hvorpå denne anvendes.

Siden Kommissionens seneste skrivelse har Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt 
Identificerede Sundhedsrisici (VKNNIS) vedtaget en ny udtalelse af 19. januar 20091, som i 
alt væsentligt gentager de konklusioner, der fremgik af den foregående udtalelse." 

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


