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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0576/2008, του Francis Devigne, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με
την εγκατάσταση μετασχηματιστή που εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία πέραν των επιτρεπόμενων από την κοινοτική νομοθεσία ορίων

1. Περίληψη της αναφοράς

O αναφέρων εκφράζει την αντίθεσή του στο γεγονός ότι η EDF-Nice εγκατέστησε ένα 
μετασχηματιστή που προκαλεί ηχορρύπανση και εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 
πέραν των επιτρεπόμενων ορίων που ορίζει η οδηγία 2004/108/ΕK που μεταφέρθηκε στο 
γαλλικό δίκαιο με το διάταγμα 2006-1278 της 18ης Οκτωβρίου 2006.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2009.

Η Επιτροπή απάντησε ήδη στον αναφέροντα με την επιστολή της στις 4 Ιουνίου 2008. 

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την προστασία της δημόσιας 
υγείας και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων. Η Γαλλία σέβεται τα όρια έκθεσης που 
προτείνονται στη σύσταση του Συμβουλίου 1999/519/ΕΚ. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Επιτροπή παρατηρεί ότι οι επιτόπιες μετρήσεις, οι τιμές των 
οποίων φτάνουν τα 15μT στην οικία του, όπως επισημαίνονται από τον αναφέροντα, 
υποδεικνύουν ότι ο φορέας εκμετάλλευσης EDF βρίσκεται εντός των ορίων που συνιστώνται 
στον πίνακα 2 της σύστασης 1999/519/ΕΚ για μια συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος 
50Hz (0,05kHz, πρβ. σημείωση 1). Πράγματι, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο B της μέγιστης 
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επιτρεπόμενης τιμής 5/f είναι 5/f=5/0,05=100μT. 

Εξάλλου, όσον αφορά την οδηγία 2004/108/ΕΚ και τις ιατρικές συσκευές, για τις οποίες 
κάνει επίσης λόγο ο αναφέρων, πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω οδηγία αφορά μόνον τις 
διαταραχές που προκαλούνται στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και όχι τις 
μακροπρόθεσμες συνέπειες για την υγεία. Εξάλλου, ορισμένες ευαίσθητες ιατρικές συσκευές 
ή ιατρικές συσκευές μετρήσεων μπορεί να απαιτούν ειδικά, πολύ αυστηρά, όρια προστασίας, 
λόγω της ευαισθησίας τους.

Σε συνέχεια αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η επιστημονική επιτροπή για τους 
ανακύπτοντες και τους νεοεντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία (SCENIHR) κατέληξε στο 
συμπέρασμα στη γνωμοδότησή της, με ημερομηνία 19 Ιανουαρίου 20091, ότι «οι λιγοστές 
επιδημιολογικές και ζωικές μελέτες που ασχολήθηκαν με τη σχέση μεταξύ μαγνητικών πεδίων 
πολύ χαμηλής συχνότητας και καρκίνου δεν μεταβάλλουν την προηγούμενη αξιολόγηση 
σύμφωνα με την οποία τα εν λόγω πεδία είναι δυνητικά καρκινογόνα και μπορούν να 
συμβάλουν στην αύξηση των κρουσμάτων παιδικής λευχαιμίας. Επί του παρόντος, οι μελέτες in 
vitro δεν έχουν παράσχει στοιχεία για τον μηχανισμό δράσης, τα οποία μπορούν να εξηγήσουν 
τα εν λόγω επιδημιολογικά αποτελέσματα.

Καμία νέα μελέτη δεν υποστηρίζει την αιτιώδη σχέση μεταξύ μαγνητικών πεδίων πολύ χαμηλής 
συχνότητας και αυτοαναφερόμενων συμπτωμάτων (τα οποία μερικές φορές αναφέρονται και ως 
ηλεκτρική υπεραισθησία).
Νέες επιδημιολογικές μελέτες υποδεικνύουν το ενδεχόμενο αύξησης των κρουσμάτων της νόσου 
Alzheimer κατόπιν έκθεσης σε μαγνητικά πεδία πολύ χαμηλής συχνότητας. Απαιτούνται νέες 
επιδημιολογικές και εργαστηριακές έρευνες σχετικά με την παρατήρηση αυτή. 

Πρόσφατες ζωικές μελέτες απέδειξαν ότι υπάρχουν συνέπειες στο νευρικό σύστημα σε 
πυκνότητες ροής από 100 έως 1000 µT. Ωστόσο, οι ασυνέπειες μεταξύ δεδομένων παραμένουν, 
και δεν είναι δυνατόν να εξαχθεί κανένα οριστικό συμπέρασμα όσον αφορά τις συνέπειες στην 
ανθρώπινη υγεία.

Ένας πολύ μικρός αριθμός πρόσφατων μελετών in vitro διερεύνησε τις συνέπειες των πεδίων 
πολύ χαμηλής συχνότητας για άλλες ασθένειες εκτός του καρκίνου, αλλά οι διαθέσιμες μελέτες 
στερούνται συνάφειας. Απαιτούνται μελέτες in vitro βασισμένες σε υποθέσεις για την εξέταση 
συγκεκριμένων ασθενειών. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι ορισμένες μελέτες in vivo και in vitro δείχνουν συνέπειες σε επίπεδα 
έκθεσης (100 µT και άνω) σε μαγνητικά πεδία πολύ χαμηλής συχνότητας που είναι σημαντικά 
υψηλότερες από εκείνες που απαντώνται στις επιδημιολογικές μελέτες (μερικά µT), οι οποίες 
υποδεικνύουν μια σχέση μεταξύ της έκθεσης και ασθενειών όπως η παιδική λευχαιμία και η 
νόσος Alzheimer. Κάτι τέτοιο δικαιολογεί τη διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Όπως είχαμε ήδη ενημερώσει τον αναφέροντα στην τελευταία μας επιστολή της 4ης Ιουνίου 
2008, τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη λήψη των 

                                               
1  http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf  
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αναγκαίων μέτρων. Στη Γαλλία, για το πρόβλημα που εκθέτει ο αναφέρων, συστήνουμε να 
αποταθεί είτε στη γενική διεύθυνση υγείας, είτε στον γαλλικό οργανισμό υγειονομικής 
ασφάλειας και εργασίας (AFSSET), είτε στο Ίδρυμα για την Υγεία και τις Ραδιοσυχνότητες 
(Fondation Santé et Radiofréquences). 

Όπως έχουμε ήδη επισημάνει στον αναφέροντα, αν σημειώνεται υπέρβαση των επιπέδων 
αναφοράς, συνιστάται στις αρμόδιες εθνικές αρχές να αξιολογούν την έκθεση και να 
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την κατάσταση, κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε 
αλλαγές στην εγκατάσταση ή στον σχεδιασμό της πηγής ακτινοβολίας ή στον τρόπο με τον 
οποίο αυτή χρησιμοποιείται.

Ύστερα από την τελευταία μας επιστολή, η επιστημονική επιτροπή για τους ανακύπτοντες 
και τους νεοεντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία (SCENIHR) εξέδωσε μια νέα 
γνωμοδότηση στις 19 Ιανουαρίου 2009, που περιέχει συνολικά τα συμπεράσματα της 
προηγούμενης γνωμοδότησης1.

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


