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Tárgy: Francis Devigne francia állampolgár által benyújtott 576/08 számú petíció 
egy, az EU jogszabályokban megengedett mértéket túllépő elektromágneses 
sugárzást kibocsátó transzformátorról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt kifogásolja, hogy az EDF Nice egy olyan transzformátort helyezett 
üzembe, amely hangszennyezettséget okoz, és a francia jogba a 2006-1278. (2006. 10. 18) 
számú rendelettel átültetett 2004/108/ΕK irányelvben meghatározott felső határértéket 
meghaladó mértékű elektromágneses sugárzást bocsát ki.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 10. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése alapján) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. január 30.

A Bizottság a 2008. június 4-i levelében már válaszolt a petíció benyújtójának. 

A Bizottság emlékeztet arra, hogy a tagállamoknak védeniük kell a közegészséget és meg kell 
hozniuk az ehhez szükséges intézkedéseket. Franciaország betartja az 1999/519/EK tanácsi 
ajánlásban javasolt kibocsátási határértékeket. 

Az említett esetre vonatkozóan a Bizottság megállapítja, hogy a petíció benyújtójának 
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lakóhelyén mért 15μT érték, amelyre a petíció benyújtója hivatkozik, azt jelzi, hogy az EDF 
az 1999/519/EK ajánlás 2. táblázatában az 50Hz (0,05kHz, vö. 1. lábjegyzet) váltakozó 
feszültség esetében javasolt határok között marad. Ugyanis az engedélyezett 5/f maximális 
értékű B elektromágneses mező ekkor 5/f=5/0,05=100μ.T.

Egyébként a 2004/108/EK irányelvet és a szintén a petíció benyújtója által említett orvosi 
berendezéseket illetően meg kell jegyezni, hogy ez az irányelv csak az elektromos és 
elektronikai készülékek által okozott zavarokra vonatkozik, az egészségre hosszú távon 
gyakorolt hatásokra nem. Ugyanakkor egyes érzékeny orvosi vagy mérőberendezések az 
érzékenységükre tekintettel nagyon szigorú egyedi védelmi korlátokat igényelhetnek.

Az Európai Bizottság kérelme nyomán az Új és az újonnan azonosított egészségügyi 
kockázatok tudományos bizottsága (SCENIHR) 2009. január 19-i véleményében1 arra a 
következtetésre jutott, hogy „az a néhány járványtani és állatkísérlet, amely a nagyon 
alacsony frekvenciájú elektromágneses mező és a rákbetegség közötti kapcsolatra irányult, 
nem változtatja meg azt a korábbi értékelést, amely szerint ezek a mezők lehetséges rákkeltő 
hatásúak és hozzájárulhatnak a gyermekek leukémiás megbetegedési eseteinek 
gyarapodásához. Mindeddig az in vitro vizsgálatok nem derítettek fényt a működési 
mechanizmusra, amely e járványtani eredményeket magyarázhatná.

Egyetlen új tanulmány sem támasztja alá, hogy oksági kapcsolat lenne a nagyon alacsony 
frekvenciájú elektromágneses mezők és a vizsgálati alanyok által észlelt tünetek (amelyekre 
időnként elektromos túlérzékenységként szoktak utalni) között.
Új járványtani vizsgálatok a nagyon alacsony frekvenciájú elektromágneses mezőnek való 
kitettséget követően az Alzheimer-kóros esetek lehetséges gyarapodását jelzik. E megállapítás 
tekintetében újabb járványtani és laboratóriumi vizsgálatokra van szükség. 

Az állatokra vonatkozóan nemrég elvégzett vizsgálatok szerint 100-1000 µT fluxussűrűség 
esetén idegrendszeri hatásokkal kell számolni. Ugyanakkor az adatok heterogén jellege 
folytán továbbra sem lehet semmilyen végleges következtetést levonni az emberi egészségre 
gyakorolt hatásokat illetően.

Nemrégiben – igen kis számú – in vitro vizsgálat során tanulmányozták a nagyon alacsony 
frekvenciájú elektromágneses mezőknek a ráktól eltérő egyéb betegségekre gyakorolt 
hatásait, ám a rendelkezésre álló vizsgálatok nem bizonyító erejűek. Az egyes betegségek 
tanulmányozásához hipotézisekből kiinduló in vitro vizsgálatok szükségesek.

Meg kell jegyezni, hogy egyes in vivo és in vitro vizsgálatok kimutattak hatásokat a nagyon 
alacsony frekvenciájú elektromágneses mezők egyes kitettségi szintjein (100 µT és a fölött), 
amelyek jelentősen nagyobbak, mint amelyeket a járványtani vizsgálatok esetében vizsgáltak 
(néhány µT), és ez azt mutatja, hogy kapcsolat van a kitettség és olyan betegségek között, mint 
a gyermekek leukémiás megbetegedése és az Alzheimer-kór. Ez indokolja további vizsgálatok 
szükségességét. 

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2009. szeptember 1.

                                               
1  http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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Amint a 2008. június 4-i legutóbbi levelünkben arról már tájékoztattuk a petíció benyújtóját, a 
tagállamoknak védeniük kell a közegészséget és meg kell hozniuk az ehhez szükséges 
intézkedéseket. Az általa ismertetett probléma tekintetében azt javasoljuk a petíció 
benyújtójának, hogy Franciaországban forduljon vagy az Egészségügyi Főigazgatósághoz, 
vagy a Francia Egészség-biztonsági és Munkavédelmi Hivatalhoz (AFSSET), vagy az 
Egészségüggyel és a Rádióhullámú Sugárzással Foglalkozó Alapítványhoz. 

Amint már jeleztük a petíció benyújtójának, ha a referenciaszinteket túllépik, ajánlott, hogy az 
illetékes nemzeti hatóságok felmérjék a kitettséget, és a helyzetnek megfelelő intézkedéseket 
hozzanak, ami módosíthatja a sugárforrás telepítését vagy tervét, vagy annak használati 
módját.

Legutóbbi levelünk óta az Új és az újonnan azonosított egészségügyi kockázatok tudományos 
bizottsága (SCENIHR) 2009. január 19-én új véleményt fogadott el1, amely teljes egészében 
átveszi az előző vélemény következetéseit.

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


