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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

1.9.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0576/2008 dėl transformatoriaus, kurio elektromagnetinių bangų 
spinduliuotė viršija Bendrijos teisės aktuose nustatytas leistinas ribas, 
įrengimo, kurią pateikė Prancūzijos pilietis Francis DEVIGNE

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas atskleidžia faktą, kad įmonės Electricité de France (EDF) Nicos skyrius 
įrengė transformatorių, kuris kelia triukšmą ir kurio elektromagnetinių bangų spinduliuotė 
viršija ribas, nustatytas Direktyvoje 2004/108/EB, į Prancūzijos teisę perkeltoje 2006 m. 
spalio 18 d. dekretu Nr. 2006-1278.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. spalio 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. sausio 30 d.

„Komisija atsakė peticijos pateikėjui 2008 m. birželio 4 d. raštu. 

Komisija primena, kad už visuomenės sveikatos apsaugą ir reikalingų priemonių taikymą 
atsakingos valstybės narės. Prancūzija laikosi poveikio apribojimų, nurodytų Tarybos 
rekomendacijoje 1999/519/EB. 

Dėl minėto atvejo Komisija pažymi, kad peticijos pateikėjo minimos vertės iki 15μT in situ jo 
gyvenamojoje vietoje reiškia, kad operatorius EDF neviršija apribojimų, nurodytų 
Rekomendacijos 1999/519/EB 2 lentelėje, kai kintamosios srovės dažnis yra 50Hz (0,05kHz, 
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žr. 1 išnašą). Iš tikrųjų elektromagnetinis laukas B, kurio maksimali leistina vertė 5/f, tokiu 
atveju yra 5/f=5/0,05=100μ.T. 

Be to,  Direktyva 2004/108/EB bei medicinos aparatūra irgi minima peticijos pateikėjo, reikia 
pažymėti, kad šia Direktyva reglamentuojami tik elektrinių ir elektroninių aparatų veikimo 
trikdžiai, o ne jų ilgalaikis poveikis sveikatai. Kai kuriems jautriems medicinos ar matavimo 
aparatams gali būti taikomi labai griežti specifiniai apsaugos apribojimai.

Europos Komisijos reikalavimu, Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų sveikatai mokslinis 
komitetas (SCENIHR) 2009 m. sausio 19 d. nuomonėje1 padarė išvadą, kad keli 
epidemiologiniai ir gyvūnų tyrimai, kuriuose buvo nagrinėtas labai žemo dažnio magnetinių 
laukų ir susirgimo vėžiu ryšys, nepakeitė ankstesnio vertinimo, kad šie laukai gali sukelti vėžį 
ir galbūt prisideda prie vaikų leukemijos atvejų skaičiaus padidėjimo. Kol kas, atliekant 
tyrimus in vitro, nepavyko nustatyti veikimo mechanizmo, kuriuo remiantis būtų galima 
paaiškinti šiuos epidemiologinių tyrimų rezultatus.

Jokių naujų tyrimų duomenys neįrodo priežastinio ryšio tarp labai žemo dažnio magnetinių 
laukų ir žmonių nurodomų simptomų (kurie kartais kvalifikuojami kaip padidėjęs jautrumas 
elektrai).
Naujų epidemiologinių tyrimų rezultatai rodo, jog gali būti, kad Alzheimerio ligos atvejų 
padaugėjo dėl labai žemo dažnio magnetinių laukų poveikio. Reikalingi nauji 
epidemiologiniai ir laboratoriniai tyrimai šiam teiginiui pagrįsti. 

Neseniai atlikti tyrimai su gyvuliais parodė, kad 100–1000 µT tankio srautai turi poveikį 
nervų sistemai. Tačiau duomenys vis dar nėra nuoseklūs, ir iš jų negalima daryti jokios 
galutinės išvados apie poveikį žmogaus sveikatai.

Labai žemo dažnio laukų poveikis kitoms ligoms, išskyrus vėžį, pastaruoju metu in vitro tirtas 
labai mažai, o atliktų tyrimų rezultatai nėra pakankamai pagrįsti. Norint ištirti konkrečias 
ligas, reikalingi prielaidomis pagrįsti tyrimai in vitro. 

Pažymėtina, jog kai kurių tyrimų in vivo ir in vitro rezultatai rodo, kad labai žemo dažnio 
magnetinių laukų poveikis (100 µT ir daugiau) gerokai didesnis, negu nurodyta 
epidemiologinių tyrimų išvadose (keli µT), o tai liudija esant sąsają tarp poveikio ir tokių ligų 
kaip vaikų leukemija bei Alzheimerio liga. Ši aplinkybė pateisina papildomus tyrinėjimus. 

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Kaip jau esame informavę peticijos pateikėją pastarajame 2009 m. birželio 4 d. rašte, 
atsakomybė už visuomenės sveikatos apsaugą ir reikalingų priemonių taikymą tenka 
valstybėms narėms. Prancūzijoje dėl peticijos pateikėjo išdėstytos problemos 
rekomenduojame kreiptis arba į Sveikatos reikalų generalinį direktoratą, arba į Prancūzijos 
sanitarinės saugos ir darbo agentūrą (AFSSET), arba į Sveikatos ir radijo dažnių fondą. 

Kaip jau nurodėme peticijos pateikėjui, jeigu viršijami nurodyti lygiai, rekomenduojama, kad 

                                               
1  http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf  
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kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos įvertintų poveikį ir imtųsi padėtį 
atitinkančių priemonių, o tai gali paskatinti iš dalies pakeisti radiacijos šaltinio įrengimo 
sąlygas ar projektą arba jo panaudojimo būdą.

Po pastarojo mūsų rašto Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų sveikatai mokslinis 
komitetas (SCENIHR) 2009 m. sausio 19 d. pateikė naują nuomonę1, kurioje iš esmės 
atkartojamos ankstesniosios nuomonės išvados.“

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


