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Lūgumrakstu komiteja

1.9.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0576/2008, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Francis 
Devigne, par transformatora radīto elektromagnētisko radiāciju, kas pārsniedz 
maksimālo Eiropas tiesību aktos noteikto līmeni

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret trokšņa piesārņojumu, kuru rada uzņēmuma „EDF-Nice” 
transformators, un norāda, ka tā izstarotās elektromagnētiskās radiācijas līmenis pārsniedz 
Direktīvā 2004/108/EK maksimālo noteikto līmeni, kas ar 2006. gada 18. oktobra Dekrētu 
Nr. 2006-1278 ieviests Francijas tiesību aktos.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 10. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 30. janvārī

„Komisija jau atbildējusi lūgumraksta iesniedzējam 2008. gada 4. jūnija vēstulē.

Komisija atgādina, ka aizsargāt sabiedrības veselību un veikt nepieciešamos pasākumus ir 
dalībvalstu pienākums. Francija ievēro Padomes Ieteikumā 1999/519/EK ierosinātās 
iedarbības robežvērtības.

Minētajā gadījumā Komisija secina, ka lūgumraksta iesniedzēja norādītie mērījumi in situ, kas 
sasniedz 15μT viņa dzīvesvietā, liecina, ka operators „EDF” ievēro Ieteikuma 
Nr. 1999/519/EK 2. tabulā norādītās robežvērtības attiecībā uz maiņstrāvas frekvenci 50 Hz 
(0,05 kHz, sal. ar 1. piezīmi). Būtībā atļautais elektromagnētiskais lauks B ar maksimālo 
vērtību  5/f ir 5/f=5/0,05=100μ.T. 
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Līdz ar to, ņemot vērā Direktīvu 2004/108/EK un lūgumraksta iesniedzēja pieminētās 
medicīnas iekārtas, ir jāatzīmē, ka šī Direktīva ietver tikai traucējumus, ko izraisa elektriskas 
un elektroniskas iekārtas, nevis ilgtermiņa ietekmi uz veselību. Tāpēc atsevišķām jutīgām 
medicīnas vai mēriekārtām var būt nepieciešams noteikt īpašas un ļoti stingras aizsardzības 
robežvērtības, ņemot vērā to jutīgumu.

Pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma ES Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma 
zinātniskā komiteja (SCENIHR) 2009. gada 10. janvāra atzinumā1 ir secinājusi, ka „atsevišķi 
epidemioloģiski un dzīvnieku pētījumi, kuru uzmanības centrā ir saikne starp ļoti zemas 
frekvences magnētisko lauku un vēzi, nemaina iepriekšējo novērtējumu, ka šie lauki ir 
potenciāli kancerogēni un var veicināt bērnu saslimstības ar leikēmiju pieaugumu. Uz šo 
brīdi in vitro pētījumos nav rasts darbības mehānisma izskaidrojums, kas sniegtu vairāk 
informācijas par epidemioloģiskajiem rezultātiem.

Nevienā no jaunajiem pētījumiem nav gūts apstiprinājums cēloņsakarībai starp ļoti zemas 
frekvences magnētisko lauku un paša konstatētiem simptomiem (reizēm kvalificētiem kā 
paaugstināts elektriskais jutīgums). Jaunie epidemioloģiskie pētījumi norāda uz iespējamu 
saslimstības ar Alcheimera slimību pieaugumu pēc atrašanās ļoti zemas frekvences 
magnētiska lauka iedarbībā. Ir nepieciešami jauni šā novērojuma epidemioloģiski un 
laboratoriski pētījumi.

Nesen veiktos dzīvnieku pētījumos tika novērota ietekme uz nervu sistēmu, ja strāvas blīvums 
ir no 100 līdz 1000 µT. Tomēr aizvien pastāv pretrunas datos, un nav iespējams izteikt 
konkrētus secinājumus par tā ietekmi uz cilvēka veselību.

Pavisam dažos nesenos in vitro pētījumos ir analizēta ļoti zemas frekvences lauka ietekme uz 
citām slimībām, ne tikai vēzi, un pieejamajos pētījumos trūkst sakritības. Ir nepieciešami in 
vitro pētījumi, kuru pamatā ir izvirzīta hipotēze, lai izpētītu specifiskās slimības. 

Interesanti ir tas, ka atsevišķos in vivo un in vitro pētījumos, atrodoties ļoti zemas frekvences 
magnētiska lauka iedarbības līmeņos (100 µT un vairāk), parādās ietekme, kas ir ievērojami 
spēcīgāka nekā novērota epidemioloģiskos pētījumos (dažas µT), un tā uzrāda saikni starp 
atrašanos iedarbībā un tādām slimībām kā bērnu leikēmija un Alcheimera slimība. Tas ir 
iemesls papildu pētījumiem.””

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

„Kā mēs jau informējām lūgumraksta iesniedzēju pēdējā vēstulē, kas nosūtīta 2008. gada 
4. jūnijā, dalībvalstis ir atbildīgas par sabiedrības veselības aizsardzību, un tām ir jāveic 
nepieciešamie pasākumi. Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja izklāstīto problēmu Francijā 
mēs rekomendējam vērsties vai nu Veselības ģenerāldirekcijā vai arī Francijas Vides un darba 
sanitārās drošības aģentūrā (AFSSET), vai arī Veselības un radiofrekvenču fondā. 

Kā mēs jau norādījām lūgumraksta iesniedzējam, ja robežlīmeņi ir pārkāpti, ir ieteicams, ka 
kompetentās valsts varas iestādes novērtē iedarbību un veic situācijai piemērotus pasākumus, 

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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kā rezultātā varētu pārveidot iekārtu vai radiācijas avota koncepciju vai mainīt veidu, kā tas 
tiek izmantots.

Kopš mūsu pēdējās vēstules Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskā 
komiteja (SCENIHR) 2009. gada 19. janvārī ir pieņēmusi jaunu atzinumu1, kurā kopumā ir 
izteikti iepriekšējā atzinuma secinājumi.”

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


