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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0576/2008, którą złożył Francis DEVIGNE (Francja) w sprawie 
promieniowania elektromagnetycznego z transformatora przekraczającego 
poziomy maksymalne określone w prawodawstwie europejskim

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża sprzeciw w związku z zanieczyszczeniem hałasem powodowanym 
przez transformator należący do EDF-Nice i zaznacza, że emituje on promieniowanie 
elektromagnetyczne przekraczające maksymalny poziom promieniowania określony
w dyrektywie 2004/108/WE, która została przeniesiona na grunt prawa francuskiego 
dekretem 2006-1278 z dnia 18 października 2006 r.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 października 2008 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 stycznia 2009 r.

Komisja udzieliła już odpowiedzi składającemu petycję w piśmie z dnia 4 czerwca 2008 r.

Komisja przypomina, że odpowiedzialność za ochronę zdrowia publicznego i podejmowanie 
koniecznych środków spoczywa na państwach członkowskich. Francja przestrzega wartości 
granicznych narażenia zaproponowanych w zaleceniu Rady 1999/519/WE.

W danym przypadku Komisja zauważa, że przytoczone przez składającego petycję wyniki 
pomiarów in situ, które wynoszą do 15μT w jego miejscu zamieszkania, wskazują, że 
przedsiębiorstwo EDF mieści się w granicach zalecanych w tabeli 2 zalecenia 1999/519/WE
w przypadku prądu przemiennego o częstotliwości 50Hz (0,05kHz, por. przypis 1). Dla pola 
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elektromagnetycznego B o dopuszczalnej wartości maksymalnej 5/f wartość ta wynosi 
bowiem 5/f=5/0,05=100μT.

Jeżeli chodzi natomiast o dyrektywę 2004/108/WE i urządzenia medyczne, o których także 
wspomina składający petycję, należy zauważyć, że dyrektywa ta dotyczy jedynie zaburzeń 
mających wpływ na urządzenia elektryczne i elektroniczne, a nie długotrwałych skutków dla 
zdrowia. Ponadto niektóre delikatne lub służące do pomiarów urządzenia medyczne mogą 
wymagać bardzo rygorystycznych szczególnych poziomów ochrony z uwagi na swoją 
wrażliwość.

Na wniosek Komisji Europejskiej Komitet Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo
Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR) w swojej opinii z dnia 19 stycznia 2009 r.1
stwierdził, że „tych kilka badań epidemiologicznych i badań na zwierzętach, które dotyczyły 
związku między polami magnetycznymi o bardzo niskiej częstotliwości a rakiem, nie wpłynęło 
na poprzednią ocenę, zgodnie z którą pola te są potencjalnie rakotwórcze i mogłyby 
przyczynić się do wzrostu liczby przypadków białaczki u dzieci. Jak dotąd badania in vitro nie 
przyniosły wyjaśnienia mechanizmu działania, który pozwoliłby wyjaśnić wyniki tych badań 
epidemiologicznych.

Żadne nowe badanie nie dostarczyło argumentów na poparcie istnienia związku 
przyczynowego między polami magnetycznymi o bardzo niskiej częstotliwości a objawami 
zgłaszanymi indywidualnie (niekiedy zwanymi nadwrażliwością elektryczną).
Nowe badania epidemiologiczne wskazują na możliwość wzrostu liczby przypadków choroby 
Alzheimera wskutek narażenia na pola magnetyczne o bardzo niskiej częstotliwości. 
Konieczne są kolejne badania epidemiologiczne i laboratoryjne dotyczące tego spostrzeżenia.

Niedawne badania na zwierzętach wskazują na oddziaływanie na system nerwowy gęstości 
strumienia o wartościach mieszczących się w przedziale 100–1000 µT. W dalszym ciągu 
jednak dane nie są spójne i nie można wyciągnąć żadnego ostatecznego wniosku dotyczącego 
skutków dla zdrowia ludzi.

Bardzo niewielka liczba niedawnych badań in vitro dotyczyła wpływu pól o bardzo niskiej 
częstotliwości na występowanie chorób innych niż rak, a dostępne wyniki badań w tej 
dziedzinie nie są istotne. W celu zbadania konkretnych chorób konieczne są badania in vitro 
oparte na hipotezach.

Należy zauważyć, że niektóre badania in vivo i in vitro pokazują znacznie silniejsze 
oddziaływanie przy poziomach narażenia (100 µT i więcej) na pola magnetyczne o bardzo 
niskiej częstotliwości niż oddziaływanie, o jakim mowa w badaniach epidemiologicznych 
(kilka µT), które pokazują związek między narażeniem na pola a takimi chorobami, jak 
białaczka u dzieci i choroba Alzheimera. Uzasadnia to konieczność dodatkowych badań”.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Jak informowaliśmy już składającego petycję w ostatnim piśmie z dnia 4 czerwca 2008 r., 
odpowiedzialność za ochronę zdrowia publicznego i podejmowanie koniecznych środków 

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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spoczywa na państwach członkowskich. W przypadku Francji w kwestii przedstawionej przez 
składającego petycję zalecamy zwrócenie się do Generalnej Dyrekcji Zdrowia, Francuskiej 
Agencji Bezpieczeństwa Sanitarnego i Pracy (Agence Française de Sécurité Sanitaire et du 
Travail, AFSSET) lub Fundacji ds. Zdrowia i Częstotliwości Radiowych (Fondation Santé et 
Radiofréquences). 

Jak już informowaliśmy składającego petycję, w przypadku przekroczenia poziomów 
odniesienia zaleca się, aby właściwe organy krajowe oszacowały poziom narażenia i podjęły 
środki adekwatne do sytuacji, co może doprowadzić do zmiany w instalacji lub projekcie 
źródła promieniowania bądź w sposobie jego eksploatacji.

Zgodnie z naszym ostatnim pismem w dniu 19 stycznia 2009 r. Komitet Naukowy
ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR) przyjął nową 
opinię1, w której powiela w całości wnioski zawarte w poprzedniej opinii.

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


