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Tárgy: Francis Devigne francia állampolgár által benyújtott 576/2008. számú petíció 
egy, az uniós jogszabályokban megengedett mértéket túllépő elektromágneses 
sugárzást kibocsátó transzformátor üzembe helyezéséről

Peter Allan brit állampolgár által benyújtott 524/2011. számú petíció egy 
elektromos alállomás építéséről egy lakóövezet közvetlen közelében Cipruson

1. Az 0576/2008. számú petíció összefoglalása

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

Az 0524/2011. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy elektromos alállomás építését kifogásolja lakóhelye közvetlen 
közelében Cipruson. Az érdekelt attól tart, hogy ez az alállomás és az általa generált 
elektromágneses mezők súlyos következményekkel járhatnak a saját, szomszédjai, de 
különösen a gyermekek egészségére, és a ciprusi hatóságoknál tett lépések 
eredménytelenségének fényében az Európai Parlament intézkedését kéri.

2. Elfogadhatóság

Az 0576/2008. számú petíció 2008. október 10-én, az 0524/2011. számú petíció pedig 2011. 
szeptember 13-án lett elfogadhatónak nyilvánítva. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. január 30.

Az 0576/2008. számú petíció

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 expozíciós határértékeket. 

Az említett esetre vonatkozóan a Bizottság megállapítja, hogy a petíció benyújtójának 
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 petíció benyújtója által szintén 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 mezők és a rákbetegség közötti kapcsolatra irányult, 
nem változtatja meg azt a korábbi értékelést, amely szerint ezek a mezők rákkeltő hatásúak 
lehetnek,  és hozzájárulhatnak a gyermekek leukémiás megbetegedési eseteinek 
növekedéséhez. Mindeddig az in vitro vizsgálatok nem derítettek fényt a működési 
mechanizmusra, amely e járványtani eredményeket magyarázhatná.

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

Az állatokon nemrég elvégzett vizsgálatok szerint 100-1000 µT fluxussűrűség esetén 
idegrendszeri hatásokkal kell számolni. Ugyanakkor az adatok heterogén jellege folytán 
továbbra sem vonható le semmilyen végleges következtetés az emberi egészségre gyakorolt 
hatásokat illetően.

Nemrégiben – igen kis számú – in vitro vizsgálat során tanulmányozták a nagyon alacsony 
frekvenciájú elektromágneses mezőknek a rákon kívüli egyéb betegségekre gyakorolt hatásait, 
ám a rendelkezésre álló vizsgálatok nem bizonyító erejűek. Az egyes betegségek 
tanulmányozásához hipotézisekből kiinduló in vitro vizsgálatok szükségesek.
                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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Meg kell jegyezni, hogy egyes in vivo és in vitro vizsgálatok hatásokat mutattak ki a nagyon 
alacsony frekvenciájú elektromágneses mezők egyes kitettségi szintjein (100 µT és a fölött), 
amely szintek jelentősen nagyobbak, mint amelyeket a járványtani vizsgálatok esetében 
alkalmaztak (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.

Az 0576/2008. számú petíció

Amint a 2008. június 4-én kelt 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 Egészségbiztonsági 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 véleményt1 fogadott el, amely teljes egészében 
átveszi az előző vélemény következetéseit.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV. II): 2011. május 6.

Az 0576/2008. számú petíció

A Bizottság 2008. június 4-i levelében már válaszolt a petíció benyújtójának. Mivel a petíció 
benyújtója a 2011. március 5-i levelében nem közölt semmilyen új tényt, a Bizottság 
álláspontja változatlan.

A SCENIHR 2009. január 19-i új véleményének közzététele jelenti az egyetlen új elemet, ez 
azonban a nagyon alacsony frekvenciák tekintetében átveszi a 2007. évi következtetéseket: 

„Az a néhány járványtani és állatkísérlet, amely a nagyon alacsony frekvenciájú 
elektromágneses mezők és a rákbetegség közötti kapcsolatra irányult, nem változtatja meg azt 
a korábbi értékelést, amely szerint ezek a mezők rákkeltő hatásúak lehetnek, és 
hozzájárulhatnak a gyermekek leukémiás megbetegedési eseteinek növekedéséhez. Mindeddig 
az in vitro vizsgálatok nem derítettek fényt a működési mechanizmusra, amely e járványtani 
eredményeket magyarázhatná. 

Egyetlen új tanulmány sem támasztja alá, hogy ok-okozati összefüggés lenne a nagyon 
                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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alacsony frekvenciájú elektromágneses mezők és a vizsgálati alanyok által észlelt tünetek 
között.
Új járványtani vizsgálatok a nagyon alacsony frekvenciájú elektromágneses mezőnek való 
kitettséget követően az Alzheimer-kóros esetek lehetséges növekedését jelzik. E megállapítás 
tekintetében újabb járványtani és laboratóriumi vizsgálatokra van szükség.

Az állatokon nemrég elvégzett vizsgálatok szerint 100-1000 µT fluxussűrűség esetén 
idegrendszeri hatásokkal kell számolni. Ugyanakkor az adatok heterogén jellege folytán 
továbbra sem vonható le semmilyen végleges következtetés az emberi egészségre gyakorolt 
hatásokat illetően.

Nemrégiben – igen kis számú – in vitro vizsgálat során tanulmányozták a nagyon alacsony 
frekvenciájú elektromágneses mezőknek a rákon kívüli 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 hatásokat mutattak ki a nagyon 
alacsony frekvenciájú elektromágneses mezők egyes kitettségi szintjein (100 µT és a fölött), 
amely szintek jelentősen nagyobbak, mint amelyeket a járványtani vizsgálatok esetében 
alkalmaztak (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 
további vizsgálatok elvégzését indokolja.”

Összegzés

Mivel a közegészség védelme a tagállamok feladata, a Bizottság nem léphet fel ebben az 
ügyben.

6. A Bizottságtól kapott válasz (REV. III): 2011. december 16.

Az 576/2008. és az 524/2011. számú petíció

A Bizottság a petíció benyújtójának 2011. április 12-én kelt levele folytán újratárgyalja az 
576/2008. számú petíciót. Ez az új levél egy lakótömb pincéjében elhelyezett elektromos 
transzformátor áthelyezése kapcsán hivatkozik az elektromágneses összeférhetőségre 
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2004/108/EK irányelvre.

A Bizottság emlékeztet arra, hogy a 2004/108/EK irányelv a berendezések elektromágneses 
összeférhetőségét tárgyalja, ám az egészség védelmét, a felhasználó vagy bármely egyéb 
személy biztonságát nem. Ezeket a pontokat vagy a meghatározott feszültséghatáron belüli 
használatra tervezett elektromos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok 
összehangolásáról szóló, bizonyos feszültséghatárok között alkalmazandó 2006/95/EK 
irányelv, vagy, amennyiben a berendezésnek távközlési funkciója van, a rádióberendezésekről 
és a távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló 
1999/5/EK irányelv tárgyalja, egyéb esetekre pedig az általános termékbiztonságról szóló 
2001/95/EK irányelv vonatkozik Egyébként az uniós normák, melyek vélelmezik az ezen 
irányelvek legfontosabb előírásainak való megfelelést, követik a petíció benyújtója által 
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említett 1999/519/EK tanácsi ajánlásban meghatározott határértékeket.

Mivel az új kérelem nem tárt fel újabb tényeket, a Bizottság első válaszában közölt álláspontja 
változatlan, azaz a tagállamok felelőssége a közegészség védelme és az ennek érdekében 
szükséges intézkedések meghozatala. Ugyanez az álláspont érvényes a petícióra is.  

7. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV IV): 2012. május 30.

Az 0524/2011. számú petíció

Nincs erre az ügyre alkalmazandó uniós jogszabály, mivel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés szerint a lakosság egészségének elektromágneses sugárzással szembeni 
védelme a tagállamok feladata. Az ezzel foglalkozó egyetlen uniós szintű szöveg a lakosságot 
érő elektromágneses sugárzás (0 Hz-től 300 GHz-ig) korlátozásáról szóló nem kötelező erejű 
1999/519/EK tanácsi ajánlás1. 
A tagállamok feladata az elektromágneses sugárzásra vonatkozó referenciaszintek 
megállapítása, valamint az, hogy a referenciaszintek túllépése esetén felmérjék a 
sugárterhelési helyzetet és megfelelő intézkedéseket hozzanak. Következésképpen az Európai 
Bizottság e területen nem rendelkezik hatáskörrel. A Bizottság továbbá semmilyen szerepet 
sem játszik az elektromos alállomások telepítésében.

Összegzés

A Bizottság nem rendelkezik jogkörrel arra vonatkozóan, hogy beavatkozzon az 
alacsonyfeszültségű elektromos alállomások telepítésére vonatkozó ciprusi jogszabályokba.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:199:0059:0070:EN:PDF


