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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

Peticija Nr. 0524/2011 dėl to, kad elektros pastotės vieta yra visai netoli 
gyvenamųjų namų kvartalo Kipre, kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietis 
Peter Allan

1. Peticijos Nr. 0576/2008 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 2006-1278.

Peticijos Nr. 0524/2011 santrauka

Peticijos pateikėjas apgailestauja dėl elektros pastotės įrengimo visai netoli jo namų Kipre, 
kadangi jis baiminasi, jog minėta pastotė ir jos sukuriamas elektromagnetinis laukas gali 
daryti didelį poveikį jo ir jo kaimynų, ypač vaikų, sveikatai, ir kadangi jo kreipimasis į Kipro 
valdžios institucijas rezultatų nedavė, jis prašo Europos Parlamentą išnagrinėti šią problemą.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 0576/2008 paskelbta priimtina 2008 m. spalio 10 d., peticija Nr. 0524/2011 
paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. sausio 30 d.
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„Peticija Nr. 0576/2008

Komisija jau atsakė peticijos pateikėjui 2008 m. birželio 4 d. laišku. 

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 50 Hz (0,05 kHz, 
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, atsižvelgiant į Direktyvą 2004/108/EB bei medicinos prietaisus, kurie taip pat minimi 
peticijos pateikėjo, reikia pažymėti, kad šia direktyva reglamentuojami tik elektrinių ir 
elektroninių įrenginių veikimo trikdžiai, o ne jų ilgalaikis poveikis sveikatai. Be to, kai 
kuriems jautriems medicinos ar matavimo prietaisams gali būti taikomi labai griežti 
specifiniai apsaugos apribojimai, susiję su jų jautrumu.

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. Reikia atlikti daugiau 
epidemiologinių ir laboratorinių tyrimų. 

Neseniai atlikti tyrimai su gyvūnais 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.

Atlikta labai mažai naujausių in vitro tyrimų, kuriuose būtų nagrinėjamas ypač žemo dažnio 
magnetinių laukų poveikis, susijęs ne su vėžiu, o su kitomis ligomis, o tyrimai, kurie jau 
atlikti, nėra labai svarbūs. Siekiant ištirti konkrečias ligas reikia atlikti in vitro tyrimus, 
pagrįstus šiomis hipotezėmis. 

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 

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

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

„Peticija Nr. 0576/2008

Kaip jau esame informavę peticijos pateikėją paskutiniame 2008 m. birželio 4 d. laiške, 
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 
kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos įvertintų poveikį ir imtųsi tinkamų 
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.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas, (REV. II), gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Peticija Nr. 0576/2008

Komisija jau atsakė peticijos pateikėjui 2008 m. birželio 4 d. raštu. Kadangi peticijos 
pateikėjas savo laiške 2011 m. kovo 5 d. nepateikė naujos informacijos, Komisijos nuomonė 
lieka nepakitusi.

Vienintelis galimas atnaujinimas susijęs su nauja Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų 
sveikatai mokslinio komiteto (SCENIHR) nuomone, pateikta 2009 m. sausio 19 d., kurioje iš 
esmės atkartojamos 2007 m. nuomonės išvados dėl labai žemo dažnio. 

„Keletas naujų epidemiologinių tyrimų ir tyrimų su gyvūnais, kuriuos atliekant buvo 
nagrinėjamas ypač žemo dažnio magnetinio lauko poveikis žmonėms ir tikimybė susirgti 
vėžiu, nepakeitė ankstesnio vertinimo, kad ypač žemo dažnio magnetiniai laukai yra galimas 
kancerogenas, galintis padidinti vaikų sergamumą leukemija. Kol kas, atliekant tyrimus in 
vitro, nepavyko nustatyti veikimo mechanizmo, kuriuo remiantis būtų galima paaiškinti šiuos 
epidemiologinių tyrimų rezultatus. 

Nė vienu nauju tyrimu neremiamas ypač žemo dažnio magnetinių laukų ir pačių respondentų 
nurodytų simptomų priežastinis ryšys.
Naujų epidemiologinių tyrimų rezultatai rodo, jog gali būti, kad Alzheimerio ligos atvejų 
padaugėjo dėl labai žemo dažnio magnetinių laukų poveikio. Reikia atlikti daugiau
epidemiologinių ir laboratorinių tyrimų.

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf.
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Neseniai atlikti tyrimai su gyvūnais 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.

Atlikta labai mažai naujausių in vitro tyrimų, kuriuose būtų nagrinėjamas ypač žemo dažnio 
magnetinių laukų poveikis, susijęs ne su vėžiu, o su kitomis ligomis, o tyrimai, kurie jau 
atlikti, nėra labai svarbūs. Siekiant ištirti konkrečias ligas reikia atlikti in vitro tyrimus, 
pagrįstus šiomis hipotezėmis. 

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 tyrimus.“

Išvada

Kadangi visuomenės sveikatos apsaugos politika priskirtina valstybių narių kompetencijai, 
Komisija šiuo atveju negali kištis.“

6. Papildomas Komisijos atsakymas (REV III), gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

„Peticijos Nr. 576/2008 ir Nr. 524/2011

2011 m. balandžio 12 d. gavus naują peticijos pateikėjo laišką, peticiją Nr. 576/2008 imtasi 
nagrinėti toliau. Šiame naujame laiške pateikiama nuoroda į Direktyvą 2004/108/EB dėl 
valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo, siekiant 
perkelti transformatorių, įrengtą gyvenamajame pastate.

Komisija primena, kad Direktyvoje 2004/108/EB nagrinėjamas įrenginių elektromagnetinis 
suderinamumas, tačiau nenagrinėjami sveikatos apsaugos ir įrenginio naudotojo ar kitų 
asmenų saugumo klausimai. Minėti aspektai aptariami Direktyvoje 2006/95/EB dėl valstybių 
narių įstatymų, susijusių su elektrotechniniais gaminiais, skirtais naudoti tam tikrose įtampos 
ribose, suderinimo ir Direktyvoje 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų 
galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo, kai įrenginyje yra telekomunikacijų 
funkcija, o kitais atvejais – Direktyvoje 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos. Be to, ES 
normos, pagal kurias galima daryti prielaidą dėl pagrindinių šios direktyvos reikalavimų 
atitikimo, atitinka apribojimus, nurodytus peticijos pateikėjo minėtoje Tarybos 
rekomendacijoje 1999/519/EB.

Kadangi šiuo laišku nepateikta naujos informacijos, pirmajame atsakyme Komisijos išsakyta 
pozicija nesikeičia. Komisija primena, kad už visuomenės sveikatos apsaugą ir reikalingų 
priemonių taikymą atsakingos valstybės narės. Ši pozicija taikoma ir susijusiai peticijai 
Nr. 524/2011.“ 

7. Komisijos atsakymas (REV IV), gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Peticija Nr. 0524/2011
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Šiam atvejui taikomų ES teisės aktų nėra, nes, vadovaujantis Sutartimi, valstybės narės 
atsakingos už visuomenės sveikatos apsaugą nuo elektromagnetinių laukų. Vienintelis ES 
lygmens dokumentas – neprivaloma Tarybos rekomendacija 1999/519/EB dėl 
elektromagnetinių laukų (0 Hz–300 GHz) poveikio žmonėms apribojimo1. 

Valstybės narės turi nustatyti orientacinius elektromagnetinių laukų lygius ir įvertinti jų 
poveikį bei imtis tinkamų veiksmų, jei viršijamas orientacinis lygis. Taigi Europos Komisija 
šioje srityje negali imtis priemonių. Be to, Komisija neatlieka jokio vaidmens elektros 
pastočių įrengimo srityje.

Išvada

Teisiniu požiūriu Komisija nėra kompetentinga imtis priemonių dėl Kipro teisės aktų, 
susijusių su žemos įtampos elektros pastočių įrengimu.“

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


