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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

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

Petycja 0524/2011, którą złożył Peter Allan (Wielka Brytania) w sprawie 
umiejscowienia podstacji elektroenergetycznej w bezpośrednim sąsiedztwie 
terenu mieszkalnego na Cyprze

1. Streszczenie petycji 0576/2008

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.

Streszczenie petycji 0524/2011

Składający petycję skarży się na umiejscowienie podstacji elektroenergetycznej 
w bezpośrednim sąsiedztwie terenu mieszkalnego na Cyprze. Ponieważ obawia się on, że 
podstacja, wraz z polami elektromagnetycznymi z nią związanymi, może mieć poważny 
wpływ na zdrowie jego i sąsiadów, a w szczególności ich dzieci, i ponieważ jego 
oświadczenia przekazywane władzom Cypru okazały się bezowocne, zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego z prośbą o zajęcie się tą sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja 0576/2008 uznana została za dopuszczalną dnia 10 października 2008 r., petycja 
0524/2011 uznana została za dopuszczalną dnia 13 września 2011 r.  Zwrócono się do 
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Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 stycznia 2009 r.

Petycja 0576/2008

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 15 μT 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 (0,05 kHz, por. przypis 1). Dla pola 
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 

                                               
1  http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf  
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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. Dodatkowy komunikat Komisji otrzymany dnia 1 września 2009 r.

Petycja 0576/2008

Jak informowaliśmy już składającego petycję w ostatnim piśmie z dnia 4 czerwca 2008 r., 
odpowiedzialność za ochronę zdrowia publicznego i podejmowanie koniecznych środków 
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.1 Komitet Naukowy 
ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR) przyjął nową 
opinię, w której powiela w całości wnioski zawarte w poprzedniej opinii.

5. Druga dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Petycja 0576/2008

Komisja udzieliła już odpowiedzi składającemu petycję w piśmie z dnia 4 czerwca 2008 r. Ze 
względu na brak nowych informacji ze strony składającego petycję w piśmie z dnia 5 marca 
2011 r. stanowisko Komisji pozostaje bez zmian.

Jedyna aktualizacja może dotyczyć opublikowania nowej opinii SCENIHR w dniu 
19 stycznia 2009 r., w której ze względu na występowanie bardzo niskich częstotliwości 
utrzymano jednak wnioski z 2007 r.: 

„tych kilka badań epidemiologicznych i badań na zwierzętach, które dotyczyły związku 
                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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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”.

Wnioski

Ponieważ ochrona zdrowia obywateli leży w gestii państw członkowskich, Komisja nie może 
interweniować w tym przypadku.

6. Odpowiedź Komisji (REV III) otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

Petycje 576/2008 i 524/2011

Postępowanie związane z petycją nr zostało ponownie otwarte wskutek kolejnego pisma 
autora petycji skierowanego do Komisji Petycji w dniu 12 kwietnia 2011 r. W piśmie tym 
autor powołuje się na dyrektywę 2004/108/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw 
członkowskich odnoszących się kompatybilności elektromagnetycznej, aby spowodować 
przeniesienie transformatora elektrycznego zainstalowanego w piwnicy budynku 
wielomieszkaniowego.

Komisja pragnie przypomnieć, że dyrektywa 2004/108/WE dotyczy kompatybilności 
elektromagnetycznej urządzeń, a nie ochrony zdrowia czy bezpieczeństwa użytkownika czy 
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innych osób. Te aspekty są objęte bądź dyrektywą 2006/95/WE w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego 
przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, bądź dyrektywą 
1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz 
wzajemnego uznawania ich zgodności, jeżeli urządzenie posiada funkcję telekomunikacji, 
bądź w innych przypadkach dyrektywą 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa 
produktów. Ponadto normy UE mające zakładać zgodność z zasadniczymi wymogami tych 
dyrektyw są zgodne z limitami określonymi w zaleceniu Rady 1999/519/WE, wspomnianym 
przez składającego petycję.

Biorąc pod uwagę brak nowych elementów wniesionych przez ten kolejny wniosek, Komisja 
zajmuje to samo stanowisko, co opisane w pierwszej odpowiedzi, tj. że to do państw 
członkowskich należy obowiązek ochrony zdrowia publicznego i przyjmowania niezbędnych 
środków. Takie samo stanowisko stosuje się do petycji nr 524/2011 dotyczącej tego samego 
tematu. 

7. Odpowiedź Komisji (REV IV) otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Petycja 0524/2011

Nie istnieją przepisy UE, które miałyby zastosowanie w tej sprawie, jako że – zgodnie z 
Traktatem – to w gestii państw członkowskich leży ochrona zdrowia ogółu społeczeństwa 
przed polami elektromagnetycznymi. Jedynym tekstem na poziomie UE jest niewiążące 
zalecenie Rady 1999/519/WE w sprawie ograniczenia narażenia obywateli na pola 
elektromagnetyczne (0 Hz – 300 GHz)1. 
Obowiązkiem państw członkowskich jest ustalenie poziomów odniesienia dla pól 
elektromagnetycznych oraz ocena sytuacji pod względem ekspozycji, a także podjęcie 
odpowiednich działań w przypadku przekroczenia poziomów odniesienia. W związku z tym 
Komisja Europejska nie może interweniować w tej dziedzinie. Ponadto Komisja nie odgrywa 
żadnej roli w zakresie rozmieszczania podstacji elektrycznych.

Podsumowanie

Do kompetencji Komisji nie należy ingerencja w ustawodawstwo cypryjskie dotyczące 
instalowania podstacji elektroenergetycznych niskiego napięcia.

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


