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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning 0576/2008, ingiven av Francis Devigne, fransk medborgare, om 
installation av en transformator som avger mer elektromagnetisk strålning än vad 
unionslagstiftningen tillåter

Framställning 0524/2011, ingiven av Peter Allan, brittisk medborgare, om 
byggandet av en elektrisk transformatorstation i närheten av ett bostadsområde på 
Cypern

1. Sammanfattning av framställning 0576/2008

Framställaren fördömer att EDF Nice har installerat en transformator som producerar 
bullerföroreningar och avger elektromagnetisk strålning som överstiger de gränsvärden som 
anges i direktiv 2004/108/EG, införlivat med fransk lag genom dekret 2006-1278 av 
den 18 oktober 2006.

Sammanfattning av framställning 0524/2011

Framställaren beklagar byggandet av en elektrisk transformatorstation i omedelbar närhet av 
hans hem på Cypern. Han är orolig för att denna transformatorstation och de 
elektromagnetiska fält den producerar ska få allvarliga effekter på hans och hans grannars 
hälsa, i synnerhet barnens. Eftersom de kontakter han har tagit med de cypriotiska 
myndigheterna inte har gett några resultat uppmanar han parlamentet att ta upp frågan.

2. Tillåtlighet

Framställning 0576/2008 förklarades tillåtlig den 10 oktober 2008, och framställning 
0524/2011 förklarades tillåtlig den 13 september 2011. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 202.6 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 30 januari 2009

”Framställning 0576/2008

Kommissionen har redan svarat framställaren, i sin skrivelse av den 4 juni 2008. 

Kommissionen framhåller att det är medlemsstaternas ansvar att värna om folkhälsan och 
vidta nödvändiga åtgärder. Frankrike följer de gränser för exponeringen som anges i rådets 
rekommendation 1999/519/EG. 

När det gäller detta ärende konstaterar kommissionen att de uppmätta värdena på plats på upp 
till 15μT i framställarens hem, som han också nämner, visar att EDF håller sig inom de 
gränser som rekommenderas i tabell 2 i rekommendation 1999/519/EG för växelström med 
frekvensen 50 Hz (0,05 kHz, jfr anmärkning 1). Faktum är att det högsta tillåtna B-värdet för 
elektromagnetiska fält är 5/f = 5/0,05 = 100 μT. 

När det gäller direktiv 2004/108/EG och medicintekniska produkter, som framställaren också 
nämner, måste man vidare notera att detta direktiv endast är tillämpligt på störningar som 
orsakas av elektrisk och elektronisk utrustning och inte på långsiktiga hälsoeffekter. 
Dessutom kan en del känsliga medicintekniska produkter och mätapparatur fordra särskilda, 
strikta skyddsgränser just på grund av denna känslighet.

På begäran av Europeiska kommissionen utarbetade den vetenskapliga kommittén för nya och 
nyligen identifierade hälsorisker (SCENIHR) en rapport som är daterad den 19 januari 20091. 
I denna drog kommittén följande slutsats: Epidemiologiska undersökningar och tester på djur 
där man har undersökt sambandet mellan mycket lågfrekventa magnetfält och cancer 
förändrar inte den tidigare bedömningen att dessa fält är potentiellt cancerframkallande och 
kan bidra till ökad förekomst av leukemi hos barn. Hittills har man inte genom in vitro-studier 
kunnat förklara vilken mekanism som orsakar de epidemiologiska resultaten.

Det genomförs inga nya studier i syfte att fastställa ett orsakssamband mellan mycket 
lågfrekventa magnetfält och självrapporterade symtom (vilka ibland kallas elöverkänslighet).
Nya epidemiologiska studier visar att det finns risk att antalet fall av Alzheimers sjukdom 
ökar till följd av exponering för mycket lågfrekventa magnetfält. Det behövs mer 
epidemiologisk forskning och laboratorieforskning för att bringa klarhet i detta. 

Nya djurförsök har påvisat effekter på nervsystemet vid flödestätheter på 100–1 000 µT. Alla 
data är emellertid inte samstämmiga, och man kan inte dra några definitiva slutsatser om 
effekterna på människors hälsa.

I ett mycket litet antal in vitro-studier som har genomförts under den senaste tiden har man 
undersökt vilka effekter mycket lågfrekventa magnetfält har på andra sjukdomar än cancer. 
De studier som finns att tillgå är irrelevanta. Det krävs in vitro-studier som bygger på dessa 
hypoteser för att specifika sjukdomar ska kunna undersökas. 

Det är anmärkningsvärt att en del in vivo- och in vitro-studier visar effekter vid 
exponeringsnivåer för mycket lågfrekventa magnetfält (100 µT och däröver) som är betydligt 
                                               
1  http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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högre än de som uppmättes i de epidemiologiska studierna (flera µT) och som visar på ett 
samband mellan sjukdomar som leukemi hos barn och Alzheimers sjukdom. Detta gör att det 
behövs mer forskning.” 

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 1 september 2009

”Framställning 0576/2008

Det är medlemsstaterna som har ansvaret för att skydda folkhälsan och vidta nödvändiga 
åtgärder, vilket vi informerade framställaren om i vår senaste skrivelse den 4 juni 2008. När 
det gäller Frankrike och det problem som framställaren beskriver rekommenderar vi att man 
vänder sig till antingen generaldirektoratet för hälsa, till l'Agence française de sécurité 
sanitaire et du travail (den franska myndigheten för hälsosäkerhet och arbetsmiljö – AFSSET) 
eller till la Fondation Santé et radiofréquences (stiftelsen för hälsa och radiofrekvenser). 

Som vi redan har framhållit för framställaren rekommenderas att de behöriga nationella 
myndigheterna bedömer exponeringen vid överskridna referensvärden och vidtar lämpliga 
åtgärder. Det kan då leda till att förändringar görs i installationen eller utformningen av 
strålningskällan eller dess användningssätt.

Sedan vi skrev vårt senaste e-postmeddelande har den vetenskapliga kommittén för nya och 
nyligen identifierade hälsorisker (SCENIHR) antagit ett nytt yttrande daterat den 19 januari 
20091 vilket innehåller de övergripande slutsatserna från det föregående yttrandet.”

5. Kommissionens kompletterande svar (REV II), mottaget den 6 maj 2011

”Framställning 0576/2008

Kommissionen har redan svarat framställaren, i sin skrivelse av den 4 juni 2008. Eftersom det 
inte har inkommit några nya uppgifter från framställaren, inte heller i hans skrivelse av 
den 5 mars 2011, vidhåller kommissionen sin ståndpunkt.

Den enda uppdatering man kan göra gäller publiceringen av ett nytt yttrande från SCENIHR 
den 19 januari 2009, men i detta håller man fast vid sina slutsatser om mycket låga frekvenser 
från 2007:

De få nya epidemiologiska undersökningar och tester på djur där man har undersökt 
sambandet mellan mycket lågfrekventa magnetfält och cancer förändrar inte den tidigare 
bedömningen att dessa fält är potentiellt cancerframkallande och kan bidra till ökad 
förekomst av leukemi hos barn. Hittills har man inte genom in vitro-studier kunnat förklara 
vilken mekanism som orsakar de epidemiologiska resultaten. 

Det genomförs inga nya studier i syfte att fastställa ett orsakssamband mellan mycket 
lågfrekventa magnetfält och självrapporterade symtom.
Nya epidemiologiska studier visar att det finns risk att antalet fall av Alzheimers sjukdom 
ökar till följd av exponering för mycket lågfrekventa magnetfält. Det behövs mer 
epidemiologisk forskning och laboratorieforskning för att bringa klarhet i detta.
                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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Nya djurförsök har påvisat effekter på nervsystemet vid flödestätheter på 100–1 000 µT. Alla 
data är emellertid inte samstämmiga, och man kan inte dra några definitiva slutsatser om 
effekterna på människors hälsa.

I ett mycket litet antal in vitro-studier som har genomförts under den senaste tiden har man 
undersökt vilka effekter mycket lågfrekventa magnetfält har på andra sjukdomar än cancer. 
De studier som finns att tillgå är irrelevanta. Det krävs in vitro-studier som bygger på dessa 
hypoteser för att specifika sjukdomar ska kunna undersökas. 

Det är anmärkningsvärt att en del in vivo- och in vitro-studier visar effekter vid 
exponeringsnivåer för mycket lågfrekventa magnetfält (100 µT och däröver) som är betydligt 
högre än de som uppmättes i de epidemiologiska studierna (flera µT) och som visar på ett 
samband mellan sjukdomar som leukemi hos barn och Alzheimers sjukdom. Detta gör att det 
behövs mer forskning.”

Slutsats

Eftersom det är medlemsstaterna som har ansvaret för skyddet av folkhälsan kan 
kommissionen inte ingripa i detta fall.

6. Svar från kommissionen (REV III), mottaget den 16 december 2011

”Framställningarna 576/2008 och 524/2011

Behandlingen av framställning 0576/2008 återupptogs efter det att en ny skrivelse inkom från 
framställaren till utskottet för framställningar daterad den 12 april 2001. I denna nya skrivelse 
om flyttandet av en elektrisk transformator som är installerad i källaren till ett flerbostadshus 
hänvisar framställaren till direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet och 
tillnärmningen av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet.

Kommissionen vidhåller att direktiv 2004/108/EG avser elektromagnetisk kompatibilitet för 
utrustning, men inte skydd för användarens eller någon annan persons hälsa eller säkerhet. 
Dessa frågor omfattas av direktiv 2006/95/EG om harmonisering av medlemsstaternas 
lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser eller 
av direktiv 1999/5/EG om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt 
erkännande av utrustningens överensstämmelse, om utrustningen har en 
telekommunikationsfunktion, eller av direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet i andra 
fall. Dessutom överensstämmer EU:s normer, som föreskriver presumtion om 
överensstämmelse med grundkraven i dessa direktiv, med de gränser som anges i rådets 
rekommendation 1999/519/EG, som framställaren nämner.

Eftersom det inte finns några nya uppgifter om detta nya användningsområde vidhåller 
kommissionen sin ståndpunkt i det första svaret: att det är medlemsstaternas ansvar att värna 
om folkhälsan och vidta nödvändiga åtgärder. Denna ståndpunkt gäller också framställningen 
524/2011 som behandlar samma ämne.”
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7. Kommissionens svar (REV IV), mottaget den 30 maj 2012

”Framställning 0524/2011

Det finns ingen EU-lagstiftning som är tillämplig på detta fall, eftersom det i enlighet med 
fördraget är medlemsstaterna som ansvarar för att skydda allmänheten mot elektromagnetiska 
fälts hälsopåverkan. Den enda text som finns på EU-nivå är rådets icke bindande 
rekommendation 1999/519/EG om begränsning av allmänhetens exponering för 
elektromagnetiska fält (0 Hz–300 GHz).
Det är medlemsstaterna som ska fastställa referensnivåer för elektromagnetiska fält, bedöma 
exponeringssituationer och vidta lämpliga åtgärder när referensnivåerna överskrids. Således 
kan Europeiska kommissionen inte ingripa på detta område. Kommissionen är heller inte 
delaktig i beslut om var transformatorstationer ska placeras.

Kommissionen har inga rättsliga befogenheter att påverka Cyperns lagstiftning när det gäller 
installation av transformatorstationer för lågspänning.”

8. Kompletterande svar från kommissionen (REV. V), mottaget den 30 augusti 2012

”Framställning 0576/2008

Med anledning av sitt tidigare meddelande vill kommissionen göra några ytterligare 
förklaringar som hänger samman med försiktighetsprincipen. Som redan påpekats i 
meddelandet om framställning 1170/2009, iakttar samtliga EU-bestämmelser om 
elektromagnetiska fält redan skydds- och försiktighetsprinciperna. Enligt fördraget krävs att 
EU tillämpar en politik som syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för allmänheten och 
att EU:s tillämpliga regleringsakter följer kommissionens meddelande (2000) 1 slutlig om 
försiktighetsprincipen1.

Dessutom vill kommissionen klargöra att standarden EN 61000 som nämns av framställaren 
är en frivillig standard som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, enligt 
direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk kompatibilitet för utrustning, och i den behandlas 
inte vilka effekter elektromagnetiska fält kan ha på hälsan. 

Kommissionen vidhåller följaktligen sin ståndpunkt då det är medlemsstaternas ansvar att 
värna om folkhälsan och därmed skydda mot de effekter som elektromagnetiska fält kan ha på 
hälsan, och kommissionen därför saknar rättslig behörighet att ingripa i detta fall.”

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/com/2000/com2000_0001sv01.pdf


