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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0628/2006 af Krzysztof Kuklinski, polsk statsborger, om sundhedsfaren ved 
stråling fra en højspændingsluftledning i Kamioniki i det vestlige Polen.

1. Sammendrag

Andrageren udtrykker bekymring over en planlagt højspændingsledning 70 meter over jorden 
i Kamioniki nær Poznan i det vestlige Polen med den begrundelse, at lokalbefolkningen 
herved vil blive eksponeret for stråling, som kan forårsage forskellige former for kræft, 
herunder leukæmi blandt børn. Han anfører, at den pågældende højspændingsledning bliver 
på 2 x 440 kV og 2 x 220 kV, og at afstanden til nærmeste beboelse bliver på imellem 30 og 
370 meter. Andrageren mener, at dette krænker EU-lovgivningen på området og anmoder 
derfor Europa-Parlamentet om at skride ind og sikre, at beboerne i Kamioniki ikke bliver 
eksponeret for skadelig og kræftfremkaldende stråling.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 19. december 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 7. maj 2007.

Europa-Kommissionen er opmærksom på offentlighedens bekymring vedrørende 
elektromagnetiske felter (EMF). Kommissionen har længe overvåget de potentielle 
sundhedseffekter af EMF og har udbedt sig et overblik over den videnskabelige litteratur, har 
finansieret forskning, udbredt data og bidraget til fastlæggelsen af en lovmæssig ramme 
omkring beskyttelse af arbejdstagere og borgere.

Denne lovmæssige ramme omfatter anbefalede grænseværdier for eksponering for EMF af 
den almene befolkning i medlemsstaterne (Rådets henstilling 1999/519/EF1), fastsatte 

  
1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999H0519:EN:HTML EFT L 199, 30.7.1999
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grænseværdier for arbejdstagernes eksponering for EMF (direktiv 2004/40/EF1) og fastsatte 
grænseværdier vedrørende EMF udsendt fra produkter, som markedsføres eller tages i 
anvendelse inden for EU (direktiv 1999/5/EF2). Direktiv 2004/40/EF forpligter 
medlemsstaterne til at efterkomme direktivet senest den 30. april 2008. Det har til formål at 
beskytte arbejdstagerne imod risici på grund af elektromagnetiske felter og har derfor et 
begrænset anvendelsesområde.

Rådet vedtog henstilling 1999/519/EF den 12. juli 1999 om begrænsning af befolkningens 
eksponering for elektromagnetiske felter (0 Hz-300 GHz) på basis af de retningslinjer, som er 
udarbejdet af Den Internationale Kommission for Beskyttelse mod Ikke-ioniserende Stråling 
(ICNIRP), og hvortil Den Videnskabelige Styringskomité, der rådgiver Europa-
Kommissionen om tværfaglige videnskabelige emner, har givet sin tilslutning. Heri anbefales, 
at medlemsstaterne, med henblik på at sikre et højt niveau for sundhedsbeskyttelse, vedtager 
en ramme for basisrestriktioner og referenceniveauer3. Anbefalingerne om begrænsning af 
eksponering bygger på kendte indvirkninger på menneskers sundhed.

Hvad angår anvendelsen af beskyttelsesforanstaltninger under særlige forhold, såsom de 
nævnte mod stærkstrømsledninger (f.eks. i nærheden af skoler, hospitaler og 
beboelseskvarterer), så hører gennemførelsen af beskyttelsesforanstaltninger under national 
kompetence, eventuelt med ovennævnte EU-henstilling som udgangspunkt.

Når referenceniveauerne overskrides, henstilles det til de nationale myndigheder, at de 
foretager en vurdering af eksponeringssituationen og følger behørigt op derpå, eksempelvis 
ved orientering af den eksponerede befolkningsgruppe, ved udbedringer i installationen eller i 
konstruktionen af strålekilden eller i betjeningen af denne. 

I den henseende kunne andrager tage kontakt til de rette polske myndigheder og anmode dem 
om at foretage de nødvendige målinger på stedet og sammenholde disse med gældende polske 
standarder og/eller bindende grænseværdier samt med referenceniveauerne i henstilling 
1999/519/EF.4

Da henstillinger (såsom den ovennævnte henstilling 1999/519/EF) ikke er bindende, har 
Kommissionen ikke beføjelse til at indlede en overtrædelsesprocedure i dette anliggende. 
Hvis andrager ønsker at gå videre med sagen, foreslås det, at han tilegner sig oplysninger om 
den lovgivningsmæssige situation i Polen og om relaterede foranstaltninger på nationalt plan.

Imidlertid har EF-Domstolen afsagt kendelse om (dom i sag C-322/88, præmis 185), at 
henstillinger ikke kan anses for at være uden retsgyldighed. De nationale retsinstanser skal 

  
1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0040R(01):EN:HTML EFT L 184, 
24.5.2004
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0005:EN:HTML EFT L 91, 7.4.1999
3 Vurderingen bør endvidere ske på basis af feltudstrålingens omfang og ikke ved at definere generelle 
“sikkerhedsafstande”. Anvendelsen af et sådant surrogat ville ikke være tilstrækkelig, eftersom felterne afhænger 
af spænding, strømstyrke og adskillige andre parametre såsom masternes udformning, de strømførende kablers 
frihøjde, antallet af systemer, faseledningernes størrelse og antal, etc. Mere på http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net.
4 Situationen i medlemsstaterne med hensyn til henstillingens gennemførelse blev opsummeret i en rapport i 
2002 ud fra et spørgeskema udsendt af Kommissionen (se  
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/environment/EMF/implement_rep_en.pdf).
5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61988J0322:EN:HTML
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ved afgørelsen af sager, der indbringes for dem, tage hensyn til henstillinger, navnlig når disse 
kan bidrage til fortolkningen af nationale foranstaltninger, som er vedtaget for at gennemføre 
en given henstilling, eller når der er tale om henstillinger, som har til formål at udfylde 
bindende fællesskabsretslige bestemmelser.

I lyset af den betydelige mængde af nye videnskabelige data, som er blevet tilgængelig siden 
2001, har Kommissionen anmodet sin Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt 
Identificerede Sundhedsrisici (SCENIHR)1 om at revidere Den Videnskabelige Komité for 
Toksicitet, Økotoksicitet og Miljøs (CSTEE)2 udtalelse af den 30. oktober 20013 om de 
mulige helbredsmæssige følger af elektromagnetiske felter, radiofrekvensfelter og 
mikrobølgestråling på menneskers sundhed. Den nyligt vedtagne foreløbige udtalelse4 fra 
SCENIHR om mulige følger af elektromagnetiske felter (EMF) på menneskers sundhed var til 
offentlig høring i sidste kvartal af 2006. SCENIHR har taget de her fremsatte kommentarer og 
oplysninger til efterretning og har formuleret en endelig udtalelse, som snart vil blive 
offentliggjort på internettet5.

  
1 http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/04_scenihr/04_scenihr_en.htm
2 http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/sct/sct_en.htm
3 http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/sct/documents/out128_en.pdf
4 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_006.pdf
5 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/scenihr_opinions_en.htm


