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Vetoomus nro 628/2006, Krzysztof Kuklinski, Puolan kansalainen, suurjännitteisen 
ilmajohtolinjan aiheuttamasta vaarasta kansanterveydelle Kamionikissa Länsi-Puolassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä ilmaisee huolensa suunnitellusta suurjännitteisestä ilmajohtolinjasta, 
joka sijoitetaan 70 metrin korkeudelle maanpinnasta Poznanin lähellä sijaitsevaan 
Kamionikiin Länsi-Puolassa. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että linja altistaa paikallisen 
väestön säteilylle, joka todennäköisesti aiheuttaa erilaisia syöpäsairauksia, kuten lapsilla 
esiintyvää leukemiaa. Hän kertoo, että kyseisessä ilmajohtolinjassa kulkee 2 x 440 kV:n ja 2 x 
220 kV:n virta ja että linja sijoitetaan 30–370 metrin päähän lähimmistä taloista. 
Vetoomuksen esittäjä katsoo, että tämä on vastoin asiaa koskevan EU:n lainsäädännön 
määräyksiä, ja pyytää näin ollen Euroopan parlamenttia puuttumaan asiaan ja varmistamaan, 
että Kamionikin asukkaat eivät altistu vaaralliselle ja syöpää aiheuttavalle säteilylle.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 19. joulukuuta 2006. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 7. toukokuuta 2007

Euroopan komissio on selvillä yleisestä huolestuneisuudesta sähkömagneettisia kenttiä 
koskevan kysymyksen osalta. Komissio on jo pitkään valvonut sähkömagneettisten kenttien 
mahdollisia terveysvaikutuksia ja pyytänyt arvioimaan asiaa tieteellisissä julkaisuissa, 
rahoittanut tutkimusta, jakanut tietoa ja edistänyt oikeudellisen kehyksen luomista 
työntekijöiden ja kansalaisten suojelemiseksi.

Tämä oikeudellinen kehys sisältää suositellut raja-arvot väestön altistumiselle 
sähkömagneettisille kentille jäsenvaltioissa (neuvoston suositus 1999/519/EY1), vahvistetut 

  
1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999H0519:FI:HTML, EYVL L 199, 
30.7.1999.



PE 390.329v01-00 2/3 CM\667810FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

raja-arvot työntekijöiden altistumiselle sähkömagneettisille kentille (direktiivi 2004/40/EY1) 
sekä vahvistetut raja-arvot sellaisista tuotteista syntyville sähkömagneettisille kentille, joita 
tarjotaan tai tuodaan tarjolle EU:n markkinoilla (direktiivi 1999/5/EY2). 
Direktiivin 2004/40/EY mukaan jäsenvaltioiden on saatettava direktiivi voimaan viimeistään 
30. huhtikuuta 2008 mennessä. Direktiivin tavoitteena on suojella työntekijöitä vaaroilta, joita 
sähkömagneettiset kentät aiheuttavat. Näin ollen sen soveltamisala on suppea.

Neuvosto antoi 12. heinäkuuta 1999 suosituksen 1999/519/EY väestön sähkömagneettisille 
kentille (0 Hz–300 GHz) altistumisen rajoittamisesta. Suositus perustuu kansainvälisen 
ionisoimattoman säteilyn komitean (ICNIRP) suuntaviivoihin, jotka Euroopan komission 
neuvonantajana monitieteellisissä kysymyksissä toimiva tieteellinen ohjauskomitea on 
hyväksynyt. Tässä tekstissä suositellaan, että jäsenvaltioiden olisi terveyden suojelun korkean 
tason saavuttamiseksi otettava käyttöön perusrajoitusten ja viitearvojen järjestelmä3. 
Altistuksen rajoittamista koskevat suositukset perustuvat havaittuihin vaikutuksiin ihmisten 
terveydelle.

Mitä tulee suojatoimenpiteiden soveltamiseen tietyissä oloissa, kuten voimajohtojen osalta 
mainituissa oloissa (esimerkiksi koulujen, sairaaloiden ja asutusalueiden läheisyydessä), 
suojatoimenpiteiden täytäntöönpano on toteutettava kansallisilla toimenpiteillä, joiden 
ohjenuorana käytetään tarvittaessa edellä mainittua EU:n suositusta.

Jos viitearvot ylittyvät, kansallisten viranomaisten suositellaan arvioivan altistumista ja 
toteuttavan asianmukaisia seurantatoimenpiteitä, kuten tiedon tarjoaminen altistuneelle 
väestölle, säteilyn lähteen asennukseen tai suunnitteluun liittyvät muutokset tai muutokset sen 
toimintatapaan. 

Tämän asian osalta vetoomuksen esittäjä voi ottaa yhteyttä toimivaltaisiin Puolan 
viranomaisiin ja pyytää niitä tekemään tarvittavat mittaukset alueella ja vertaamaan niitä 
Puolan nykyisiin normiarvoihin ja/tai sitoviin arvoihin sekä suosituksessa 1999/519/EY4

esitettyihin viitearvoihin.

Koska suositukset (kuten edellä mainittu suositus 1999/519/EY) eivät ole sitovia, komissiolla 
ei ole toimivaltaa käynnistää rikkomismenettelyjä tämän asian osalta. Jos vetoomuksen 
esittäjä haluaa viedä asian eteenpäin, häntä kehotetaan tutustumaan Puolan lainsäädännössä 
ilmoitettuun kantaan ja asiaa koskeviin kansallisella tasolla toteutettaviin toimenpiteisiin.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on kuitenkin todennut (asiassa C-322/88 antamansa 

  
1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0040R(01):FI:HTML, EUVL 
L 184, 24.5.2004.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0005:FI:HTML, EYVL L 91, 
7.4.1999.
3 Arvioinnin olisi perustuttava säteilykenttien voimakkuuteen eikä yleiseen ”turvallisten etäisyyksien” 
määritelmään. Tällaisen korvikkeen käyttäminen ei olisi asianmukaista, sillä kenttien voimakkuus riippuu 
sähkövirrasta, sähkön kulusta ja useista muista muuttujista, kuten pylväiden suunnittelusta, jännitelinjojen 
vapaasta etäisyydestä, järjestelmien määrästä, vaihtovirtaverkkojen koosta ja määrästä jne. Katso lisätietoja 
osoitteesta http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net.
4 Jäsenvaltioiden tilanne suosituksen täytäntöönpanossa tiivistettiin vuonna 2002 kertomukseksi vastauksena 
komission kyselyyn (katso 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/environment/EMF/implement_rep_en.pdf).
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tuomion 18 kohdassa1), ettei suositusten voida katsoa olevan vailla minkäänlaisia 
oikeusvaikutuksia. Kansallisten tuomioistuinten on otettava huomioon suositukset 
ratkaistessaan niiden käsiteltäviksi saatettuja asioita erityisesti silloin, kun niissä selvennetään 
suositusten toteuttamiseksi annettujen kansallisten säädösten tulkintaa tai kun niiden 
tarkoituksena on täydentää yhteisön sitovia säädöksiä.

Kun otetaan huomioon, että uutta tieteellistä tietoa on tullut tarjolle huomattavasti sitten 
vuoden 2001, komissio on pyytänyt kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä 
käsittelevää tiedekomiteaansa (SCENIHR)2 päivittämään myrkyllisyyttä, ekomyrkyllisyyttä ja 
ympäristöä käsittelevän tiedekomitean (CSTEE)3 30. lokakuuta 2001 antamaa lausuntoa4

sähkömagneettisten kenttien, radiotaajuuskenttien ja mikroaaltosäteilyn mahdollisista 
terveysvaikutuksista ihmisten terveyteen. SCENIHR:in äskettäin antamasta 
sähkömagneettisten kenttien mahdollista vaikutusta ihmisten terveyteen koskevasta 
alustavasta lausunnosta5 järjestettiin julkinen kuuleminen vuoden 2006 viimeisen 
vuosineljänneksen aikana. SCENIHR on käsitellyt huomautuksia ja vastaanotettuja tietoja ja 
laatinut lopullisen lausunnon, joka julkaistaan pian Internetissä6.

  
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61988J0322:FI:HTML.
2 http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/04_scenihr/04_scenihr_en.htm.
3 http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/sct/sct_en.htm.
4 http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/sct/documents/out128_en.pdf.
5 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_006.pdf.
6 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/scenihr_opinions_en.htm.


