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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Krzysztof Kuklinski lengyel állampolgár által benyújtott 0628/2006. számú petíció a 
nyugat-lengyelországi Kamionikiben egy magasfeszültségű légi villamos vezeték 
sugárzása által okozott közegészségügyi kockázatról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki egy magasfeszültségű villamos vezetékkel 
kapcsolatban, amelyet Nyugat-Lengyelországban, a Poznan közelében található 
Kamionikiben terveznek megvalósítani 70 méter magasan a föld fölött. A petíció benyújtója 
felhívja a figyelmet arra, hogy ennek következtében a helyi lakosság olyan szintű sugárzásnak 
lesz kitéve, amely a rák különböző formáit is okozhatja, ideértve a gyermekek fehérvérűségét. 
A petíció benyújtója rámutat, hogy az említett magasfeszültségű légi villamos vezeték 2 x 440 
kV és 2 x 220 kV feszültséget vezet majd, távolsága a legközelebbi lakóházaktól pedig 30–
370 m lesz. A petíció benyújtója úgy véli, hogy mindez sérti a vonatkozó európai uniós 
jogszabályokat, és ennek megfelelően az Európai Parlament beavatkozását kéri annak 
biztosítása érdekében, hogy Kamioniki lakóit ne érje veszélyes és rákkeltő hatású sugárzás.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2006. december 19. Felkérik a Bizottságot, hogy a Szabályzat 
192. cikk (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. május 7-én kapott válasz.

Az Európai Bizottság (EB) tisztában van az elektromágneses mezők (EMF) kérdését övező 
állampolgári aggodalmakkal. Az EB már hosszabb ideje vizsgálja az EMF-ek lehetséges 
egészségügyi következményeit, kérve a tudományos irodalom áttekintését, támogatva a 
kutatást, információkat terjesztve, valamint hozzájárulva a munkavállalók és állampolgárok 
védelmét szolgáló keretjogszabályok megalkotásához.

Ez a jogszabályi keret magában foglalja a tagállamokban az EMF-sugárzás ajánlott 
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határértékeit (1999/519/EK tanácsi ajánlás1), a munkavállalóknak az EMF-nek való 
expozíciójára megállapított határértékeket (2004/40/EK irányelv2), valamint határértékeket 
állapított meg az uniós piacra kerülő, vagy üzembe helyezett termékekből származó EMF-re 
vonatkozóan (1999/5/EK irányelv3). A 2004/40/EK irányelv legkésőbb 2008. április 30-i 
határidővel kötelezi a tagállamokat a megfelelésre. Célja, hogy megóvja a munkavállalókat az 
elektromágneses mezőkből erdő kockázatoktól, és emiatt korlátozott alkalmazási körrel bír.

A Tanács 1999. július 12-én fogadta el az Európai Bizottság multidiszciplináris tudományos 
tanácsadó testülete, a Tudományos Irányítóbizottság által jóváhagyott Nemzetközi Nem-
ionizáló Sugárvédelmi Bizottság (ICNIRP) irányelvei alapján az embereket érő 
elektromágneses sugárzás korlátozásáról szóló 1999/519/EK ajánlást (0 Hz-től 300 Hz-ig). A 
szöveg javasolja, hogy a tagállamok a magas szintű közegészségügyi védelem biztosítása 
érdekében fogadjanak el egy keretszabályozást az alapvető korlátozásokról és 
referenciaszintekről.4 Az expozíció korlátozására vonatkozó javaslatokat az emberi 
egészségre gyakorolt hatásokra alapozták.

A különleges helyzetekben alkalmazandó védelmi intézkedések – mint a magasfeszültségű 
vezetékeknél említettek (például iskolák, kórházak, lakókörzetek közelségében) –
tekintetében a védelmi intézkedések végrehajtását nemzeti intézkedésekkel kell elérni, adott 
esetben a fent említett európai ajánlást alapul véve.

Amikor a referenciaszinteket meghaladják, ajánlott, hogy a nemzeti hatóságok az expozíciós 
helyzetről vizsgálatot folytassanak le, valamint tegyenek megfelelő utólagos intézkedéseket, 
mint például nyújtsanak tájékoztatást azoknak, akiket az expozíció érint, változtassák meg a 
sugárzás forrásának a felszerelését vagy a tervét, illetve működési módját.

Ebben a tekintetben a petíció benyújtója esetleg kapcsolatba kíván lépni a hatáskörrel 
rendelkező lengyel hatóságokkal, felkérve azokat arra, hogy a területen végezzék el a 
szükséges méréseket, és hasonlítsák össze azokat a jelenlegi lengyel szabványokkal és/vagy a 
kötelező határértékekkel, valamint az 1999/19/EK ajánlás referenciaszintjeivel.5

Mivel az ajánlások (így a fent említett 1999/519/EK ajánlás) nem kötelezőek, a Bizottságnak 
nem áll módjában, hogy jogsértési eljárást indítson ebben az ügyben. Ha a petíció benyújtója 
tovább kívánja folytatni az ügyet, javasolt, hogy tájékozódjon a lengyel jogi helyzetről, 
valamint a kapcsolódó intézkedésekről helyi szinten.

  
1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999H0519:EN:HTML HL L 199, 1999.7.30.
2 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0040R(01):EN:HTML HL L 184, 
2004.5.24.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0005:EN:HTML HL L 91, 1999.4.7.
4 A kérdést kiegészítve, a vizsgálat a térerősség nagyságán és nem az általános “biztonságos távolságok” 
meghatározáson alapul. Egy ilyen helyettesítő használata nem lenne megfelelő, mivel a mezők a feszültségtől, az 
áramtól, és számos más paramétertől, így a villanyoszlopok kialakításától, a feszültség alatt lévő vezetékek 
közötti tértől, a rendszrerek számától, a fázisvezetékek méretézésétől és számától, stb. függenek. Lásd még 
http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net.
5 Egy bizottsági kérdőívre adott válaszok alapján a tagállamok helyzete az ajánlás végrehajtásával kapcsolatban  
egy jelentésben került összefoglalásra 2002-ben (lásd 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/environment/EMF/implement_rep_en.pdf).
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Mindazonáltal az Európai Bíróság úgy ítélkezett (a C-322/88. számú ügyben hozott 
döntésében, 18. pont1), hogy az ajánlásokat nem lehet úgy tekinteni, mintha nem lenne jogi 
következményük. A nemzeti bíróságoknak kötelezően figyelembe kell venniük az ajánlásokat
az eléjük kerülő ügyek eldöntése érdekében, különösen, ha az adott ajánlás végrehajtása révén
elfogadott nemzeti intézkedések értelmezésére világítanak rá, vagy amikor az ajánlásokat 
kötelező közösségi rendelkezések kiegészítésére alkották meg.

A 2001 óta elérhetővé vált új tudományos információk lényeges mennyiségét figyelembe 
véve a Bizottság felkérte az új és újonnan azonosított egészségügyi kockázatok bizottságát 
(SCENIHR)2, hogy végezze el a toxicitási, ökotoxicitási és környezetvédelmi tudományos 
bizottság (SCTEE)3 az elektromágneses mezők, a rádiófrekvencia-mezők és a mikrohullámú 
sugárzás lehetséges egészségügyi hatásairól szóló, 2001. október 30-i4 véleményének átfogó 
felülvizsgálatát. A SCENIHR-nek az elektromágneses mezőknek az emberre gyakorolt
lehetséges hatásáról szóló, a közelmúltban elfogadott előzetes állásfoglalása5 2006 utolsó 
negyedében társadalmi konzultáció tárgya volt. A SCENIHR a kapott megjegyzéseket és 
információkat figyelembe vette, és elkészítette a végeleges állásfoglalását, amelyet hamarosan 
az interneten is közzétesznek6.

  
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61988J0322:EN: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


