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Verzoekschrift 0628/2006, ingediend door Krzysztof Kuklinski (Poolse nationaliteit), 
over schadelijke straling rond een hoogspanningsleiding in Kamioniki in West-Polen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Het verzoekschrift betreft de geplande aanleg van een hoogspanningsleiding op 70 meter 
hoogte in Kamioniki, in de buurt van Poznan in West-Polen. De indiener van het 
verzoekschrift wijst erop dat de straling waaraan de plaatselijke bevolking blootgesteld zal 
worden verschillende vormen van kanker kan veroorzaken, niet in het minst leukemie bij 
kinderen. De indiener benadrukt dat op de hoogspanningsleiding in kwestie een spanning van 
respectievelijk 2 x 440 kV en 2 x 220 kV zal staan en dat de afstand tot de dichtstbijzijnde 
huizen tussen de 30 en 370 meter zal bedragen. De indiener van het verzoekschrift vindt dat 
dit strijdig zou zijn met de geldende EU-wetgeving en verzoekt het Europees Parlement om in 
te grijpen en te verzekeren dat de kinderen in Kamioniki niet aan gevaarlijke en 
kankerverwekkende straling blootgesteld worden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 december 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 7 mei 2007

De Europese Commissie (EC) is zich bewust van de publieke bezorgdheid met betrekking tot 
de kwestie van elektromagnetische velden (EMF). De EC onderzoekt al lange tijd de 
mogelijke effecten van EMF op de gezondheid en heeft daartoe opdracht gegeven de 
wetenschappelijke literatuur te bestuderen, onderzoek gefinancierd, informatie verspreid en 
bijgedragen aan de vorming van een juridisch kader voor de bescherming van werknemers en 
burgers.

Dit juridisch kader omvat aanbevolen limieten voor de blootstelling aan EMF van de 



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

NL

bevolking in de lidstaten (Aanbeveling van de Raad 1999/519/EG 1), vastgestelde limieten 
voor de blootstelling van werknemers aan EMF (Richtlijn 2004/40/EG 2) en vastgestelde 
limieten met betrekking tot EMF afkomstig van producten die op de EU-markt zijn gebracht 
of op de EU-markt in bedrijf worden genomen (Richtlijn 1999/5/EG3). Richtlijn 2004/40/EG 
verplicht lidstaten uiterlijk 30 april 2008 aan de eisen te voldoen. Deze is erop gericht 
werknemers te beschermen tegen risico’s die voortvloeien uit elektromagnetische velden en 
heeft daarom een beperkt toepassingsbereik.

De Raad heeft op 12 juli 1999 Aanbeveling 1999/519/EG aangenomen betreffende de 
beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz - 300 
GHz op basis van de richtlijnen van de Internationale Commissie voor Bescherming tegen 
Niet-Ioniserende Straling (ICNIRP) zoals onderschreven door de wetenschappelijke 
stuurgroep die de Europese Commissie adviseert over multidisciplinaire wetenschappelijke 
kwesties. Deze tekst beveelt aan dat lidstaten een kader van basisrestricties en 
referentieniveaus aannemen om een hoog beschermingsniveau van de volksgezondheid te 
garanderen4. De aanbevelingen voor de limitering van de blootstelling zijn gebaseerd op 
vastgestelde effecten op de volksgezondheid.

Wat betreft de toepassing van beschermende maatregelen in bijzondere omstandigheden, 
zoals genoemd voor stroomkabels (bijvoorbeeld in de buurt van scholen, ziekenhuizen, 
woonwijken) is de implementatie van beschermende maatregelen een kwestie die valt onder 
de nationale maatregelen, waarbij indien nodig de Europese Aanbeveling waarnaar hierboven 
wordt verwezen als basis wordt gebruikt.

Wanneer referentieniveaus worden overschreden, wordt aanbevolen dat nationale autoriteiten 
een beoordeling van de blootstellingssituatie uitvoeren en passende follow-up acties 
ondernemen, zoals voorlichting aan het publiek dat wordt blootgesteld, veranderingen in de 
installatie of het ontwerp van de stralingsbron of veranderingen in de wijze waarop deze 
wordt gebruikt.

Wat dit betreft kan indiener het wenselijk achten contact op te nemen met de bevoegde Poolse 
autoriteiten om hun te vragen de noodzakelijke metingen ter plaatse uit te voeren en deze te 
vergelijken met de huidige Poolse standaarden en/of bindende limieten en ook met de 
referentieniveaus van Aanbeveling 1999/519/EG.5

Aangezien aanbevelingen (zoals bovengenoemde Aanbeveling 1999/519/EG) niet bindend 
zijn, is de Commissie niet bevoegd om in dit geval inbreukprocedures te starten. Als indiener 
de zaak verder aanhangig wil maken, wordt hem aangeraden zelf informatie op te zoeken over 

  
1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999H0519:EN:HTML PB L 199, 30.7.1999.
2 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0040R(01):EN:HTML PB L 184, 
24.5.2004.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0005:EN:HTML PB L 91, 7.4.1999.
4 Met verwijzing naar de kwestie dient de beoordeling gebaseerd te zijn op geëmitteerde veldniveaus en niet op 
de definitie van algemene “veilige afstanden”. Het gebruik van een dergelijk surrogaat zou niet adequaat zijn, 
want de velden zijn afhankelijk van de voltage, de elektrische stroom en diverse andere parameters zoals het 
ontwerp van de masten, de speling van de lijnen die onder stroom staan, het aantal systemen, de dimensie en het 
aantal faselijnen, enz. Ga voor meer informatie naar http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net .
5 In antwoord op een vragenlijst van de Commissie werd de situatie van de lidstaten met betrekking tot de 
implementatie van de Aanbeveling in 2002 samengevat in een rapport (zie 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/environment/EMF/implement_rep_en.pdf).
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het standpunt van de Poolse wet en gerelateerde maatregelen op nationaal niveau.

Het Europees Hof van Justitie heeft echter aangevoerd (uitspraak in de zaak C-322/88, punt
181) dat aanbevelingen niet kunnen worden beschouwd als zijnde zonder rechtsgevolg. De 
nationale gerechtshoven zijn gebonden aanbevelingen in beschouwing te nemen om 
geschillen te beslechten die aan hen worden voorgelegd, vooral indien deze licht werpen op 
de interpretatie van nationale maatregelen die zijn aangenomen om een bepaalde aanbeveling 
te implementeren of indien aanbevelingen worden ontworpen om bindende 
Gemeenschapsbepalingen aan te vullen.

Met het oog op de aanzienlijke hoeveelheid nieuwe wetenschappelijke informatie die sinds 
2001 beschikbaar is geworden, heeft de Commissie haar Wetenschappelijk Comité voor 
nieuwe gezondheidsrisico’s (WCNG)2 gevraagd het advies van het Wetenschappelijk Comité 
voor de toxiciteit, de ecotoxiciteit en het milieu (CSTEE)3 van 30 oktober 20014 over de 
mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische velden, radiofrequentievelden en 
magnetron op de volksgezondheid bij te werken. Het onlangs aangenomen preliminair advies5

van het WCNG over de mogelijke effecten van elektromagnetische velden (EMF) op de 
volksgezondheid was in openbare raadpleging gedurende het laatste kwartaal van 2006. Het 
WCNG heeft de ontvangen opmerkingen en informatie in beschouwing genomen en heeft een 
definitief advies ingediend dat binnenkort wordt gepubliceerd op internet6.

  
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.


