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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0628/2006 złożona przez Krzysztofa Kuklińskiego (Polska), w sprawie 
zagrożenia zdrowia publicznego wywołanego promieniowaniem emitowanym przez 
naziemną linię wysokiego napięcia w Kamionkach w zachodniej Polsce

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie z powodu planów budowy linii wysokiego 
napięcia przebiegającej 70 metrów nad ziemią w Kamionkach niedaleko Poznania. Twierdzi, 
że miejscowa ludność będzie narażona na promieniowanie, które może wywołać różne 
rodzaje nowotworów, w tym białaczkę u dzieci. Składający petycję informuje, że 
przedmiotową naziemną linią wysokiego napięcia będzie płynął prąd o napięciu 2 x 440 kV 
i 2 x 220 kV, a odległość od najbliższych domów wyniesie od 30 do 370 metrów. Składający 
petycję twierdzi, że stanowi to naruszenie właściwego prawodawstwa UE i w związku z tym 
zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań w celu zagwarantowania, że 
mieszkańcy Kamionek nie będą narażeni na niebezpieczne i rakotwórcze promieniowanie.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 19 grudnia 2006 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 7 maja 2007 r.

Komisja Europejska (KE) jest świadoma obaw społeczeństwa związanych ze sprawą pól 
elektromagnetycznych (PEM). KE od dawna monitoruje potencjalne oddziaływania PEM na 
zdrowie, zlecając przegląd literatury naukowej, finansując badania, rozpowszechniając 
informacje i przyczyniając się do tworzenia ram prawnych dla ochrony pracowników 
i mieszkańców.

Wspomniane ramy prawne obejmują zalecane dopuszczalne wartości dotyczące narażenia 
ogółu społeczeństwa w państwach członkowskich na oddziaływanie PEM (zalecenie Rady
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1999/519/WE1), ustalone dopuszczalne wartości w zakresie narażenia pracowników na PEM 
(dyrektywa 2004/40/WE2) oraz ustalone dopuszczalne wartości PEM pochodzących
z produktów wprowadzonych na rynek lub oddanych do użytku w UE (dyrektywa
1999/5/WE3). W myśl przepisów dyrektywy 2004/40/WE państwa członkowskie mają 
obowiązek dostosowania się do jej przepisów najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2008 r. 
Dyrektywa ma na celu ochronę pracowników przed zagrożeniami stwarzanymi przez pola 
elektromagnetyczne, w związku z czym zakres jej stosowania jest ograniczony.

W dniu 12 lipca 1999 r. Rada przyjęła zalecenie 1999/519/WE w sprawie ograniczenia 
narażenia ogółu społeczeństwa na oddziaływanie pól elektromagnetycznych (od 0 Hz do
300 GHz), które sporządzono w oparciu o wytyczne Międzynarodowej Komisji Ochrony 
przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP), zatwierdzone przez Naukowy Komitet
Sterujący, pełniący funkcję doradczą wobec Komisji Europejskiej w kwestiach nauk
interdyscyplinarnych. W tekście tym zaleca się państwom członkowskim, aby w celu 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego przyjęły ramowy system 
podstawowych ograniczeń i poziomów odniesienia4. Zalecenia w sprawie ograniczenia 
narażenia opierają się na potwierdzonych informacjach dotyczących oddziaływania pól 
elektromagnetycznych na zdrowie ludzi.

Co się tyczy zastosowania środków ochronnych w konkretnych okolicznościach, takich jak te 
związane z liniami energetycznymi (prowadzonymi np. w pobliżu szkół, szpitali, obszarów 
mieszkalnych), wdrożenie środków ochronnych należy do władz państwowych, które 
w odpowiednich przypadkach powinny kierować się wspomnianym wyżej zaleceniem.

W przypadku przekroczenia poziomów odniesienia zaleca się, aby władze państwowe 
przeprowadziły ocenę narażenia na oddziaływanie pola elektromagnetycznego, a następnie 
podjęły właściwe środki, takie jak poinformowanie społeczeństwa narażonego na PEM,
zmiany w instalacji lub projekcie źródła promieniowania bądź w sposobie jego eksploatacji. 

W związku z powyższym składający petycję może skontaktować się z właściwymi władzami
polskimi, zwracając się o przeprowadzenie na przedmiotowym obszarze niezbędnych 
pomiarów oraz porównanie ich z aktualnie obowiązującymi w Polsce normami i/lub 
wiążącymi dopuszczalnymi wartościami, a także z poziomami odniesienia ustanowionymi 
w zaleceniu 1999/519/WE.5

Ponieważ zalecenia (takie jak wspomniane wyżej zalecenie 1999/519/WE) nie mają mocy 
wiążącej, Komisja Europejska nie jest uprawniona do wszczęcia w tej sprawie postępowania 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeśli składający petycję 

  
1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999H0519:EN:HTML Dz.U. L 199 z 30.7.1999
2 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0040R(01):EN:HTML Dz.U. L 184 
z 24.5.2004
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0005:EN:HTML Dz.U. L 91 z 7.4.1999
4 Ponadto ocena powinna opierać się na poziomach emisji pola, a nie na ogólnej definicji „bezpiecznych 
odległości”. Wykorzystanie takiej zastępczej miary nie byłoby adekwatne, ponieważ właściwości pól zależą od 
napięcia elektrycznego, przepływu prądu elektrycznego i szeregu innych parametrów, takich jak konstrukcja
masztów, odstęp izolacyjny linii pod napięciem, liczba systemów, wielkość i liczba linii fazowych itd. Więcej 
informacji na stronie http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net.
5 W odpowiedzi na kwestionariusz Komisji Europejskiej wdrożenie rozporządzenia w państwach członkowskich 
podsumowano w sprawozdaniu z 2002 r.
(patrz http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/environment/EMF/implement_rep_en.pdf).
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wyraża chęć kontynuowania tej sprawy, powinien zapoznać się z informacjami na temat 
stanowiska polskiego prawa i związanych z nim środków na szczeblu krajowym.

Jednakże Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł (wyrok w sprawie C-322/88, punkt
181), że zaleceń nie można traktować jako aktów pozbawionych jakichkolwiek skutków 
prawnych. Sądy krajowe mają obowiązek uwzględniać zalecenia podczas rozstrzygania 
kierowanych do nich sporów, szczególnie w przypadkach, gdy zalecenia rzucają światło na 
interpretację środków krajowych przyjętych w celu wdrożenia danego zalecenia lub gdy 
zalecenia mają na celu uzupełnienie wiążących przepisów Wspólnoty.

W świetle znacznej liczby nowych informacji naukowych dostępnych od 2001 r. Komisja 
Europejska zwróciła się do swojego Komitetu Naukowego ds. Pojawiających się i Nowo 
Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR)2 o dokonanie aktualizacji opinii Komitetu 
Naukowego ds. Toksyczności, Ekotoksyczności i Środowiska Naturalnego (CSTEE)3 z dnia 
30 października 2001 r.4 w sprawie możliwego oddziaływania pól elektromagnetycznych, pól 
o częstotliwości radiowej i promieniowania mikrofalowego na zdrowie ludzi. Niedawno 
przyjęta wstępna opinia5 SCENIHR w sprawie możliwego oddziaływania pól 
elektromagnetycznych na zdrowie ludzi została poddana konsultacjom społecznym 
w ostatnim kwartale 2006 r. SCENIHR rozważył otrzymane uwagi i informacje oraz
sformułował opinię końcową, która wkrótce zostanie opublikowana w Internecie6.

  
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
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