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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiţia 0628/2006, adresată de Krzysztof Kuklinski, de naţionalitate poloneză, privind 
riscul pentru sănătatea publică cauzat de radiaţiile unei linii electrice de înaltă tensiune 
aeriene din Kamioniki, în vestul Poloniei

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul îşi exprimă preocuparea faţă de proiectul unei linii electrice de înaltă tensiune 
situate la 70 de metri deasupra solului în Kamioniki, lângă Poznan în vestul Poloniei, arătând 
că populaţia locală va fi expusă la radiaţii de natură a cauza diverse forme de cancer, inclusiv 
leucemie la copii. Acesta arată că linia electrică de înaltă tensiune aeriană în cauză va avea 
tensiuni de 2 x 440 kV şi 2 x 220 kV şi că distanţele faţă de cele mai apropiate case vor fi 
între 30 şi 370 de metri. Petiţionarul susţine că aceasta încalcă legislaţia UE relevantă şi, în 
consecinţă, solicită acţiunea Parlamentului European pentru a se asigura că rezidenţii din 
Kamioniki nu sunt expuşi unor radiaţii periculoase şi cancerigene.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă pe 19 decembrie 2006. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
(articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 7 mai 2007.

Comisia Europeană (CE) este conştientă de îngrijorarea publică referitoare la problema 
câmpurilor electromagnetice (CEM). CE monitorizează de multă vreme efectele posibile 
asupra sănătăţii ale câmpurilor electromagnetice (CEM), solicitând analizarea literaturii 
ştiinţifice, finanţând cercetări, difuzând informaţii şi contribuind la stabilirea unui cadru 
juridic pentru protecţia lucrătorilor şi cetăţenilor.

Acest cadru juridic include limite recomandate pentru expunerea la CEM a publicului general 
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din statele membre (Recomandarea 1999/519/CE a Consiliului 1), limite stabilite pentru 
expunerea lucrătorilor la CEM (Directiva 2004/40/CE 2) şi limite stabilite privind CEM 
provenind din produse plasate sau puse în funcţiune pe piaţa UE (Directiva 1999/5/CE3). 
Directiva 2004/40/CE obligă statele membre să se conformeze până la 30 aprilie 2008. 
Aceasta urmăreşte să-i protejeze pe lucrători de riscurile ce decurg din câmpurile 
electromagnetice şi, în consecinţă, are un domeniu de aplicare limitat.

Consiliul a adoptat la 12 iulie 1999 Recomandarea 1999/519/CE privind limitarea expunerii 
publicului general la câmpurile electromagnetice (între 0 Hz şi 300 GHz) în baza orientărilor 
Comisiei Internaţionale pentru protecţia împotriva radiaţiilor neionizante (ICNIRP), astfel 
cum au fost avizate de Comitetul ştiinţific director care consiliază Comisia Europeană asupra 
chestiunilor ştiinţifice multidisciplinare. Acest text recomandă ca statele membre, pentru a 
furniza un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii publice, să adopte un cadru de restricţii de bază 
şi niveluri de referinţă4. Recomandările privind limitarea expunerii s-au bazat pe efectele 
stabilite asupra sănătăţii umane.

Cu privire la aplicarea măsurilor de protecţie în împrejurări speciale, precum cele menţionate 
pentru liniile electrice (de exemplu, în vecinătatea şcolilor, spitalelor, zonelor rezidenţiale), 
punerea în aplicare a măsurilor de protecţie este o chestiune care trebuie soluţionată prin 
măsuri naţionale, utilizând ca bază, acolo unde este cazul, recomandarea europeană 
menţionată mai sus.

Când nivelurile de referinţă sunt depăşite, se recomandă ca autorităţile naţionale să realizeze o 
evaluare a situaţiei expunerii şi să ia măsuri corespunzătoare de urmărire, precum furnizarea 
de informaţii publicului expus, schimbări în instalarea sau proiectarea sursei de radiaţii sau în 
modul în care este exploatată. 

În această privinţă, petiţionarul poate dori să contacteze autorităţile poloneze competente 
pentru a le cere să efectueze măsurătorile necesare la faţa locului şi să le compare cu 
standardele poloneze actuale şi/sau cu limitele obligatorii şi, de asemenea, cu nivelurile de
referinţă din Recomandarea 1999/519/CE.5

Întrucât recomandările (ca şi Recomandarea 1999/519/CE) nu sunt obligatorii, Comisia nu 
este competentă să deschidă proceduri privind încălcarea dreptului comunitar în acest caz. În 
cazul în care petiţionarul doreşte să urmărească chestiunea în continuare, se sugerează ca 
acesta să se informeze în ceea ce priveşte poziţia legislaţiei poloneze şi măsurile conexe de la 
nivel naţional.

  
1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999H0519:EN:HTML JO L 199, 30.7.1999
2 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0040R(01):EN:HTML JO L 184, 24.5.2004
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0005:EN:HTML JO L 91, 7.4.1999
4În continuare, evaluarea ar trebui să se bazeze pe nivelurile emise ale câmpului şi nu pe definiţia unor „distanţe 
sigure” generice. Utilizarea unui asemenea surogat nu ar fi adecvată, deoarece câmpurile depind de tensiune, de 
fluxul de curent electric şi de câţiva alţi parametri, precum proiectarea stâlpilor, curăţarea liniilor aflate sub 
tensiune, numărul de sisteme, dimensiunea şi numărul de linii de fază etc. Mai multe informaţii sunt disponibile 
la http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net .
5Drept răspuns la un chestionar al Comisiei, situaţia statelor membre în ceea ce priveşte punerea în aplicare a 
recomandării a fost rezumată într-un raport din 2002 (vezi 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/environment/EMF/implement_rep_en.pdf).
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Cu toate acestea, Curtea Europeană de Justiţie a stabilit (hotărârea în cauza C-322/88, punctul 
181) că nu se poate considera că recomandările nu au efect juridic. Instanţele naţionale sunt 
obligate să ia în considerare recomandările atunci când soluţionează litigii prezentate acestora, 
în special atunci când clarifică interpretarea măsurilor naţionale adoptate pentru a pune în 
aplicare o anumită recomandare sau atunci când recomandările sunt destinate să suplimenteze 
dispoziţii comunitare obligatorii.

Având în vedere cantitatea considerabilă de noi informaţii ştiinţifice care au devenit 
disponibile începând cu 2001, Comisia a cerut Comitetului său ştiinţific pentru riscurile 
sanitare emergente sau noi asupra sănătăţii (CSRSEN)2 să actualizeze avizul Comitetului 
ştiinţific pentru toxicitate, ecotoxicitate şi mediu (CSTEM)3 din 30 octombrie 20014 privind 
posibilele efecte asupra sănătăţii umane ale câmpurilor electromagnetice, câmpurilor de 
frecvenţe radio şi microundelor. Recent adoptatul aviz preliminar5 al CSRSEN privind 
posibilele efecte ale câmpurilor electromagnetice (CEM) asupra sănătăţii umane a fost supus 
consultării publice în ultimul trimestru din 2006. CSRSEN a luat în considerare comentariile 
şi informaţiile primite şi a elaborat un aviz final care va fi publicat în curând pe 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
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