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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Andragende 0744/2006 af Robert Krzak, polsk statsborger, for foreningen "Zieloni 
2004", om den skadelige indvirkning på miljøet af en højspændingsledning i Poznan

1. Sammendrag

Andrageren udtrykker bekymring over en højspændingsledning, der planlægges at skulle løbe 
ca. 20 meter over jorden mellem Kromolice og Plewiska tæt ved Poznan i det vestlige Polen.
Andrageren gør gældende, at højspændingsledningerne på 2 x 440 kV og 2 x 220 kV ikke kun 
vil blive placeret tæt på bebyggede områder, men også vil påvirke et værdifuldt 
skovøkosystem. Han anfører, at dette er i strid med den relevante EU-lovgivning og ønsker 
derfor, at Europa-Parlamentet skal gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. februar 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 5. maj 2007.

"Europa-Kommissionen er bekendt med offentlighedens bekymringer vedrørende spørgsmålet 
om elektromagnetiske felter (EMF). Kommissionen har længe overvåget de potentielle 
sundhedsvirkninger af EMF, idet den har anmodet om at få lov til at gennemgå videnskabelig 
litteratur, finansieret forskning, udbredt oplysninger og bidraget til skabelsen af en retslig 
ramme for beskyttelse af arbejdstagere og borgere.

Denne retslige ramme omfatter anbefalede grænser for den almindelige befolkning i 
medlemsstaternes eksponering for EMF (Rådets henstilling 1999/519/EF1), fastlagte grænser 
for arbejdstageres eksponering for EMF (direktiv 2004/40/EF2) og fastlagte grænser for EMF, 

  
1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999H0519:EN:HTML EFT L 199 af 30.7.1999.
2 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0040R(01):EN:HTML EFT L 184 af 
24.5.2004.
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der stammer fra produkter, der markedsføres eller ibrugtages i EU (direktiv 1999/5/EF1).
Ifølge direktiv 2004/40/EF skal medlemsstaterne overholde disse grænser senest den 30. april 
2008. Det har til formål at beskytte arbejdstagere mod risici, der stammer fra 
elektromagnetiske felter, og har derfor et begrænset anvendelsesområde.

Rådet vedtog den 12. juli 1999 henstilling 1999/519/EF om begrænsning af befolkningens 
eksponering for elektromagnetiske felter (0 hz-300 GHz) på grundlag af retningslinjerne fra 
International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP), som støttet af Den 
Videnskabelige Styringskomité, der rådgiver Kommissionen om tværfaglige videnskabelige 
spørgsmål. I denne tekst anbefales det, at medlemsstaterne for at sikre et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau bør vedtage en række basisrestriktioner og referenceniveauer2. 
Henstillingerne om begrænsning af eksponering er baseret på kendte sundhedseffekter.

Hvad angår anvendelsen af beskyttelsesforanstaltninger i bestemte situationer, såsom i 
forbindelse med højspændingsledninger (f.eks. i nærheden af skoler, hospitaler, 
beboelsesområder), ligger ansvaret for gennemførelsen af beskyttelsesforanstaltninger hos de 
nationale myndigheder, der kan bruge ovennævnte europæiske henstilling som grundlag, hvor 
det er relevant.

Når referenceniveauerne overstiges, anbefales det, at de nationale myndigheder gennemfører 
en vurdering af eksponeringssituationen og træffer passende opfølgningsforanstaltninger, 
såsom oplysning af den eksponerede befolkning, ændringer i installationen eller 
udformningen af strålingskilden eller den måde, den anvendes på.

I denne henseende kan andrageren kontakte de kompetente polske myndigheder og anmode 
dem om at udføre de nødvendige målinger på stedet og sammenligne dem med de aktuelle 
polske standarder og/eller bindende grænser samt med referenceniveauerne i henstilling 
1999/519/EF3.

Eftersom henstillinger (som ovennævnte henstilling 1999/519/EF) ikke er bindende, har 
Kommissionen ikke beføjelse til at indlede en overtrædelsesprocedure i denne sag. Hvis 
andrageren ønsker at gå videre med sagen, foreslås det, at han sætter sig ind i retsstillingen i 
den polske lovgivning samt i relaterede foranstaltninger på nationalt plan.

EF-Domstolen har imidlertid (dom i sag C-322/88, præmis 184) fastslået, at henstillinger ikke 
kan anses for at være ganske uden retsvirkninger. De nationale retsinstanser skal således ved 
afgørelsen af tvister, der indbringes for dem, tage hensyn til henstillinger, navnlig når disse 
kan bidrage til fortolkningen af nationale bestemmelser udstedt til gennemførelse heraf, eller 

  
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0005:EN:HTML EFT L 91 af 7.4.1999.
2 Hvad angår dette spørgsmål, bør vurderingen baseres på de udsendte feltniveauer og ikke på definitionen af 
generelle "sikre afstande". Anvendelsen af en sådan erstatning ville ikke være passende, eftersom felterne 
afhænger af spændingen, den elektriske strøm og af flere andre parametre såsom masternes udformning, 
afstanden mellem de strømførende liner, antallet af systemer, dimensionen og antallet af faseliner osv. Der findes 
flere oplysninger på http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net .
3 Som svar på et spørgeskema fra Kommissionen blev medlemsstaternes situation med hensyn til 
gennemførelsen af henstillingen opsummeret i en rapport i 2002 (se 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/environment/EMF/implement_rep_en.pdf).
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61988J0322:EN:HTML
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når der er tale om henstillinger, som har til formål at udfylde bindende fællesskabsretlige 
bestemmelser.

I lyst af de mange nye videnskabelige oplysninger, der er fremkommet siden 2001, har 
Kommissionen bedt Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede 
Sundhedsricisi (SCENIHR)1 om at opdatere udtalelsen fra Den Videnskabelige Komité for 
Toksicitet, Økotoksicitet og Miljø (CSTEE)2 af 30. oktober 20013 om mulige virkninger af 
elektromagnetiske felter, radiofrekvensfelter og mikrobølgestråling på menneskers sundhed. 
Den nyligt vedtagne foreløbige udtalelse4 fra SCENIHR om mulige virkninger af 
elektromagnetiske felter (EMF) på menneskers sundhed var genstand for en offentlig høring i 
fjerde kvartal i 2006. SCENIHR har vurderet de indkomne kommentarer og oplysninger og 
har udarbejdet en endelig udtalelse, som snart vil blive offentliggjort på internettet5.

Hvad angår anvendelsen af Rådets direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og 
private projekters indvirkning på miljøet ("VVM-direktivet"), som ændret ved direktiv 
97/11/EF og 2003/35/EF, vil det være nødvendigt med mere detaljerede oplysninger for at 
vurdere, hvorvidt procedurerne var i overensstemmelse med VVM-direktivet eller ej. Ifølge 
VVM-direktivet skal medlemsstaterne før de giver samtykke sikre, at der for projekter, der 
kan få væsentlig indvirkning på miljøet, bl.a. pga. deres art, størrelse eller placering, stilles 
krav om en vurdering af projekternes indvirkning. Disse projekter er defineret i artikel 4 og 
opført i bilag I og II til VVM-direktivet. Der er altid krav om en vurdering af indvirkningen 
på miljøet for de projekter, der er opført i bilag I. Det projekt, som andrageren henviser til, 
synes at falde ind under bilag I.20 (afhængigt af længden) "Anlæg af stærkstrømsluftledninger 
med en spænding på mindst 220 kV og en længde på over 15 km".

Hvad angår henvisningerne i andragendet til dyrs trækruter, er disse meget generelle, hvorfor 
det ikke er muligt for Kommissionen at vurdere, om der er sket en overtrædelse af 
Fællesskabets naturbeskyttelseslovgivning (habitatdirektivet6 og fugledirektivet7). Hvis 
andrageren fremsender detaljerede oplysninger, som kan give Kommissionen mulighed for at 
vurdere projektet i forhold til fugledirektivet og habitatdirektivet, kan Kommissionen 
undersøge sagen."  

  
1 http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/04_scenihr/04_scenihr_en.htm
2 http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/sct/sct_en.htm
3 http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/sct/documents/out128_en.pdf
4 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_006.pdf
5 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/scenihr_opinions_en.htm
6 Direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7-50
7 Direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle, EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1-18


