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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0744/2006, του Robert Krzak, πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης 
«Zieloni 2004», σχετικά με τις επιβλαβείς περιβαλλοντικές συνέπειες μιας εναέριας
γραμμής υψηλής τάσης στο Poznan

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει ανησυχία για μια εναέρια γραμμή υψηλής τάσης, η οποία σχεδιάζεται 
να τοποθετηθεί σε ύψος 20 μέτρων περίπου από το έδαφος μεταξύ Kromolice και Plewiska 
κοντά στο Poznan στη δυτική Πολωνία. Ο αναφέρων επισημαίνει ότι οι γραμμές με 
χαρακτηριστικά 2 x 440 kV και 2 x 220 kV όχι μόνο θα τοποθετηθούν σε άμεση γειτνίαση με 
κατοικημένες περιοχές, αλλά επίσης θα θίξουν ένα πολύτιμο δασικό οικοσύστημα. 
Ισχυρίζεται ότι παραβιάζεται η συναφής κοινοτική νομοθεσία και, για τον λόγο αυτόν, ζητεί 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Φεβρουαρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 5 Μαΐου 2007.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ενήμερη για τις ανησυχίες του κοινού σχετικά με το ζήτημα 
των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (EMF). Η Επιτροπή παρακολουθεί εδώ και καιρό τις πιθανές
επιπτώσεις των EMF στην υγεία, μέσω επισκόπησης της επιστημονικής βιβλιογραφίας, 
χρηματοδότησης έρευνας, διάδοσης πληροφοριών και συμβολής στη θέσπιση νομοθετικού 
πλαισίου για την προστασία εργαζομένων και πολιτών.

Το εν λόγω νομοθετικό πλαίσιο περιλαμβάνει συνιστώμενα όρια για την έκθεση του γενικού
πληθυσμού σε EMF στα κράτη μέλη (σύσταση 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου1), όρια για την 

  
1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999H0519:EL:HTML ΕΕ L 199 της 30.7.1999
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έκθεση των εργαζομένων σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (οδηγία 2004/40/ΕΚ1) και όρια σχετικά 
με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία από προϊόντα που τοποθετούνται σε κυκλοφορία ή τίθενται σε 
λειτουργία στην αγορά της ΕΕ (οδηγία 1999/5/ΕΚ2). Η οδηγία 2004/40/ΕΚ υποχρεώνει τα
κράτη μέλη να συμμορφωθούν έως τις 30 Αυγούστου του 2008 το αργότερο. Στόχος της είναι
η προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που οφείλονται σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
και επομένως το πεδίο εφαρμογής της είναι περιορισμένο.

Το Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση 1999/519/ΕΚ στις 12 Ιουλίου 1999 περί του περιορισμού 
της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz έως 300 GHz) βάσει των 
κατευθυντήριων γραμμών της Διεθνούς επιτροπής για την προστασία από μη Ιοντίζουσα 
Ακτινοβολία (ICNIRP) όπως εγκρίθηκαν από την επιστημονική συντονιστική επιτροπή που 
συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί διεπιστημονικών θεμάτων. Το κείμενο αυτό
συνιστά στα κράτη μέλη, προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της
δημόσιας υγείας, να εγκρίνουν ένα πλαίσιο βασικών περιορισμών και επιπέδων αναφοράς3. 
Οι συστάσεις για τον περιορισμό της έκθεσης βασίστηκαν στις αποδεδειγμένες επιπτώσεις
στην υγεία του ανθρώπου.

Όσον αφορά την εφαρμογή προστατευτικών μέτρων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως
αυτές που αναφέρονται για τις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος (π.χ. κοντά σε 
σχολεία, νοσοκομεία, κατοικημένες περιοχές), η εφαρμογή προστατευτικών μέτρων εμπίπτει 
στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών, οι οποίες χρησιμοποιούν όπου απαιτείται ως βάση την 
ευρωπαϊκή σύσταση που αναφέρεται ανωτέρω.

Όταν σημειώνεται υπέρβαση των επιπέδων αναφοράς, συνιστάται στις εθνικές αρχές να 
αξιολογούν τον βαθμό της έκθεσης και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, όπως η 
ενημέρωση του κοινού που έχει εκτεθεί, η πραγματοποίηση αλλαγών στην εγκατάσταση ή 
τον σχεδιασμό της πηγής της ακτινοβολίας ή στον τρόπο λειτουργίας της.

Επομένως, ο αναφέρων μπορεί εάν το επιθυμεί να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες πολωνικές
αρχές προκειμένου να τους ζητήσει να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες μετρήσεις επί τόπου 
και να τις συγκρίνουν με τα ισχύοντα πολωνικά πρότυπα ή/και τα δεσμευτικά όρια καθώς με 
τα επίπεδα αναφοράς της σύστασης 1999/519/ΕΚ4.

Δεδομένου ότι οι συστάσεις (όπως η προαναφερθείσα σύσταση 1999/519/ΕΚ) δεν είναι
δεσμευτικές, η Επιτροπή δεν μπορεί να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει σε σχέση με την 
υπόθεση αυτή. Εάν ο αναφέρων επιθυμεί να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες, του συστήνεται
να ενημερωθεί για τη σχετική πολωνική νομοθεσία και για τα συναφή μέτρα σε εθνικό 

  
1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0040R(01):EL:HTML ΕΕ L 184 της
24.5.2004.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0005:EL:HTML ΕΕ L 91 της 7.4.1999.
3 Επιπλέον, οι εκτιμήσεις πρέπει να βασίζονται στα εκπεμπόμενα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και 
όχι στον ορισμό γενικών «ασφαλών αποστάσεων». Η χρήση ενός τέτοιου υποκατάστατου δεν ενδείκνυται 
επειδή τα πεδία εξαρτώνται από την τάση, τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος και από αρκετές άλλες παραμέτρους 
όπως ο σχεδιασμός των κεραιών, οι αποστάσεις από τις γραμμές ρεύματος, ο αριθμός των συστημάτων, οι 
διαστάσεις και ο αριθμός των γραμμών φάσης, κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε 
http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net.
4 Σε απάντηση σε ερωτηματολόγιο της Επιτροπής, η κατάσταση στα κράτη μέλη όσον αφορά την εφαρμογή της 
σύστασης συνοψίσθηκε σε έκθεση του 2002 (βλέπε
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/environment/EMF/implement_rep_en.pdf).
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επίπεδο.

Ωστόσο, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποφάνθηκε (απόφαση στην υπόθεση
C-322/88, αιτιολογική σκέψη 181) ότι οι συστάσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν ως 
στερούμενες οποιουδήποτε εννόμου αποτελέσματος. Τα εθνικά δικαστήρια οφείλουν, κατά 
την επίλυση των διαφορών, να λαμβάνουν υπόψη τους τις συστάσεις, ιδίως όταν αυτές 
φωτίζουν την ερμηνεία εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί με σκοπό την εφαρμογή των 
εν λόγω συστάσεων, ή ακόμα όταν οι συστάσεις έχουν ως αντικείμενο τη συμπλήρωση 
κοινοτικών διατάξεων δεσμευτικού χαρακτήρα.

Δεδομένου του μεγάλου όγκου νέων επιστημονικών πληροφοριών που κατέστησαν 
διαθέσιμες από το 2001, η Επιτροπή ανέθεσε στην Επιστημονική επιτροπή για τους 
ανακύπτοντες και τους πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία (ΕΕΑΝΚΥ)2 να 
ενημερώσει τη γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής για την Τοξικότητα, την 
Οικοτοξικότητα και το Περιβάλλον (ΕΕΤΟΠ)3 της 30ής Οκτωβρίου 20014 σχετικά με τις 
πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, των πεδίων ραδιοσυχνοτήτων
και της ακτινοβολίας μικροκυμάτων. Η πρόσφατα εγκριθείσα προκαταρκτική γνωμοδότηση5

της ΕΕΑΝΚΥ σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην υγεία 
του ανθρώπου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2006. Η
ΕΕΑΝΚΥ εξέτασε τις παρατηρήσεις και τις πληροφορίες που έλαβε και εκπόνησε μια τελική
γνωμοδότηση που πρόκειται σύντομα να δημοσιευθεί στο διαδίκτυο6.

Όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία 
ΕΠΕ), όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/ΕΚ και 2003/35/ΕΚ, θα χρειαστούν
αναλυτικότερες πληροφορίες προκειμένου να αξιολογηθεί εάν η διαδικασία που 
ακολουθήθηκε ήταν σύμφωνη με την οδηγία ΕΠΕ ή όχι. Η οδηγία ΕΠΕ προβλέπει ότι προτού
χορηγηθεί άδεια για την εκτέλεση του έργου, τα σχέδια που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στο 
περιβάλλον λόγω, μεταξύ άλλων, της φύσης τους, του μεγέθους τους ή της θέσης τους, 
υπόκεινται σε εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα σχέδια αυτά ορίζονται στο
άρθρο 4 και απαριθμούνται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας ΕΠΕ. Για τα σχέδια που
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι απαιτείται σε κάθε περίπτωση η διενέργεια εκτίμησης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το σχέδιο για το οποίο κάνει λόγο ο αναφέρων φαίνεται να
εμπίπτει στην περίπτωση 20 του Παραρτήματος Ι (αναλόγως του μήκους) «Κατασκευή 
εναέριων αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τάση 220 kV και άνω και μήκος άνω 
των 15 km».

Όσον αφορά τις αναφορές που γίνονται σε διαδρόμους μετανάστευσης ζώων στην αναφορά,
είναι πολύ γενικής φύσης και, από τις πληροφορίες αυτές, η Επιτροπή δεν μπορεί να
στοιχειοθετήσει παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας για την προστασία της φύσης (οδηγία 

  
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61988J0322:EL: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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για τους οικοτόπους1 και οδηγία για τα πτηνά2). Εάν ο αναφέρων υποβάλει αναλυτικότερες
πληροφορίες από τις οποίες η Επιτροπή μπορεί να αξιολογήσει το σχέδιο σε σχέση με τις
οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους, η Επιτροπή θα διερευνήσει περαιτέρω την 
υπόθεση.

  
1 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ 
L 206 της 22.7.1992, σελ. 7-50.
2 Οδηγία 79/409/ΕΟΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σελ. 1-18.
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