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Vetoomus nro 0744/2006, Robert Krzak, Puolan kansalainen, Zieloni 2004 -yhdistyksen 
puolesta, korkeajännitelinjan haittavaikutuksista ympäristölle Poznanissa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on huolestunut hankkeesta, jossa on tarkoituksena vetää 
korkeajännitelinja noin 21 metrin korkeudessa Kromolicesta ja Plewiskaan (lähellä Poznania 
Länsi-Puolassa). Vetoomuksen esittäjä kertoo, että 2 x 440 kV:n ja 2 x 220 kV:n voimalinjat 
tulisivat tiheään rakennetun alueen välittömään läheisyyteen ja vaikuttaisivat lisäksi 
arvokkaaseen metsän ekosysteemiin. Vetoomuksen esittäjä väittää, että hanke rikkoo EU:n 
asiaa koskevaa lainsäädäntöä, ja pyytää tämän vuoksi Euroopan parlamenttia ryhtymään 
toimiin.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 6. helmikuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 5. toukokuuta 2007.

Euroopan komissio on tietoinen sähkömagneettisia kenttiä koskevasta yleisestä huolesta. 
Komissio on seurannut sähkömagneettisten kenttien mahdollisia terveysvaikutuksia pitkään 
vaatimalla asiaa koskevan tieteellisen kirjallisuuden tarkistamista, rahoittamalla tutkimusta, 
jakamalla tietoa ja osallistumalla työntekijöiden ja kansalaisten suojelua koskevan 
oikeudellisen kehyksen laadintaan.

Oikeudellinen kehys käsittää suositukset väestön sähkömagneettisille kentille altistumisen 
rajoittamiseksi jäsenvaltioissa (neuvoston suositus 1999/519/EY 1), työntekijöiden 

  
1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999H0519:EN:HTML, EYVL L 199, 30.7.1999.
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sähkömagneettisille kentille altistumisen rajoittamiseksi (direktiivi 2004/40/EY 1) sekä EU:n 
markkinoilla myytävistä tai tarjottavista tuotteista peräisin olevien sähkömagneettisten 
kenttien rajoittamiseksi (direktiivi 1999/5/EY2). Jäsenvaltioiden on siirrettävä direktiivi 
2004/40/EY osaksi kansallista lainsäädäntöään 30. huhtikuuta 2008 mennessä. Direktiivin 
tarkoituksena on suojella työntekijöitä sähkömagneettisten kenttien riskeiltä, joten sen 
soveltamisala on rajallinen.

Neuvosto hyväksyi 12. heinäkuuta 1999 komissiota monialaisissa tieteellisissä kysymyksissä 
ohjaavan tieteellisen komitean vahvistamiin Kansainvälisen säteilysuojelutoimikunnan 
(ICNIRP) ohjeisiin perustuvan suosituksen 1999/519/EY väestön sähkömagneettisille kentille 
(0 Hz–300 GHz) altistumisen rajoittamisesta. Tekstissä suositetaan, että väestön 
korkeatasoisen suojan takaamiseksi jäsenvaltiot hyväksyvät perusrajoitukset ja viitearvot3. 
Altistumisen rajoittamista koskevat suositukset ovat perustuneet osoitettuihin vaikutuksiin 
ihmisen terveyteen.

Mitä tulee suojatoimenpiteiden soveltamiseen erityistilanteissa, kuten voimalinjojen 
yhteydessä (eli koulujen, sairaaloiden ja asuinalueiden läheisyydessä), suojatoimenpiteiden 
täytäntöönpano tapahtuu kansallisella tasolla ja tarvittaessa edellä mainitun suosituksen 
pohjalta.

Viitearvojen ylittyessä on suositeltavaa, että kansalliset viranomaiset arvioivat 
altistumistilanteen ja toteuttavat asianmukaiset seurantatoimet, kuten jakavat tietoa alttiina 
olevalle väestölle ja tekevät muutoksia säteilylähteen asennuksessa, suunnittelussa tai 
käyttötavassa. 

Tämän vuoksi vetoomuksen esittäjä voi ottaa yhteyttä Puolan toimivaltaiseen viranomaiseen 
ja pyytää sitä toteuttamaan alueella tarvittavat toimet ja vertaamaan niitä Puolan nykyisiin 
normeihin ja/tai sitoviin raja-arvoihin sekä suosituksen 1999/519/EY viitearvoihin.4

Suositukset (kuten edellä mainittu suositus 1999/519/EY) eivät ole sitovia, joten komissiolla 
ei ole tässä tapauksessa toimivaltaa aloittaa rikkomusmenettelyä. Jos vetoomuksen esittäjä 
haluaa jatkaa asian käsittelyä, on suositeltavaa, että hän tutustuu Puolan asiaa koskevaan 
lainsäädäntöön ja kansallisiin toimenpiteisiin.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen mukaan (asiassa C-322/88 annetun tuomion 18 kohta5) 
ei voida kuitenkaan katsoa, ettei suosituksilla ole minkäänlaista oikeudellista vaikutusta. 
Kansallisten tuomioistuinten on otettava suositukset huomioon riita-asioita ratkaistessaan 
etenkin silloin, kun ne selvittävät annetun suosituksen täytäntöönpanossa toteutettujen 
kansallisten toimenpiteiden tulkintaa tai kun suositusten tarkoituksena on täydentää sitovia 

  
1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0040R(01):EN:HTML, EUVL L 184, 
24.5.2004.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0005:EN:HTML, EYVL L 91, 7.4.1999.
3 Tarkemmin sanottuna arvion on perustuttava kenttiä koskeviin arvoihin, eikä määritykseen yleisistä 
turvaetäisyyksistä. Tämänkaltainen korvike ei olisi riittävä, sillä kenttien arvot riippuvat jännitteen määrästä, 
sähkövirrasta ja useista muista muuttujista, kuten mastojen mallista, linjojen etäisyydestä, järjestelmien määrästä, 
linjojen mitasta ja määrästä jne. Lisätietoja osoitteessa http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net.
4 Komission esittämän suosituksen täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa koskevan kyselyn vastauksista laadittiin 
yhteenvetoraportti vuonna 2002 (ks. 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/environment/EMF/implement_rep_en.pdf).
5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61988J0322:EN:HTML
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yhteisön säännöksiä.

Ottaen huomioon vuodesta 2001 lähtien käytettävissä olleiden uusien tieteellisten tietojen 
huomattavan määrän komissio on pyytänyt kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja 
terveysriskejä käsittelevää tiedekomiteaansa1 päivittämään myrkyllisyyttä, ekomyrkyllisyyttä 
ja ympäristöä käsittelevän tiedekomitean2 30. lokakuuta 2001 antaman lausunnon3

sähkömagneettisten ja radiotaajuuskenttien sekä mikroaaltotaajuuksien mahdollisista 
terveysvaikutuksista. Kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevän 
tiedekomitean hiljattain hyväksytystä sähkömagneettisten kenttien mahdollisia vaikutuksia 
ihmisen terveyteen koskevasta alustavasta lausunnosta4 järjestettiin julkinen kuuleminen 
vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä. Tiedekomitea on käsitellyt saamiaan kommentteja ja 
tietoja ja laatinut lopullisen lausunnon, joka julkaistaan pian Internetissä5.

Mitä tulee direktiiveillä 97/11/EY ja 2003/35/EY muutetun tiettyjen julkisten ja yksityisten 
hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia koskevan neuvoston direktiivin 85/337/ETY 
(YVA-direktiivi) soveltamiseen, arvio menettelyn yhdenmukaisuudesta YVA-direktiivin 
kanssa edellyttää tarkempia tietoja. YVA-direktiivissä vaaditaan arvioimaan ennen luvan 
myöntämistä niiden hankkeiden vaikutukset, joilla etenkin laatunsa, kokonsa tai sijaintinsa 
vuoksi on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. Hankkeet on määritelty YVA-
direktiivin 4 artiklassa sekä liitteissä I ja II. Liitteessä I lueteltujen hankkeiden 
ympäristövaikutukset on arvioitava aina. Vetoomuksen esittäjän ilmoittama hanke näyttäisi 
olevan (pituudestaan riippuen) liitteen I 20 kohdan (Jännitteeltään vähintään 220 kV:n ja 
pituudeltaan yli 15 km:n mittaisten maanpäällisten voimajohtojen rakentaminen) mukainen 
hanke.

Vetoomuksessa esitettyjen eläinten muuttoreittejä koskevien viittausten osalta on todettava, 
että tiedot ovat varsin yleisluonteisia, eikä komissio voi niiden perusteella arvioida, onko 
yhteisön luonnonsuojelulainsäädäntöä (luontotyyppidirektiivi6 ja lintudirektiivi7) rikottu. Jos 
vetoomuksen esittäjä toimittaa tarkempia tietoja, komissio arvioi hankkeen 
yhdenmukaisuuden lintu- ja luontotyyppidirektiivien kanssa.  

  
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 Direktiivi 92/43/ETY luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta, EYVL L 206, 
22.7.1992, s. 7–50.
7 Direktiivi 79/409/ETY luonnonvaraisten lintujen suojelusta, EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1–18.


	667831fi.doc

