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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

A Robert Krzak lengyel állampolgár által a „Zieloni 2004” egyesület nevében benyújtott 
0744/2006 sz. petíció egy Poznanban lévő nagyfeszültségű légvezeték káros környezeti 
hatásairól

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki egy nagyfeszültségű távvezetékkel kapcsolatban, 
amely a tervek szerint 70 láb magasan futna a nyugat-lengyelországi Poznan melletti 
Kromolice és Plewiska között. A petíció benyújtója beszámol arról, hogy a 2 x 440 kV-os és a 
2 x 220 kV-os távvezeték nem csak hogy lakott terület közvetlen szomszédságában húzódik 
majd, de egy értékes erdei ökoszisztémát is érint. A petíció benyújtója azzal érvel, hogy ez 
sérti a vonatkozó európai uniós jogszabályt, és ezért az Európai Parlament segítségét kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. február 6. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól 2007. május 5-én kapott válasz.

Az Európai Bizottság (EB) tisztában van az elektromágneses terekkel (EMT) kapcsolatos 
lakossági aggodalommal. Az EB régóta nyomon követi az EMT potenciális egészségi 
hatásait, a tudományos irodalom áttekintésével, a kutatás finanszírozásával, az információk 
terjesztésével, valamint a munkavállalók és a polgárok védelmét szolgáló jogi keretek 
létrehozásához való hozzájárulással.

E jogi keretbe tartoznak a tagállamokban a lakosság EMT-vel szembeni kitettségére 
vonatkozó ajánlott korlátozások (az 1999/519/EK tanácsi ajánlás1), a munkavállalók EMT-vel 

  
1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999H0519:EN:HTML HL L 199., 1999.7.30.
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szembeni kitettségére vonatkozóan megállapított korlátozások (2004/40/EK irányelv1), 
valamint az EU piacán forgalomba hozott vagy üzembe helyezett termékekből származó 
EMT-re vonatkozóan megállapított korlátozások (az 1999/5/EK irányelv2). A 2004/40/EK 
irányelv arra kötelezi a tagállamokat, hogy legkésőbb 2008. április 30-ig feleljenek meg az 
előírásainak. Célja, hogy védje a munkavállalókat az elektromágneses terekből eredő 
kockázatoktól, és alkalmazási köre ezért korlátozott.

A Tanács 1999. július 12-én elfogadta a lakosság elektromágneses terekkel (0 Hz – 300 GHz) 
szembeni kitettségének korlátozásáról szóló 1999/519/EK ajánlást, amely a nem ionizáló 
sugárzással szembeni védelemmel foglalkozó nemzetközi bizottság (ICNIRP) iránymutatásain 
alapul; ezeket az iránymutatásokat az Európai Bizottságnak több tudományterületet érintő 
kérdésekben tanácsot adó Tudományos Operatív Bizottság jóváhagyta. Ez a szöveg azt 
ajánlja, hogy a tagállamok a közegészség magas szintű védelmének biztosítása érdekében 
alapvető korlátozásokból és referenciaszintekből álló kereteket fogadjanak el3. Az expozíció 
korlátozására vonatkozó fenti ajánlásokat az emberi egészség tekintetében megállapított 
hatásokra alapozták.

Ami a bizonyos – például a távvezetékek esetében említett (pl. iskolák, kórházak, lakott 
területek közelében) – körülmények fennállása esetén alkalmazott védintézkedéseket illeti, a 
védintézkedések végrehajtása olyan kérdés, amelyet nemzeti intézkedések keretében, 
megfelelő esetben a fenti európai ajánlást alapul véve kell kezelni.

A referenciaszintek túllépésekor ajánlott, hogy a nemzeti hatóságok értékeljék az expozíciót, 
és tegyenek megfelelő utólagos intézkedéseket, mint például az expozíció által érintett 
lakosság tájékoztatása, a létesítmény vagy a sugárforrás kialakításának vagy a működtetés 
módjának megváltoztatása.

E tekintetben a petíció benyújtója felveheti a kapcsolatot az illetékes lengyel hatóságokkal, 
hogy felkérje azokat a szükséges mérések helyszíni elvégzésére, valamint arra, hogy e 
méréseket vessék össze a jelenlegi lengyel előírásokkal és/vagy kötelező korlátozásokkal, 
valamint az 1999/519/EGK ajánlásban szereplő referenciaszintekkel is.4

Mivel az ajánlások (mint például a fent említett 1999/519/EK ajánlás) nem kötelező erejűek, a 
Bizottságnak nem tartozik a hatáskörébe, hogy ebben az esetben jogsértési eljárást indítson. 
Ha a petíció benyújtója az ügyet tovább szeretné vinni, javasoljuk, hogy tájékozódjon a 
lengyel jog álláspontjáról és a kapcsolódó nemzeti szintű intézkedésekről.

  
1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0040R(01):EN:HTML HL L 184., 
2004.5.24.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0005:EN:HTML HL L 91., 1999.4.7.
3 E kérdésen felül az értékelést a kibocsátott mágneses tér szintjére, nem pedig az általános „biztonságos 
távolság” fogalommeghatározására kell alapozni. Az ilyen helyettesítés alkalmazása nem lenne helyénvaló, 
mivel a terek a feszültségtől, az áramerősségtől és számos egyéb tényezőtől függenek, mint például az oszlopok 
kialakítása, a feszültség alatt levő vezetékek távolsága, a rendszerek száma, a vezeték fázisainak dimenziója és 
száma stb. Bővebben: http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net.
4 A Bizottság kérdőívére adott válaszul a tagállamokban az ajánlás végrehajtása tekintetében kialakult helyzetet 
2002-ben egy jelentésben foglalták össze (lásd itt: 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/environment/EMF/implement_rep_en.pdf).
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Az Európai Bíróság azonban megállapította (a C-322/88. sz. ügyben hozott ítélet 18. pontja1), 
hogy az ajánlásokat nem lehet úgy tekinteni, hogy semmilyen joghatásuk nincs. A nemzeti 
bíróságok a hozzájuk benyújtott jogvitákra vonatkozó döntések meghozatalához kötelesek 
figyelembe venni az ajánlásokat, különösen, ha azok segítik valamely ajánlás végrehajtása 
érdekében elfogadott nemzeti intézkedések értelmezését, vagy az ajánlások célja bizonyos 
kötelező közösségi rendelkezések kiegészítése.

A Bizottság a 2001 óta elérhetővé vált, számottevő mennyiségű új tudományos információt 
figyelembe véve felkérte az új és újonnan azonosított egészségügyi kockázatok tudományos 
bizottságát (ÚÚAEKTB)2, hogy tegye naprakésszé a toxicitási, ökotoxicitási és 
környezetvédelmi tudományos bizottságnak (SCTEE)3 az elektromágneses terek, 
rádiófrekvenciás terek és mikrohullámú sugárzás lehetséges egészségügyi hatásairól szóló,
2001. október 30-i véleményét4. Az ÚÚAEKTB által az elektromágneses terek (EMT) emberi 
egészségre gyakorolt jelenlegi hatásairól nemrégiben elfogadott előzetes vélemény5 2006 
utolsó negyedévében nyilvános konzultáció tárgya volt. Az ÚÚAEKTB figyelembe vette a 
kapott észrevételeket és tájékoztatást, és elkészítette végleges véleményét, amelyet hamarosan 
közzétesznek az interneten6.

A 97/11/EK és 2003/53/EK irányelvvel módosított, az egyes köz- és magánprojektek 
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK tanácsi irányelv (KHV-
irányelv) alkalmazását illetően részletesebb információra lenne szükség annak értékeléséhez, 
hogy az eljárás megfelelt-e a KHV-irányelvnek. A KHV-irányelv előírja, hogy a többek 
között a jellegüknél, méretüknél vagy elhelyezkedésüknél fogva a környezetre várhatóan 
jelentős hatást gyakorló projektek esetében az engedély megadása előtt környezeti 
hatásvizsgálatot végezzenek. E projektek meghatározása a KHV-irányelv 4. cikkében, 
felsorolásuk pedig annak I. és II. mellékletében szerepel. Az I. mellékletben szereplő 
projektek esetében mindig szükség van környezeti hatásvizsgálatra. A petíció benyújtója által 
említett projekt a jelek szerint (hosszától függően) az I. melléklet 20. pontjába tartozik, amely 
a következő: „220 kV vagy annál nagyobb feszültségű és 15 km-nél hosszabb 
nagyfeszültségű villamos légvezetékek”.

Ami az állatok vándorlási folyosóira vonatkozóan a petícióban szereplő hivatkozásokat illeti, 
azok igen általános jellegűek, és ez az információ nem teszi lehetővé, hogy a Bizottság 
megállapítsa a Közösség természetvédelmi jogszabályainak (az élőhelyvédelmi irányelv7 és a 
madárvédelmi irányelv8) megsértését. Amennyiben a petíció benyújtója részletesebb 
tájékoztatást ad, ami lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy a projektet a madárvédelmi és 
az élőhelyvédelmi irányelv tekintetében értékelje, a Bizottság meg tudná vizsgálni ezt az 
ügyet.

  
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
7 A természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv (HL 
L 206., 1992.7.22., 7–50. o.)
8 A vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK irányelv (HL L 103., 1979.4.25., 1–18. o.)


