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Verzoekschrift 0744/2006, ingediend door Robert Krzak (Poolse nationaliteit), namens 
namens de organisatie 'Zieloni 2004’, over de schadelijke gevolgen voor het milieu van 
een bovengrondse hoogspanningsleiding in Poznan1. Samenvatting van het 
verzoekschrift

Indiener maakt zich zorgen over de geplande bovengrondse hoogspanningsleiding die op 
21 meter hoogte zal lopen tussen Kromolice en Plewiska nabij Poznan in West-Polen. 
Indiener wijst erop dat de elektriciteitsleidingen van 2 x 440 kV en 2 x 220 kV zich niet alleen 
in de onmiddellijke buurt van bebouwde gebieden zullen bevinden, maar ook gevolgen zullen 
hebben voor een waardevol bosecosysteem. Hij argumenteert dat dit in strijd is met de van 
toepassing zijnde EU-wetgeving en wil daarom dat het Europees Parlement ingrijpt.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 6 februari 2007. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 5 mei 2007.

De Europese Commissie (EC) is zich bewust van de zorgen over elektromagnetische velden
(EMV). De EC houdt de potentiële gevolgen voor de gezondheid van EMV al lang in de gaten
en heeft verzocht om bestudering van wetenschappelijke literatuur, onderzoek gefinancierd, 
informatie verspreid en bijgedragen aan het opstellen van een juridisch kader voor de 
bescherming van werknemers en burgers.

Dit juridische kader bevat aanbevolen grenswaarden voor de blootstelling van de bevolking 
van de lidstaten aan EMV (Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad1), strenge regels voor de 

  
1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999H0519:EN:HTML PB L 199 van 30.7.1999
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blootstelling van werknemers (Richtlijn 2004/40/EG 1 ) en grenswaarden voor EMV die 
afkomstig zijn van producten die op de Europese markt zijn gebracht of daar worden gebruikt 
(Richtlijn 1999/5/EG2). Richtlijn 2004/40/EG verplicht de lidstaten om uiterlijk op 30 april 
2008 aan deze voorwaarden te voldoen. De richtlijn is bedoeld om werknemers te beschermen 
tegen risico’s die voortvloeien uit elektromagnetische velden en heeft daarom een beperkt 
toepassingsgebied.

De Raad heeft Aanbeveling 1999/519/EG betreffende de beperking van blootstelling van de 
bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz — 300 GHz op 12 juli 1999 aangenomen, 
op basis van de richtsnoeren van de Internationale commissie voor bescherming tegen niet-
ioniserende straling (ICNIRP), zoals goedgekeurd door de Wetenschappelijke Stuurgroep, die 
de Europese Commissie adviseert over multidisciplinaire wetenschappelijke kwesties. In deze 
tekst wordt de lidstaten, om een hoog niveau aan bescherming van de volksgezondheid te 
verzekeren, aanbevolen een kader van basisgrenswaarden en referentieniveaus vast te stellen3. 
De aanbevelingen over het beperken van de blootstelling zijn gebaseerd op vastgestelde 
gevolgen voor de volksgezondheid.

Wat de toepassing van beschermende maatregelen betreft in bepaalde omstandigheden, zoals 
de maatregelen die betrekking hebben op elektriciteitsleidingen (bijvoorbeeld in de nabijheid 
van scholen, ziekenhuizen en woonwijken), dient de tenuitvoerlegging van 
beschermingsmaatregelen op nationaal niveau plaats te vinden, indien van toepassing op basis 
van bovengenoemde aanbeveling.

Indien de referentieniveaus worden overschreden wordt de nationale autoriteiten aangeraden 
een beoordeling uit te voeren van de mate van blootstelling en de benodigde maatregelen te 
nemen, zoals informatievoorziening aan de blootgestelde bevolking, veranderingen in de 
installatie of het ontwerp van de stralingsbron of veranderingen in de werking ervan.

In dit verband zou indiener wellicht contact op kunnen nemen met de bevoegde Poolse 
autoriteiten om ze te verzoeken ter plaatse de benodigde metingen te doen en deze te 
vergelijken met de huidige Poolse standaarden en/of verplichte grenswaarden en tevens met 
de referentieniveaus van Aanbeveling 1999/519/EG.4

Aangezien aanbevelingen (zoals bovengenoemde Aanbeveling 1999/519/EG) niet bindend 
zijn, heeft de Commissie geen bevoegdheid om in deze zaak een inbreukprocedure in te 
leiden. Indien indiener verdere actie wil ondernemen, raadt de Commissie hem aan zich te 
informeren over de status van de Poolse wetgeving en over verwante nationale maatregelen.

Het Europees Hof van Justitie heeft echter geoordeeld (zie arrest in de zaak C-322/88, punt
  

1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0040R(01):EN:HTML PB L 184 van 
24.5.2004
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0005:EN:HTML PB L 91 van 7.4.1999
3 Voorts zou een beoordeling gebaseerd moeten worden op de werkelijke niveaus van de velden en niet op een 
definitie van algemene “veilige afstanden”. Het gebruik van een dergelijk surrogaat zou niet passend zijn, 
aangezien de (elektromagnetische) velden afhangen van het voltage, de elektrische stroom en diverse andere 
parameters zoals het ontwerp van de masten, de ruimte tussen de leidingen, het aantal systemen, het aantal en de 
grootte van de faselijnen, etc. Zie voor meer informatie http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net.
4 Naar aanleiding van een vragenlijst van de Commissie is de situatie in de lidstaten met betrekking tot de 
tenuitvoerlegging van de aanbeveling samengevat in een verslag in 2002 (zie 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/environment/EMF/implement_rep_en.pdf).
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18 1 ) dat aanbevelingen niet per definitie zonder juridische gevolgen zijn. De nationale 
rechtbanken zijn verplicht bij het beslechten van geschillen rekening te houden met 
communautaire aanbevelingen, met name wanneer zij licht werpen op de interpretatie van 
nationale maatregelen die zijn genomen om een bepaalde aanbeveling ten uitvoer te leggen of 
wanneer aanbevelingen dienen ter aanvulling op bindende communautaire bepalingen.

Met het oog op de aanzienlijke hoeveelheid nieuwe wetenschappelijke informatie die sinds 
2001 beschikbaar is, heeft de Commissie haar Wetenschappelijk Comité voor nieuwe 
gezondheidsrisico’s (WCNG) 2 verzocht het advies van het Wetenschappelijk comité voor 
toxiciteit, ecotoxiciteit en milieu (SCTEE)3 van 30 oktober 20014 over mogelijke gevolgen 
van elektromagnetische velden, radiofrequentievelden en microgolfstraling voor de 
menselijke gezondheid te herzien. Het recentelijk aangenomen voorlopige standpunt5 van het 
WCNG inzake mogelijke gevolgen van elektromagnetische velden (EMV) voor de menselijke 
gezondheid was in het laatste kwartaal van 2006 beschikbaar voor openbare raadpleging. Het 
WCNG heeft de ontvangen opmerkingen en informatie bestudeerd en een definitief advies 
opgesteld dat binnenkort op internet zal worden gepubliceerd6.

Wat de toepassing betreft van Richtlijn 85/337/EEG van de Raad betreffende de milieu-
effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (MEB-richtlijn), als 
gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG en 2003/35/EG, zou gedetailleerdere informatie nodig zijn 
om te bepalen of de procedure voldeed aan de MEB-richtlijn of niet. De MEB-richtlijn stelt 
dat projecten die, met name gezien hun aard, omvang of ligging, een aanzienlijk milieueffect 
kunnen hebben, dienen te worden onderworpen aan een beoordeling van die effecten, 
alvorens een vergunning wordt verleend voor de uitvoering van het project. Deze projecten 
zijn gedefinieerd in artikel 4 en opgenomen in bijlage I en II van de MEB-richtlijn. Een 
milieu-effectbeoordeling is altijd vereist voor projecten genoemd in bijlage I. Het project waar 
indiener naar verwijst lijkt (afhankelijk van de lengte) onder bijlage I., punt 20, “Aanleg van 
bovengrondse hoogspanningsleidingen van 220 kV of meer en langer dan 15 km”, te vallen.

De verwijzingen die in het verzoekschrift worden gemaakt naar de corridors voor de trek van 
de fauna zijn zeer algemeen en op basis van deze informatie kan de Commissie niet 
constateren dat er sprake is van inbreuk op de communautaire natuurbeschermingswetgeving 
(de Habitatrichtlijn7 en de Vogelrichtlijn8). De Commissie zou deze kwestie nader kunnen 
onderzoeken, indien indiener gedetailleerde informatie zou leveren op basis waarvan de 
Commissie het project zou kunnen beoordelen in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn.

  
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 Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, 
PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7-50
8 Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand, PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1-18
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