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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0744/2006 złożona przez Roberta Krzaka (Polska), w imieniu stowarzyszenia 
Zieloni 2004, w sprawie szkodliwych dla środowiska naturalnego skutków 
napowietrznej linii wysokiego napięcia w Poznaniu

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie z powodu planowanej budowy linii wysokiego 
napięcia, która ma przebiegać na wysokości 70 stóp nad ziemią na odcinku łączącym 
Kromolice i Plewiska w okolicy Poznania. Składający petycję zaznacza, że linie energetyczne 
2 x 440 kV oraz 2 x 220 kV będą usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie terenów 
zabudowanych, a ponadto będą oddziaływały na ważny ekosystem leśny. Twierdzi on, że 
stanowi to naruszenie odnośnego prawodawstwa UE i w związku z tym zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o podjęcie odpowiednich działań.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 6 lutego 2007 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 5 maja 2007 r.

Komisja Europejska (KE) jest świadoma obaw społeczeństwa dotyczących kwestii pól 
elektromagnetycznych (EMF). Komisja od dawna monitoruje potencjalne skutki EMF dla 
zdrowia, zwracając się o przegląd literatury naukowej, finansując badania, rozpowszechniając 
informacje oraz przyczyniając się do utworzenia ram prawnych w celu ochrony pracowników 
i obywateli.

W ramach tych zawarto zalecane ograniczenia dotyczące stopnia ekspozycji ogółu 
społeczeństwa na oddziaływanie pól elektromagnetycznych w państwach członkowskich
(zalecenie Rady 1999/519/WE1), ustanowiono ograniczenia dotyczące ekspozycji 

  
1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999H0519:EN:HTML Dz.U. L 199 z 30.7.1999
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pracowników na pola elektromagnetyczne (dyrektywa 2004/40/WE1) oraz ustanowiono 
ograniczenia dotyczące pól elektromagnetycznych pochodzących z produktów 
wprowadzonych na rynek UE lub oddanych do użytku w ramach tego rynku (dyrektywa 
1999/5/WE2). Dyrektywa 2004/40/WE nakłada na państwa członkowskie wymóg 
wprowadzenia odpowiednich przepisów do dnia 30 kwietnia 2008 r. Dyrektywa ma na celu 
ochronę pracowników przed zagrożeniem związanym z polami elektromagnetycznymi, 
dlatego zakres jej stosowania jest ograniczony.

W dniu 12 lipca 1999 r. Rada przyjęła zalecenie 1999/519/WE w sprawie ograniczenia 
ekspozycji ogółu ludności na pola elektromagnetyczne (0 Hz do 300 GHz) w oparciu 
o wytyczne Międzynarodowej Komisji Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym
(ICNIRP) zatwierdzone przez Naukowy Komitet Sterujący, który doradza Komisji 
w kwestiach wielodyscyplinarnych zagadnień naukowych. W tekście tym zalecono, aby 
państwa członkowskie przyjęły ramy zawierające podstawowe ograniczenia i poziomy 
odniesienia, aby zagwarantować wysoki poziom ochrony zdrowia publicznego3. Zalecenia 
dotyczące ograniczenia ekspozycji oparto na ustalonych skutkach dla zdrowia ludzkiego.

W odniesieniu do środków ochronnych dotyczących konkretnych okoliczności, takich jak te 
wymienione w przypadku linii wysokiego napięcia (np. w pobliżu szkół, szpitali, obszarów 
mieszkalnych), wdrożenie środków ochronnych ma się odbyć za pomocą środków krajowych, 
których podstawę ma w razie potrzeby stanowić wspomniane powyżej zalecenie Rady.

W sytuacji gdy poziomy odniesienia zostaną przekroczone, zaleca się, by władze krajowe 
przeprowadziły ocenę sytuacji w zakresie ekspozycji i przedsięwzięły odpowiednie środki,
takie jak dostarczenie informacji ludności na danym terenie, zmiany w instalacji lub projekcie 
źródła promieniowania albo sposobie jego eksploatacji. 

W tym względzie składający petycję może skontaktować się z właściwymi władzami 
polskimi i zwrócić się do nich o przeprowadzenie niezbędnych pomiarów na miejscu 
oraz porównanie ich z obowiązującymi obecnie w Polsce normami i/lub poziomami 
odniesienia zawartymi w zaleceniu 1999/519/WE.4

Ponieważ zalecenia (takie jak wyżej wspomniane zalecenie 1999/519/WE) nie są wiążące, 
Komisja nie jest uprawniona do wszczęcia w tym przypadku postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeśli składający petycję będzie chciał 
podejmować dalsze działania w tej sprawie, powinien zasięgnąć informacji na temat 
stanowiska prawa polskiego i powiązanych środków na szczeblu krajowym.

  
1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0040R(01):EN:HTML Dz.U. L 184 
z 24.5.2004
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0005:EN:HTML Dz.U. L 91 z 7.4.1999
3 Ponadto ocena powinna być oparta na poziomach emitowanych przez pole, a nie na definicji ogólnych 
„bezpiecznych odległości”. Stosowanie takich substytutów nie byłoby odpowiednie, ponieważ pola zależą od 
napięcia, strumienia prądu elektrycznego i kilku innych parametrów, takich jak sposób zaprojektowania masztu, 
odległość linii wysokiego napięcia, liczba systemów, wymiar i liczba linii fazy itp. Więcej informacji można 
znaleźć na stronie internetowej http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net.
4 W odpowiedzi na kwestionariusz Komisji, sytuację w państwach członkowskich w odniesieniu do wdrożenia 
zalecenia podsumowano w sprawozdaniu z 2002 r. 
(patrz http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/environment/EMF/implement_rep_en.pdf).
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Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł jednak (wyrok w sprawie C-322/88, ust. 181), że 
zaleceń nie można uznać za dokumenty niemające żadnego skutku prawnego. Sądy krajowe 
są zobowiązane do uwzględniania zaleceń w ramach rozstrzygania wnoszonych do nich 
sporów, zwłaszcza jeżeli zalecenia rzucają światło na wykładnię krajowych przepisów 
przyjętych w celu wdrożenia danego zalecenia lub jeżeli zalecenia mają uzupełnić istniejące 
przepisy wspólnotowe.

Ponieważ od roku 2001 udostępniono wiele nowych informacji naukowych, Komisja zwróciła 
się do swojego Komitetu Naukowego ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń 
dla Zdrowia (SCENIHR)2 o zaktualizowanie opinii Komitetu Naukowego Komisji ds. 
Toksyczności, Ekotoksyczności oraz Środowiska (CSTEE)3 z dnia 30 października 2001 r.4
w sprawie możliwych skutków działania pól elektromagnetycznych, pól radiowych 
i promieniowania mikrofalowego na zdrowie ludzkie. Przyjęta w ostatnim czasie wstępna 
opinia5 SCENIHR w sprawie możliwych skutków działania pól elektromagnetycznych (EMF) 
na zdrowie ludzkie została poddana procedurze konsultacji ze społeczeństwem w ostatnim 
kwartale roku 2006. Po rozpatrzeniu uwag i informacji SCENIHR sporządził ostateczną 
opinię, która niedługo zostanie opublikowana w Internecie6.

W odniesieniu do zastosowania dyrektywy Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków 
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 
(dyrektywa OOŚ), zmienionej dyrektywami 97/11/WE i 2003/35/WE, do oceny zgodności 
procedury z dyrektywą OOŚ wymagane byłyby bardziej szczegółowe informacje. Dyrektywa 
OOŚ nakłada wymóg, zgodnie z którym przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na 
środowisko naturalne między innymi z powodu ich charakteru, rozmiarów lub lokalizacji 
podlegają ocenie w odniesieniu do ich skutków przed udzieleniem zezwolenia. 
Przedsięwzięcia te określono w art. 4 i wymieniono w załączniku I i II dyrektywy OOŚ. 
Ocena oddziaływania na środowisko naturalne jest zawsze wymagana w odniesieniu do 
przedsięwzięć wymienionych w załączniku I. Wydaje się, ze przedsięwzięcie, o którym 
wspomina składający petycję, wchodzi w zakres załącznika I pkt 20 (zależnie od długości): 
„konstrukcje napowietrznych linii elektrycznych o napięciu co najmniej 220 kV i długości 
powyżej 15 km”.

Co się tyczy zawartych w petycji odniesień do korytarzy migracji zwierząt, uwagi te mają 
charakter bardzo ogólny; w oparciu o te informacje Komisja nie stwierdzić naruszenia 
prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie ochrony przyrody (dyrektywa siedliskowa7

i dyrektywa ptasia8). Jeżeli składający petycję przedstawi bardziej szczegółowe informacje, 
które umożliwią Komisji ocenę przedsięwzięcia w odniesieniu do przepisów dyrektywy 

  
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 Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, Dz.U. L 206 
z 22.7.1992, str. 7-50
8 Dyrektywa 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, Dz.U. L 103 z 25.4.1979, str. 1-18
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ptasiej i dyrektywy siedliskowej, Komisja będzie mogła zbadać przedmiotową sprawę. 
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