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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Petiţia nr. 0744/2006, adresată de Robert Krzak, de cetăţenie poloneză, în numele 
asociaţiei „Zieloni 2004”, privind efectele nocive asupra mediului ale unei linii electrice 
aeriene de înaltă tensiune din Poznan

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul îşi exprimă îngrijorarea privind o linie electrică de înaltă tensiune proiectată a fi 
amplasată la 70 de picioare deasupra pământului, între Kromolice şi Plewiska, lângă Poznan, 
în vestul Poloniei. Petiţionarul menţionează că cele 2 linii electrice x 440 kV şi 2 linii 
electrice x 220 kV nu numai că vor fi situate în imediata vecinătate a zonelor construite, dar 
vor afecta şi un valoros ecosistem forestier. Acesta susţine că se încalcă legislaţia relevantă a 
UE şi solicită, în consecinţă, intervenţia Parlamentului European.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 6 februarie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii în
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul provizoriu al Comisiei, primit la 5 mai 2007.

Comisia Europeană (CE) cunoaşte îngrijorarea publicului privind aspectul câmpurilor 
electromagnetice (CEM). CE a monitorizat de mult timp potenţialele efecte ale CEM asupra 
sănătăţii, solicitând revizuirea literaturii ştiinţifice, finanţând cercetări, transmiţând informaţii 
şi contribuind la stabilirea unui cadru legal pentru protecţia angajaţilor şi cetăţenilor.

Acest cadru legal include limite recomandate ale expunerii populaţiei la CEM în statele 
membre (Recomandarea Consiliului 1999/519/CE 1), stabilea limite ale expunerii angajaţilor 
la CEM (Directiva 2004/40/CE2) şi stabilea limite privind CEM generate de produse 

  
1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999H0519:EN:HTML JO L 199, 30.7.1999
2 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0040R(01):EN:HTML JO L 184, 24.5.2004
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amplasate sau puse în funcţiune pe piaţa din Uniune (Directiva 1999/5/CE1). Directiva
2004/40/CE obligă statele membre să se conformeze până cel târziu la 30 aprilie 2008. 
Aceasta este destinată protejării angajaţilor împotriva riscurilor aferente câmpurilor 
electromagnetice şi de aceea are o arie de aplicare limitată.

Consiliul a adoptat Recomandarea 1999/519/CE în 12 iulie 1999 privind limitarea expunerii 
populaţiei la câmpuri electromagnetice (0 Hz la 300 GHz) în baza instrucţiunilor Comisiei 
internaţionale privind protecţia împotriva radiaţiilor neionizante (ICNIRP), astfel cum a fost 
vizată de Comisia directoare ştiinţifică care avizează Comisia Europeană pe probleme 
ştiinţifice multidisciplinare. Acest text recomandă statelor membre, în vederea asigurării unui 
nivel ridicat de protecţie a sănătăţii publice, să adopte un cadru de restricţii de bază şi niveluri 
de referinţă2. Recomandările privind limitarea expunerii s-au bazat pe efectele stabilite asupra 
sănătăţii umane.

Cu privire la aplicarea măsurilor de protecţie în situaţii speciale, precum cele menţionate 
pentru liniile electrice (de exemplu, în vecinătatea şcolilor, spitalelor, zonelor rezidenţiale), 
aplicarea măsurilor de protecţie trebuie soluţionată de măsurile naţionale, utilizând ca bază, în 
funcţie de caz, recomandarea europeană menţionată mai sus.

În cazul depăşirii nivelurilor de referinţă, se recomandă ca autorităţile naţionale să deruleze o 
evaluare a situaţiei expunerii şi să întreprindă acţiuni adecvate de urmărire, cum ar fi 
informarea populaţiei expuse, modificări ale instalaţiei sau proiectării sursei de radiaţii sau 
modului de operare a acesteia. 

În acest sens, petiţionarul poate dori să contacteze autorităţile poloneze competente pentru a le 
solicita să realizeze măsurătorile necesare pe teren şi să le compare cu standardele şi/sau 
limitele obligatorii din Polonia precum şi cu nivelurile de referinţă prevăzute de 
Recomandarea 1999/519/CE.3

Ca urmare a faptului că recomandările (cum ar fi mai sus menţionata Recomandare 
1999/519/CE) nu sunt obligatorii, Comisia nu are dreptul să iniţieze procedura de încălcare în 
acest caz. În cazul în care petiţionarul doreşte să urmărească în continuare acest aspect, se 
sugerează să se informeze privind poziţia legislaţiei poloneze şi privind măsurile aferente la 
nivel naţional.

Cu toate acestea, Curtea Europeană de Justiţie a reţinut (decizia din cauza C-322/88, punctul

  
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0005:EN:HTML JO L 91, 7.4.1999
2 În plus, evaluarea ar trebui să se bazeze pe nivelurile emise ale câmpului şi nu pe definiţia „distanţei de 
siguranţă” generale. Folosirea acestui surogat nu ar fi adecvat deoarece câmpurile depind de tensiune, de fluxul 
de curent electric şi de diverşi alţi parametri, cum ar fi proiectarea stâlpilor, de spaţiul dintre detectoarele de 
tensiune, de numărul de sisteme, de dimensiunea şi numărul liniilor fazate, etc. Pentru mai multe detalii a se 
vedea http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net .
3 Ca răspuns la un chestionar din partea Comisiei, situaţia statelor membre cu privire la punerea în aplicare a 
recomandării a fost rezumată într-un raport din anul 2002 (a se vedea  
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/environment/EMF/implement_rep_en.pdf).
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181) că recomandările nu pot fi considerate lipsite de efect legal. Instanţele naţionale sunt 
obligate să ia în considerare recomandările în vederea soluţionării litigiilor aflate pe rolul 
acestora, în special în cazul clarificării interpretării măsurilor naţionale adoptate în vederea 
implementării unei anumite recomandări sau când recomandările sunt destinate completării 
dispoziţiilor imperative ale Comunităţii.

Cu privire la cantitatea substanţială de noi informaţii ştiinţifice care au devenit disponibile din 
anul 2001, Comisia a solicitat Comisiei Ştiinţifice privind Riscurile de Sănătate Apărute şi 
Nou Identificate (SCENIHR)2 să actualizeze avizul Comisiei Ştiinţifice pentru toxicitate, eco-
toxicitate şi mediu (CSTEE)3 din 30 octombrie 20014 privind posibilele efecte ale câmpurilor 
electromagnetice, câmpurilor de radio-frecvenţă şi radiaţiilor cu microunde asupra sănătăţii
umane. Avizul preliminar recent adoptat5 al SCENIHR privind posibilele efecte ale 
Câmpurilor Electromagnetice (CEM) asupra sănătăţii umane a făcut obiectul consultării 
publice în ultimul trimestru al anului 2006. SCENIHR a examinat observaţiile şi informaţiile 
primite şi a furnizat un aviz final care va fi publicat în curând pe Internet6.

Cu privire la aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului (Directiva privind EIM), modificată de 
Directivele 97/11/CE şi 2003/35/CE, vor fi necesare informaţii mai detaliate pentru a stabili 
dacă procedura era conformă Directivei privind EIM sau nu. Directiva privind EIM impune ca 
proiectele care ar putea avea efecte semnificative asupra mediului, printre altele în virtutea 
naturii, dimensiunii sau amplasării acestora, să facă obiectul unei evaluări a efectelor de 
mediu, anterior acordării aprobării de derulare. Aceste proiecte sunt definite la articolul 4 şi 
enumerate în Anexa I şi Anexa II la Directiva privind EIM. O evaluare a impactului de mediu 
se impune întotdeauna pentru proiectele incluse în Anexa I. Proiectul menţionat de petiţionar 
pare să cadă sub incidenţa Anexei I.20 (în funcţie de lungime) „construirea unor linii electrice 
aeriene cu o tensiune de 220 kV sau mai mult şi o lungime de peste 15 km.”

Cu privire la referirile la coridoarele de migrare ale animalelor, menţionate în petiţie, acestea 
sunt de natură extrem de generală şi aceste informaţii nu permit Comisiei identificarea nici 
unei încălcări a legislaţiei comunitare privind protejarea naturii (Directiva privind habitatele7

şi Directiva privind păsările8). În cazul în care petiţionarul va furniza informaţii detaliate care 
să îi permită Comisiei să evalueze proiectul în legătură cu directivele privind păsările şi 
habitatele, Comisia va putea investiga acest aspect.  

  
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 Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale şi florei şi faunei sălbatice, JO L 206, 22.7.1992, 
p. 7-50
8 Directiva 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice,  JO L 103, 25.4.1979, p. 1-18
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