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Tárgy: Rafaela Amezcua Casas, spanyol állampolgár által az Asociación de Vecinos 
de Favara nevében benyújtott, 0359/2008. számú petíció egy transzformátor 
állomás Valenciában történő létrehozásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója tiltakozik egy transzformátor állomásnak a Patraix kerületben (Valencia) 
történő létrehozása ellen, és azzal érvel, hogy ez a határozat figyelmen kívül hagyta a helyi 
lakosok által kinyilvánított ellenkezést. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a helyi hatóságok 
megszegték volna az IPPC-irányelv szerinti kötelezettségeiket, és elmulasztották az 
elővigyázatosság elvének alkalmazását. A petíció benyújtója szerint e transzformátor 
állomásnak a házak és iskolák közvetlen közelében való működése komoly kockázatot 
jelentene a lakosok egészsége szempontjából. A petíció benyújtója azt állítja, hogy a helyi 
lakosok soha nem ellenezték Valencia energiakapacitásának növelését, hanem azt kérik, hogy 
a transzformátor állomást helyezzék át a lakókörzeten kívülre. A petíció benyújtója két 
korábbi balesetet említ, amelyek a helyzet komolyságát mutatják, és a helyzet kivizsgálására 
kéri az Európai Parlamentet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. július 18. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. november 25.

I. A petíció

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki a Valencia Patraix kerületében megépítendő
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transzformátor állomás, valamint az ezt az állomást az energiaszolgáltató rendszerrel 
összekötő magas feszültségű vezeték esetleges egészségkárosító hatásával kapcsolatban. A 
petíció benyújtója szerint ezek a létesítmények nem felelnek meg a következő közösségi 
jogszabályoknak:

 A környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 2008/1/EK 
irányelv1 (a 96/61/EK irányelv egységes szerkezetbe foglalt változata, a továbbiakban
IPPC-irányelv)

 A 2005/370/EK tanácsi határozattal2 megerősített Aarhusi Egyezményt végrehajtó 
jogszabály.

II. A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

Az IPPC-irányelv célja az 1. mellékletében felsorolt tevékenységekből származó szennyezés 
integrált megelőzésének és csökkentésének megvalósítása. Olyan intézkedéseket állapít meg, 
amelyek célja a levegőt, a vizeket és a talajt szennyező, a fent említett tevékenységekből 
fakadó kibocsátások megelőzése, vagy ha ez nem megvalósítható, csökkentése a környezet 
egészének magas szintű védelme érdekében.

Az energiaipari kategórián belül a következő létesítmények tartoznak az IPPC-irányelv 
hatálya alá: égetőművek 50 MW-ot meghaladó hőteljesítménnyel, ásványolaj- és 
gázfinomítók, kokszolókemencék, széngázosító és –cseppfolyósító üzemek. Az 1. melléklet 
nem említi sem a transzformátor állomásokat, sem a magas feszültségű vezetékeket. Ebből 
kifolyólag a petíció tárgyát képező létesítmények nem tartoznak az IPPC-irányelv hatálya alá.

Az Aarhusi Egyezmény aláírói garantálják a környezeti ügyekben az információhoz való 
hozzáférést, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételét és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog biztosítását. A petíció benyújtója szerint az érintett 
közösségek akkor értesültek a transzformátor állomás építésének tervéről, amikor azt már 
engedélyezték, és az infrastruktúra első elemeit már el is kezdték építeni (lásd a spanyol 
nyelvű háttérdokumentum 4. oldalát). Ezért a helyi lakosságnak nem volt lehetősége arra, 
hogy a projektről tájékozódjon vagy részt vegyen a döntéshozatali folyamatban. Ez az 
információ a 4. cikk megsértésére utal (a környezeti ügyekben az információhoz való 
hozzáférésről szóló cikk, amelynek rendelkezései a 2003/4/EK irányelv3 3. cikkével kerültek 
átültetésre). Mindazonáltal a petíció benyújtói által rendelkezésre bocsájtott információ nem 
zárja ki annak lehetőségét, hogy a spanyol hatóságok idejében tájékoztatták a projektről a 
lakosságot.

                                               
1 HL L 24., 2008.1.29., 8. o.

2 HL L 124., 2005.5.17., 1–3. o.

3 HL L 41., 2003.1.28., 26. o., környezeti ügyekben az információhoz való nyilvános hozzáférésről.
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A petíció benyújtói által említett jogszabály mellett a 97/11/EK irányelvvel1  és a 2003/35/EK
irányelvvel2 módosított 85/337/EGK irányelv3 (a környezeti hatásvizsgálatról szóló vagy 
KHV-irányelvként ismert irányelv) is figyelembe vehető. Ez az irányelv rendelkezik bizonyos 
projektek környezeti hatásvizsgálatáról. Megkülönbözteti az úgynevezett 1. mellékletben
szereplő projekteket, amelyek esetében mindig kötelező a hatásvizsgálat, és a 2. mellékletben 
szereplő projekteket, amelyek esetében a tagállamoknak eseti vizsgálat során és/vagy a 
tagállamok által meghatározott küszöbértékek, vagy kritériumok alapján kell meghatározniuk, 
hogy az adott projektet alá kell-e vetni a hatásvizsgálatnak.

A 220 kV vagy annál nagyobb feszültségű, vagy 15 km-nél hosszabb elektromos felső
vezetékek építési projektjei az 1. melléklet 20. pontja alá tartoznak, ennélfogva – a KHV-
irányelv értelmében – kötelező környezeti hatásvizsgálatnak alávetni őket. A villamos energia 
felső vezetéken történő szállításával kapcsolatos bizonyos egyéb projektek a 2. melléklet 3. b) 
pontja alá tartoznak. Ebben az esetben akkor van szükség környezeti hatásvizsgálatra, ha 
valószínűleg jelentős hatással lesz a környezetre. Annak a meghatározása, hogy ez az eset áll-
e fenn, elsődlegesen az érintett tagállam megfelelő hatóságának felelőssége.

A petíció benyújtója által rendelkezésre bocsájtott információ alapján úgy tűnik, hogy a 
szóban forgó projekttel kapcsolatban környezeti hatásvizsgálatra került sor. Ahhoz viszont 
nem áll elegendő információ a Bizottság rendelkezésére, hogy megállapítsa, hogy a KHV-
eljárás megfelelően zajlott-e le, különös tekintettel a nyilvánosság bevonására.

A Bizottság tudatában van az elektromágneses mezőkkel (EMF) kapcsolatos lakossági 
aggodalmaknak, és folyamatosan vizsgálja az ilyen mezők esetleges egészségi hatásait, kérve 
a tudományos szakirodalom áttekintését, erre irányuló kutatásokat támogat, ismereteket 
terjeszt és hozzájárul a munkavállalók és a polgárok védelmét célzó jogi keretek 
megalkotásához.

E jogi keretek részét képezi a lakosságot érő elektromágneses sugárterhelés (0 Hz – 300 GHz) 
korlátozásáról szóló, 1999. július 12-i 1999/519/EK tanácsi ajánlása4. Ez az aktus azt ajánlja, 
hogy a tagállamok a közegészség magas fokú védelmének biztosítása érdekében fogadjanak el 
egy alapvető korlátozásokat és referenciaszinteket tartalmazó keretrendszert5. Az expozíció

                                               
1 A Tanács 1997. március 3-i 97/11/EK irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 

hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról. HL L 73., 1997.3.14.

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 2003/35/EK irányelve a környezettel kapcsolatos egyes 
tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról. 
HL L 156., 2003.6.25.

3 A Tanács 1985. június 27-i 85/337/EGK irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról. HL L 175., 1985.7.5.

4 HL L 199., 1999.7.30. (http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/1999/l_199/l_19919990730en00590070.pdf).

5 Ezzel kapcsolatban fontos továbbá, hogy a vizsgálatnak a kibocsájtott elektromágneses szinten kell alapulnia, 
nem pedig az általánosan megfogalmazott „biztonságos távolság” fogalommeghatározásán. Az utóbbi 
használata azért nem lenne megfelelő, mert az elektromágneses mező a feszültségtől, az elektromos áramtól 
és még néhány további paramétertől függ, mint például a távvezetékoszlopok kialakításától, a feszültség 
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korlátozására vonatkozó ajánlások alapjául az emberi egészségre gyakorolt, már megállapított 
hatások szolgálnak. Az 1999/519/EK ajánlásban szereplő expozíciós határértékek tudományos 
alapjait legutóbb az új és újonnan azonosított egészségügyi kockázatok tudományos 
bizottsága (ÚÚAKTB)1 hagyta jóvá 2007 márciusában, a rendelkezésre álló legfrissebb 
tudományos bizonyítékok alapján. Az elektromos vezetékek által generált extrém alacsony 
frekvenciamezők (ELF-mezők – 0-300 Hz) tekintetében az ÚÚAKTB legutóbbi 
véleményében a következő állt: „A korábbi, nagyrészt a gyermekkori leukémiával 
kapcsolatban elvégzett epidemiológiai tanulmányok alapján leszűrt következtetés, amely 
szerint az ELF mágneses mezőknek rákkeltő hatásuk lehet, továbbra is érvényes. A mellrák és 
a szív- és érrendszeri megbetegedések vonatkozásában a legfrissebb kutatások azt jelezték, 
hogy valószínűsíthetően nincs összefüggés. A degeneratív idegrendszeri betegségek és az 
agydaganatok tekintetében továbbra is bizonytalan, hogy van-e kapcsolat az ELF-mezőkkel.
Nem mutattak ki egyértelmű kapcsolatot az ELF-mezők és a vizsgálati alanyok által észlelt 
tünetek (amelyekre időnként elektromos túlérzékenységként szoktak utalni) között.”

Ami a védőintézkedések bizonyos körülmények közötti alkalmazását illeti (pl. az iskolák, 
lakott területek stb. közelében lévő elektromos vezetékek), a védő intézkedések 
végrehajtásáról a nemzeti hatóságoknak kell gondoskodniuk, figyelembe véve a Tanács 
ajánlását.

A referenciaszintek túllépése esetén ajánlott, hogy a nemzeti hatóságok megvizsgálják a 
sugárterhelési helyzetet, és megfelelő nyomon követési intézkedéseket tegyenek, mint például 
a sugárterhelésnek kitett lakosság tájékoztatása, változtatás a sugárzási forrás telepítésén vagy 
kialakításán, vagy működési módján.

A tagállamoknak az ajánlásban foglaltak végrehajtásával kapcsolatos helyzetét a Bizottságnak
a közelmúltban kiadott, az 1999/519/EK tanácsi ajánlás alkalmazásáról szóló jelentése 
(COM(2008) 532 végleges)2 foglalja össze.

Mindazonáltal, mivel az ajánlások nem kötelező erejűek, a Bizottságnak nem áll módjában 
jogi úton közbelépni az ajánlásban foglalt normák alkalmazásának érvényesítése céljából. 
Amennyiben a petíció benyújtója tovább szeretné vinni az ügyet, a Bizottság azt javasolja, 
hogy tájékozódjon a spanyol törvények álláspontjáról és a nemzeti szinten e téren tett 
intézkedésekről.

Az Európai Bíróság azonban úgy véli (a C-322/88. sz. ügyben hozott ítélet 18. pontjában3), 
hogy az ajánlásokat nem lehet úgy tekinteni, hogy azoknak semmilyen joghatásuk sincs. A 
nemzeti bíróságok kötelesek figyelembe venni az ajánlásokat az eléjük vitt vitákban hozott 
döntéseik során, különösen azokban az esetekben, amikor azok fényt vetnek egy adott ajánlás 
                                                                                                                                                  

alatt álló vezetékek távolságától, a rendszerek számától, a fázisvezetékek méretétől és számától stb. Erről 
bővebben: http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net.

1http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_007.pdf.

2 A Bizottság jelentése a lakosságot érő elektromágneses sugárterhelés (0 Hz – 300 GHz) korlátozásáról szóló, 
1999. július 12-i 1999/519/EK tanácsi ajánlás alkalmazásáról – Második végrehajtási jelentés (2002–2007) 
(COM(2008) 532 végleges).
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61988J0322:EN:HTML.
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végrehajtása céljából hozott nemzeti intézkedések értelmezésére, vagy amelyekben az 
ajánlások célja a kötelező erejű közösségi előírások kiegészítése.

III. Következtetések

A Bizottság nem tudja megállapítani az IPPC-irányelv megsértését. A petíció benyújtói által 
rendelkezésre bocsájtott információk alapján nem vonható le egyértelmű következtetés arra 
vonatkozólag sem, hogy sérült-e az Aarhusi Egyezmény és az ahhoz kapcsolódó közösségi 
szabályozás.

A legfrissebb információk szerint úgy tűnik, hogy a Patraix-i állomás tevékenységét bírósági 
fellebbezések, valamint a petíció benyújtói által bejelentett balesetek következtében 
felfüggesztették. Úgy tűnik továbbá, hogy a különféle illetékes spanyol hatóságok 
megegyezésre jutottak a tekintetben, hogy Valencia város más részére, mégpedig a Turia 
folyó korábbi medrébe telepítik át a szóban forgó elektromos berendezést. Ebben az esetben a 
petíció benyújtójának céljai teljesülnének.

A közelmúlt fenti helyi fejleményeit tekintve a Bizottság javasolja annak ellenőrzését, hogy a 
transzformátor állomást valóban bezárták-e. Amennyiben nem, a Bizottság ki fogja kérni a 
spanyol hatóságok észrevételeit a petícióban említett kérdésekkel kapcsolatban.


