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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0359/2008, którą złożyła Rafaela Amezcua Casas (Hiszpania), w 
imieniu Asociación de Vecinos de Favara, w sprawie otwarcia stacji 
transformatorowej w Walencji

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję protestuje przeciwko otwarciu stacji transformatorowej w dystrykcie 
Patraix (Walencja), ponieważ uważa, że ta decyzja nie uwzględniła sprzeciwu zgłaszanego 
przez mieszkańców. Składająca petycję uważa, że władze lokalne naruszyły swoje obowiązki 
wynikające z dyrektywy IPPC oraz nie zastosowały zasady przezorności. Według składającej 
petycję działanie stacji transformatorowej w bezpośredniej bliskości domów i szkół 
powodowałoby poważne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Składająca petycję twierdzi, 
że mieszkańcy nigdy nie sprzeciwiali się zwiększeniu mocy w Walencji, ale zwraca się 
o przeniesienie stacji transformatorowej poza obszar zamieszkany. Składająca petycję 
powołuje się na dwa wcześniejsze przypadki wskazujące na zagrożenie wynikające z tej 
sytuacji i zwraca się do Parlamentu Europejskiego o jej zbadanie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 lipca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.

I. Petycja

Składająca petycję przedstawia swoje obawy w związku z możliwym negatywnym wpływem 
na zdrowie działania podstacji transformatorowej zbudowanej w walenckim dystrykcie 
Patraix oraz linii wysokiego napięcia łączącej transformator z systemem elektrycznego 
zasilania. Zdaniem składającej petycję urządzenia te nie są zgodne ze wspólnotowym 
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prawodawstwem:

 dyrektywą 2008/1/WE dotyczącą zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom
i ich kontroli1 (wersja skodyfikowana dyrektywy 96/61/WE zwanej dyrektywą IPPC),

 przepisami wdrażającymi Konwencję z Aarhus przyjętą przez Radę na mocy decyzji 
2005/370/WE2. 

II. Uwagi Komisji dotyczące petycji

Dyrektywa IPPC ma na celu zapobiegać i kontrolować w zintegrowany sposób 
zanieczyszczenia wynikające z działań wymienionych w załączniku 1. Ustanawia ona środki 
prewencyjne lub, w przypadkach, gdzie ich zastosowanie nie jest wykonalne, środki 
ograniczające emisje do powietrza, wody i gruntów powstające w wyniku realizacji 
wspomnianych działań, aby uzyskać wysoki stopień ochrony środowiska w ogóle. 

W kategorii przemysłu energetycznego następujące zakłady podlegają zakresowi dyrektywy: 
instalacje energetycznego spalania o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 50 MW, 
rafinerie oleju mineralnego i gazu, piece koksownicze oraz zakłady gazyfikacji i skraplania. 
W załączniku I nie ma wzmianki o stacjach transformatorowych lub liniach wysokiego 
napięcia. W rezultacie zakład, o którym mowa w petycji, nie podlega zakresowi dyrektywy 
IPPC.

Sygnatariusze Konwencji z Aarhus gwarantują prawa dostępu do informacji, udział 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostęp do sprawiedliwości w sprawach 
dotyczących środowiska. Zdaniem składającej petycję zainteresowane społeczności 
dowiedziały się o projekcie w chwili udzielenia zezwolenia i rozpoczęcia pierwszych prac 
infrastrukturalnych (patrz str. 4 otrzymanego dokumentu źródłowego w języku hiszpańskim). 
Poinformowanie społeczeństwa lub jego zaangażowanie w proces decyzyjny nie było zatem 
możliwe. Informacja ta wskazuje na naruszenie art. 4 (dotyczącego dostępu do informacji
o ochronie środowiska, którego przepisy zostały transponowane do art. 3 dyrektywy 
2003/4/WE3). Niemniej jednak informacje dostarczone przez składających petycję nie 
wykluczają, iż władze hiszpańskie poinformowały o projekcie na czas.

Poza przepisami, na które powołują się składający petycję, można również uwzględnić 
dyrektywę Rady 85/337/EWG4 zmienioną dyrektywą 97/11/WE5 oraz dyrektywę 03/35/WE1

                                               
1 Dz.U. L 24 z 29.1.2008, s. 8.

2 Dz.U. L 124 z 17.5.2005, s. 1–3.

3 Dz.U. L 41 z 28.1.2033, s. 26 w sprawie dostępu społeczeństwa do informacji dotyczących środowiska.

4 Dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko naturalne. Dz.U. L 175 z 5.7.1985.

5 Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny 
wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko Dz.U. L 073 
z 14.03.1997.
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(zwaną dyrektywą dotyczącą oceny oddziaływania na środowisko – dyrektywą OOŚ). 
Przedmiotowa dyrektywa zawiera przepisy dotyczące oceny oddziaływania na środowisko 
niektórych projektów. Rozróżnia tak zwane projekty wymienione w załączniku I, które 
zawsze podlegają ocenie, oraz projekty ujęte w załączniku II, w przypadku których państwa 
członkowskie podejmują decyzję, czy dany projekt będzie podlegał ocenie oddziaływania na 
środowisko, na podstawie analizy poszczególnych przypadków lub poprzez ustanowienie 
progów i kryteriów.

Projekty obejmujące budowę napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu 220 kV
i więcej oraz o długości większej niż 15 km są uwzględnione w załączniku I pkt 20,
w związku z czym obowiązkowo wymagają przeprowadzenia OOŚ na mocy dyrektywy OOŚ. 
Niektóre inne przedsięwzięcia obejmujące przesył energii elektrycznej za pomocą linii 
napowietrznych zostały uwzględnione w pkt 3 lit. b) załącznika II. W tym przypadku 
przeprowadzenie OOŚ jest wymagane, jeśli przedsięwzięcia te mogą w sposób znaczący 
oddziaływać na środowisko. Zasadnicza odpowiedzialność za decyzję, czy potrzebna jest 
OOŚ, spoczywa na właściwych władzach państwa członkowskiego.

Z informacji dostarczonych przez składających petycję wynika, iż procedura w ramach OOŚ 
została dla tego projektu przeprowadzona. Niemniej jednak Komisja nie ma wystarczających 
informacji, aby stwierdzić, czy procedura w ramach OOŚ została przeprowadzona 
prawidłowo, szczególnie w odniesieniu do udziału społeczeństwa.

Komisja jest świadoma obaw społeczeństwa dotyczących pól elektromagnetycznych, śledzi 
ich potencjalny wpływ na zdrowie, zwracając się o przegląd literatury naukowej, finansując 
badania, rozpowszechniając informacje oraz przyczyniając się do tworzenia ram prawnych 
w celu ochrony pracowników i obywateli.

Wspomniane ramy prawne obejmują rozporządzenie Rady nr 1999/519/WE z dnia 12 lipca 
1999 r. w sprawie ograniczenia narażenia ludności na pola elektromagnetyczne (od 0 Hz do 
300 GHz)2. Tekst ten zaleca, aby w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
publicznego państwa członkowskie przyjęły ramy prawne zawierające podstawowe 
ograniczenia i poziomy odniesienia3. Przedmiotowe zalecenia dotyczące ograniczenia 
ekspozycji powstały w oparciu o ustalone skutki dla zdrowia ludzkiego. Podstawy prawne dla 
ograniczeń dotyczących ekspozycji zawarte w zaleceniu 1999/519/WE zostały poparte przez 
Komitet Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia 

                                                                                                                                                  
1 Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział 

społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz 
zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy 
Rady 85/337/EWG i 96/61/WE. Dz.U. L 156 z 25.6.2003.

2 Dz.U. L 199 z 30.7.1999 (http://europa.eu.int/eurlex/pri/en/oj/dat/1999/l_199/l_19919990730en
00590070.pdf).

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 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.
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(SCENIHR)1 w marcu 2007 r. w oparciu o najnowszy dostępny dowód naukowy. 
W przypadku pól o skrajnie niskich częstotliwościach (pola ELF – 0–300 Hz), generowanych 
przez linie energii elektrycznej, SCENIHR jest zdania, iż „wcześniejszy wniosek, że pola 
magnetyczne ELF mają prawdopodobnie działanie rakotwórcze, zasadniczo oparty na 
wynikach badań epidemiologicznych nad białaczką dziecięcą, jest wciąż aktualny. W zakresie 
raka piersi i chorób układu krążenia, według ostatnich badań, taki związek jest mało 
prawdopodobny. W zakresie chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego i nowotworów 
mózgu, związek z polami ELF pozostaje niepewny. Nie wykazano stałych zależności 
pomiędzy polami ELF a objawami zgłaszanymi indywidualnie (niekiedy zwanymi 
nadwrażliwością elektryczną)”.

W odniesieniu do stosowania środków ochronnych w szczególnych okolicznościach 
(np. w przypadku linii energetycznych przebiegających w pobliżu szkól, obszarów 
mieszkalnych) odpowiedzialność za ich wdrożenie należy do władz krajowych, 
z uwzględnieniem zaleceń Rady.

W przypadku przekroczenia poziomów odniesienia zaleca się, aby władze krajowe 
przeprowadziły ocenę sytuacji w zakresie narażenia i podjęły odpowiednie działania 
następcze, takie jak dostarczenie informacji ludności na danym terenie, zmiany w instalacji 
lub projekcie źródła promieniowania lub sposobie jego eksploatacji.

Sytuacja państw członkowskich w odniesieniu do wdrożenia zalecenia została podsumowana 
w ostatnim sprawozdaniu Komisji w sprawie zastosowania zalecenia Rady 1999/519/WE 
(COM(2008) 532 wersja ostateczna)2.

Jednakże ponieważ zalecenia nie są wiążące, Komisja nie jest uprawniona do prawnego 
ingerowania w celu wyegzekwowania stosowania standardów określonych w zaleceniu. Jeśli 
składający petycję pragnie dalej badać tę sprawę, sugeruje się, aby zasięgnął informacji na 
temat stanowiska prawa hiszpańskiego i powiązanych środków na szczeblu krajowym.

Niemniej jednak Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł (wyrok w sprawie C-322/88, 
ust. 183), że zaleceń nie można uznać za dokumenty niemające żadnego skutku prawnego. 
Sądy krajowe są zobowiązane do uwzględniania zaleceń podczas rozstrzygania w sporach do 
nich wnoszonych, zwłaszcza jeśli zalecenia rzucają światło na wykładnię krajowych 
przepisów prawa lub gdy zalecenia mają uzupełnić istniejące przepisy wspólnotowe.

III. Wnioski

Komisja nie może wskazać na naruszenie dyrektywy IPPC. W świetle informacji 
dostarczonych przez składających petycję nie można wyciągnąć żadnych ostatecznych 

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

2 Sprawozdanie Komisji ze stosowania zalecenia Rady z dnia 12 lipca 1999 r. (1999/519/WE) w sprawie 
ograniczenia narażenia ludności na pola elektromagnetyczne (od 0 Hz do 300 GHz) – Drugie sprawozdanie 
z wykonania 2002–2007 (COM(2008) 532 wersja ostateczna).
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61988J0322:EN:HTML.
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wniosków w odniesieniu do ewentualnego naruszenia Konwencji z Aarhus i powiązanych 
przepisów wspólnotowych. 

Zgodnie z niedawno otrzymanymi informacjami wydaje się, iż działalność podstacji 
w dystrykcie Patraix została zawieszona w wyniku wniesienia skarg sądowych oraz 
wypadków zgłoszonych przez składających petycję. Co więcej, wydaje się, że inne właściwe 
władze hiszpańskie postanowiły przenieść zakład energetyczny w inne miejsce Walencji, 
a dokładnie – wcześniejsze koryto rzeki Turia. W takim przypadku cele składających petycje 
zostałyby zrealizowane.

W świetle niedawnych wydarzeń na szczeblu lokalnym Komisja sugeruje sprawdzenie, czy 
podstacja transformatorowa została zamknięta. Jeśli tak się nie stało, Komisja zwróci się do 
władz hiszpańskich o udzielenie wyjaśnień w związku z kwestiami poruszonymi w niniejszej 
petycji.


