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Комисия по петиции

20.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0708/2011, внесена от Renata Michalska-Widla, с полско
гражданство, от името на „Przyjazna Rokietnica“, подкрепена от 164 подписа, 
относно изграждането на електропровод с високо напрежение в село 
Rokietnica, Западна Полша, и свързаните с това рискове за здравето на 
местното население

1. Резюме на петицията

Предвид препоръките в Резолюцията на Европейския парламент от 2 април 2009 г. 
относно опасенията във връзка с въздействието на електромагнитните полета върху 
здравето, вносителката на петицията посочва, че маршрутът на новия електропровод с 
високо напрежение в Rokietnica (2 x 400 kV) е неприемлив, тъй като не е достатъчно 
отдалечен от застроените зони. Вносителката настоява за подземен електропровод и се 
позовава на информационния документ на Европейската комисия, озаглавен „Подземни 
електропроводи в Европа“. Вносителката съответно призовава Европейския парламент 
да направи постъпления пред компетентните полски органи и да гарантира спазването 
на приложимите разпоредби на ЕС по отношение на определянето на маршрута на 
новия електропровод с високо напрежение, както и че ще бъде отделено необходимото 
внимание на здравето и безопасността на местното население.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 3 ноември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 април 2012 г.

В съответствие с Договора за ЕС именно държавите членки отговарят за защитата на 
населението от електромагнитни полета (ЕМП). 
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В необвързващата Препоръка 1999/519/ЕО на Съвета1 се предлагат насоки за 
ограничаване на експозицията на ЕМП, предназначени да гарантират високо ниво на 
защита на населението. Всички държави членки на ЕС са въвели регулаторна рамка, 
която да е най-малкото равностойна на настоящата рамка за защита. Поради това 
Комисията не е в състояние да влезе във връзка с местните органи и препоръчва на 
вносителя на петицията да се свърже директно със съответните национални органи. 

Въпреки това Комисията може да насочи вниманието на вносителката на петицията 
към най-новите независими научни оценки на доказателствата относно потенциалните 
въздействия на електромагнитните полета, генерирани от електропроводи за високо 
напрежение, върху здравето2, в които се стига до заключението, че изключително 
нискочестотните магнитни полета са възможен канцероген и могат да допринесат за 
увеличаване на случаите на детска левкемия, макар че не е доказана причинно-
следствена връзка. Въпреки че новите епидемиологични изследвания също сочат 
възможно увеличаване на случаите на болестта на Алцхаймер, произтичащи от 
излагането на въздействието на изключително нискочестотни магнитни полета, са 
необходими допълнителни изследвания, за да се потвърдят тези резултати. 
Понастоящем изследователският проект ARIMMORA, финансиран от 7-та рамкова 
програма за научни изследвания за ЕС, изследва още по-задълбочено въздействието на 
изключително нискочестотните магнитни полета.
С цел да се вземат предвид последните научни достижения в тази област, беше 
предприета нова актуализация на научното становище на Научния комитет по 
възникващи и идентифицирани нови здравни рискове. Резултатите се очакват в края на 
2012 година.
Заключение

Законодателството на ЕС изисква от държавите членки да вземат предвид въпросите, 
свързани с опазването на околната среда и здравето, когато вземат решения за 
определяне на маршрута на проектите, но одобряването на разрешителните за строеж е 
задължение на националните компетентни органи. Поради това Комисията не е в 
състояние да вземе решение относно маршрута на въпросния електропровод за високо 
напрежение и препоръчва на вносителката на петицията да отнесе въпроса до 
съответните национални компетентни органи. 

                                               
1 Препоръка 1999/519/ЕО на Съвета от 12 юли 1999 г. относно ограничаването на експозицията на 
населението на електромагнитни полета (от 0 Hz до 300 GHz).
2 Становище на НКВИНЗР от 2009 г.: 
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf


