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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0708/2011 af Renata Michalska-Widla, polsk statsborger, for 
sammenslutningen "Przyjazna Rokietnica", og 164 medunderskrivere, om 
opførelse af en højspændingsledning i den vestpolske by Rokietnica og de 
dermed forbundne farer for lokalbefolkningens sundhed

1. Sammendrag

Under henvisning til henstillingerne i Europa-Parlamentets beslutning af 2. april 2009 om 
sundhedsproblemer i forbindelse med elektromagnetiske felter påpeger andrageren, at 
linjeføringen for den nye højspændingsledning i Rokietnica (2 x 400 kV) er uacceptabel pga. 
den utilstrækkelige afstand til bebyggede områder. Andrageren slår til lyd for en underjordisk 
linjeføring og henviser til Kommissionens baggrundsdokument "Undergrounding of 
electricity lines in Europe". Ηun anmoder derfor Europa-Parlamentet om at rette henvendelse 
til de ansvarlige polske instanser og bevirke, at EU's på området gældende bestemmelser 
bliver overholdt i forbindelse med fastlæggelsen af linjeføringen for den nye 
højspændingsledning, og at der bliver taget behørigt hensyn til lokalbefolkningens sundhed og 
sikkerhed.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. november 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012

"I henhold til EU-traktaten er det medlemsstaternes myndigheder, der er ansvarlige for at 
beskytte offentligheden mod elektromagnetiske felter (EMF). 
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En ikkebindende henstilling fra Rådet (1999/519/EF)1 foreslår eksponeringsretningslinjer, 
som skal sikre befolkningen et højt beskyttelsesniveau. Alle EU-medlemsstater har indført et 
regelsæt, der som minimum svarer til disse rammer for beskyttelse. Kommissionen er derfor 
ikke er i stand til at kontakte de lokale myndigheder og anbefaler, at andrageren retter direkte 
henvendelse til de relevante nationale myndigheder. 
Kommissionen kan dog henvise andrageren til de seneste uafhængige videnskabelige 
vurderinger af beviserne vedrørende de potentielle sundhedsmæssige virkninger af 
elektromagnetiske felter, der genereres af højspændingsledninger2. Det konkluderes i disse 
vurderinger, at ekstremt lavfrekvente magnetiske felter muligvis er kræftfremkaldende og kan 
bidrage til en stigning i leukæmi hos børn, men en årsagssammenhæng er ikke bevist. Nye 
epidemiologiske undersøgelser viser også en mulig stigning i Alzheimers sygdom ved 
udsættelse for ekstremt lavfrekvente magnetiske felter, men yderligere forskning er dog 
nødvendig for at fastslå disse resultater. Forskningsprojektet ARIMMORA, der er finansieret 
af EU's syvende rammeprogram for forskning, undersøger i øjeblikket yderligere virkningen 
af ekstremt lavfrekvente magnetiske felter. 
En ny opdatering af den videnskabelige udtalelse fra Den Videnskabelige Komité for Nye og 
Nyligt Identificerede Sundhedsrisici er blevet iværksat med henblik på at inddrage den 
seneste videnskabelige udvikling på dette område. Resultaterne forventes at foreligge ved 
udgangen af 2012.
Konklusion

EU-lovgivningen pålægger medlemsstaterne at tage hensyn til miljø- og sundhedsmæssige 
bekymringer, når der træffes beslutning om linjeføring af projekter, men det påhviler de 
nationale kompetente myndigheder at godkende byggetilladelser. Kommissionen er derfor 
ikke i stand til at træffe beslutning om linjeføringen af den pågældende højspændingsledning 
og anbefaler, at andrageren går videre med processen hos de relevante nationale 
myndigheder." 

                                               
1 Rådets henstilling af 12. juli 1999 om begrænsning af befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter 
(0 Hz-300 GHz) (1999/519/EF).
2 2009 Udtalelse fra VKNNIS:
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf.


