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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0708/2011, της Renata Michalska-Widla, πολωνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης «Przyjazna Rokietnica», η οποία συνοδεύεται από 
164 υπογραφές, σχετικά με την κατασκευή αγωγού υψηλής τάσης στο χωριό 
Rokietnica της δυτικής Πολωνίας και τους επακόλουθους κινδύνους για την 
υγεία του τοπικού πληθυσμού

1. Περίληψη της αναφοράς

Έχοντας υπόψη τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περιλαμβάνονται στο 
ψήφισμά του της 2ας Απριλίου 2009 σχετικά με τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία, η αναφέρουσα επισημαίνει ότι η διαδρομή του αγωγού υψηλής 
τάσης στο χωριό Rokietnica (2x400 kV) είναι απαράδεκτη, διότι δεν βρίσκεται σε αρκετά 
μεγάλη απόσταση από κατοικημένες περιοχές. Η αναφέρουσα ζητεί μετ’ επιτάσεως την 
κατασκευή υπόγειας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και επικαλείται το έγγραφο 
αναφοράς της Επιτροπής με τίτλο «Υπογειοποίηση των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Ευρώπη». Καλεί, συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προβεί σε 
διαβήματα προς τις αρμόδιες πολωνικές αρχές και να διασφαλίσει ότι τηρούνται οι 
εφαρμοστέες διατάξεις της ΕΕ όσον αφορά τον καθορισμό της διαδρομής του νέου αγωγού 
υψηλής τάσης και ότι λαμβάνεται δεόντως υπόψη η υγεία και η ασφάλεια του τοπικού 
πληθυσμού.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 3 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012.

Σύμφωνα με τη Συνθήκη της ΕΕ, η προστασία του πληθυσμού από τα ηλεκτρομαγνητικά 
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πεδία (ΗΜΠ) είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. 
Η μη δεσμευτική σύσταση του Συμβουλίου (1999/519/EΚ)1 προτείνει κατευθυντήριες 
γραμμές για την έκθεση σε ΗΜΠ με στόχο τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του 
πληθυσμού. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν θεσπίσει κανονιστικό πλαίσιο τουλάχιστον 
ισοδύναμο του εν λόγω πλαισίου προστασίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να 
έρθει σε επαφή με τις τοπικές αρχές και προτείνει στην αναφέρουσα να επικοινωνήσει 
απευθείας με τις αρμόδιες εθνικές αρχές. 
Ωστόσο, η Επιτροπή υποδεικνύει στην αναφέρουσα τις πρόσφατες ανεξάρτητες 
επιστημονικές αξιολογήσεις των αποδεικτικών στοιχείων που αφορούν τις πιθανές επιπτώσεις 
στην υγεία των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που δημιουργούνται από τις γραμμές ηλεκτρικού 
ρεύματος υψηλής τάσης2, αξιολογήσεις οι οποίες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι 
εξαιρετικά χαμηλές συχνότητες μαγνητικών πεδίων είναι πιθανώς καρκινογενείς και 
ενδέχεται να συντελούν στην αύξηση των κρουσμάτων παιδικής λευχαιμίας, χωρίς όμως να 
έχει αποδειχθεί αιτιώδης συνάφεια. Παρότι νέες επιδημιολογικές μελέτες καταδεικνύουν 
επίσης πιθανή αύξηση των κρουσμάτων της νόσου του Αλτσχάιμερ, η οποία προκαλείται από 
την έκθεση σε εξαιρετικά χαμηλές συχνότητες μαγνητικών πεδίων, απαιτείται διεξαγωγή 
περαιτέρω έρευνας για την επιβεβαίωση αυτών των αποτελεσμάτων. Στο ερευνητικό 
πρόγραμμα ARIMMORA, που χρηματοδοτείται από το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας, 
διεξάγεται σήμερα περαιτέρω έρευνα για τις επιπτώσεις των εξαιρετικά χαμηλών συχνοτήτων 
μαγνητικών πεδίων.  

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις στον χώρο αυτόν, 
έχει ξεκινήσει η έκδοση νέας επικαιροποιημένης επιστημονικής γνωμοδότησης της 
επιστημονικής επιτροπής για τους ανακύπτοντες και τους πρόσφατα εντοπιζόμενους 
κινδύνους για την υγεία. Τα αποτελέσματα αναμένεται να δημοσιευθούν στα τέλη του 2012.

Συμπέρασμα
Η νομοθεσία της ΕΕ υποχρεώνει τα κράτη μέλη να συνυπολογίζουν τις ανησυχίες για το 
περιβάλλον και την υγεία όταν λαμβάνουν αποφάσεις για τις διαδρομές έργων, όμως η 
έγκριση αδειών κατασκευής εναπόκειται στην αρμοδιότητα των εθνικών αρμόδιων αρχών. Ως 
εκ τούτου, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αποφανθεί σχετικά με τη διαδρομή του εν λόγω 
αγωγού υψηλής τάσης και συστήνει στην αναφέρουσα να συνεχίσει τη διαδικασία 
απευθυνόμενη στις εθνικές αρμόδιες αρχές. 

                                               
1 Σύσταση του Συμβουλίου (1999/519/ΕΚ) της 12ης Ιουλίου 1999 περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού 
σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz – 300 GHz).
2 Γνωμοδότηση 2009 της επιστημονικής επιτροπής για τους ανακύπτοντες και τους πρόσφατα εντοπιζόμενους 
κινδύνους για την υγεία (SCENIHR):
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf .


