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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Renata Michalska-Widla lengyel állampolgár által a „Przyjazna Rokietnica” 
egyesület nevében benyújtott 0708/2011 számú, 164 aláírást tartalmazó 
petíció a nyugat-lengyelországi Rokietnica városban egy nagyfeszültségű 
vezeték létesítéséről, és ehhez kapcsolódóan a helyi lakosság egészségének 
veszélyeztetéséről

1. A petíció összefoglalása

Hivatkozással az elektromágneses mezőkhöz kapcsolódó egészségügyi aggodalmakról szóló 
2009. április 2-i európai parlamenti állásfoglalásában foglalt ajánlásokra a petíció benyújtója 
rámutat, hogy Rokietnica városban az új nagyfeszültségű vezeték (2 x 400 kV) nyomvonala 
elfogadhatatlan a lakott területektől való elégtelen távolsága miatt. A petíció benyújtója azt 
szeretné, hogy a vezeték nyomvonala a föld alatt legyen, és felhívja a figyelmet a Bizottság 
„Undergrounding of electricity lines in Europe” (Föld alatti magasfeszültségű vezetékek 
Európában) című háttérdokumentumára. A petíció benyújtója ezért arra kéri az Európai 
Parlamentet, hogy keresse meg az illetékes lengyel hatóságokat és tegyen intézkedéseket 
annak érdekében, hogy az új nagyfeszültségű vezeték nyomvonalának meghatározásakor 
betartsák az Európai Unió e területen hatályos rendelkezéseit, és kellő figyelmet szenteljenek 
a helyi lakosság egészségének és biztonságának.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. november 3. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.
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Az Európai Unióról szóló szerződéssel összhangban a tagállamok feladata biztosítani a 
lakosság elektromágneses terekkel (EMF) szembeni védelmét. 

Egy nem kötelező erejű tanácsi ajánlás (1999/519/EK)1 expozíciós iránymutatásokat javasol, 
amelyek célja a lakosság magas szintű védelmének biztosítása. Valamennyi uniós 
tagállamban kialakítottak e védelmi kerettel legalább egyenértékű szabályozási keretet. A 
Bizottság ezért nincs abban a helyzetben, hogy érintkezésbe lépjen a helyi hatóságokkal, és 
azt ajánlja a petíció benyújtójának, hogy közvetlenül vegye fel a kapcsolatot az illetékes 
nemzeti hatóságokkal. 

A Bizottság azonban felhívja a petíció benyújtójának figyelmét a nagyfeszültségű vezetékek 
által gerjesztett elektromágneses terek lehetséges egészségügyi hatásaira vonatkozó legújabb 
független tudományos értékelésekre2, amelyek megállapítják, hogy az extrém alacsony 
frekvenciájú mágneses terek rákkeltőek lehetnek, és hozzájárulhatnak a gyermekkori 
leukémia gyakoribbá válásához, de az ok-okozati kapcsolat nem bizonyított. Jóllehet az új 
epidemiológiai vizsgálatok az Alzheimer-kór extrém alacsony frekvenciájú mágneses 
tereknek való kitettségből eredő lehetséges gyakoribbá válását is jelzik, az eredmények 
igazolásához további kutatás szükséges. A hetedik kutatási keretprogramból finanszírozott 
ARIMMORA kutatási projekt keretében jelenleg folyik az extrém alacsony frekvenciájú 
mágneses terek hatásának további vizsgálata.

E terület legújabb tudományos fejlődésének figyelembevétele érdekében az új és újonnan 
azonosított egészségügyi kockázatok tudományos bizottsága hozzálátott tudományos 
véleményének aktualizálásához. Az eredmények 2012 végére várhatóak.
Következtetés

Az uniós jogszabályok megkövetelik a tagállamoktól, hogy a projektek nyomvonalának 
eldöntésekor vegyék figyelembe a környezetvédelmi és egészségügyi problémákat, de az 
építési engedélyek jóváhagyása az illetékes nemzeti hatóságok felelőssége. A Bizottság ezért 
nincs abban a helyzetben, hogy döntsön a kérdéses nagyfeszültségű vezeték nyomvonaláról, 
és azt ajánlja, hogy a petíció benyújtója az illetékes nemzeti hatóságokkal folytassa ügyének 
intézését. 

                                               
1 A Tanács 1999. július 12-i 1999/519/EK ajánlása a lakosságot érő elektromágneses sugárterhelés (0 Hz–300 
GHz) korlátozásáról.
2 Az új és újonnan azonosított egészségügyi kockázatok tudományos bizottságának (ÚÚAEKTB) 2009-es 
véleménye: http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf .


