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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0708/2011 dėl aukštos įtampos linijos tiesimo Roketnicos 
miestelyje, Lenkijos Vakaruose, ir jos keliamo pavojaus vietos gyventojų 
sveikatai, kurią pateikė Lenkijos pilietė Renata Michalska-Widla asociacijos 
„Przyjazna Rokietnica“ vardu, su 164 parašais

1. Peticijos santrauka

Atsižvelgdama į 2009 m. balandžio 2 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl su 
elektromagnetiniais laukais susijusių susirūpinimą keliančių sveikatos klausimų, peticijos 
pateikėja pabrėžia, kad aukštos įtampos linijos (2 x 400 kV) Roketnicoje trasa yra 
nepriimtina, nes ji yra per arti užstatytų teritorijų. Peticijos pateikėja pasisako už požeminę 
elektros linijos trasą ir mini Komisijos informacinį dokumentą „Požeminės elektros linijos 
Europoje“. Todėl ji ragina Europos Parlamentą kreiptis į kompetentingas Lenkijos valdžios 
institucijas ir užtikrinti, kad būtų laikomasi taikytinų ES nuostatų dėl aukštos įtampos linijos 
trasos nustatymo ir kad būtų tinkamai atsižvelgta į vietos gyventojų sveikatos ir saugos 
aspektus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. balandžio 20 d.

„Pagal ES sutartį už plačiosios visuomenės apsaugą nuo elektromagnetinių laukų poveikio 
atsakingos valstybės narės.
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Neprivalomoje Tarybos rekomendacijoje (1999/519/EB)1 pateikiamos poveikio gairės, 
skirtos aukštam visuomenės apsaugos lygiui užtikrinti. Visos ES valstybės narės yra 
patvirtinusios reguliavimo sistemas, kurios yra ne mažesnės apimties, nei ši visuomenės 
apsaugos sistema. Todėl Komisija negali susisiekti su vietinėmis valdžios institucijomis ir 
rekomenduoja peticijos pateikėjai pačiai susisiekti su atitinkamomis nacionalinėmis valdžios 
institucijomis.

Tačiau Komisija gali nurodyti peticijos pateikėjai naujausius nepriklausomus mokslinius 
įrodymų, susijusių su galimu elektromagnetinių laukų, sukuriamų aukštos įtampos elektros 
linijomis, poveikiu sveikatai, vertinimus2, kuriuose daroma išvada, kad itin žemo dažnio 
elektromagnetiniai laukai gali būti viena iš vėžio ar padažnėjusios vaikų leukemijos 
priežasčių, tačiau priežastinis ryšys nėra įrodytas. Nors nauji epidemiologiniai tyrimai taip pat 
rodo, kad dėl itin žemo dažnio elektromagnetinių laukų poveikio galimai daugėja Alzheimerio 
ligos atvejų, reikia dar vieno tyrimo, kad šie rezultatai būtų patvirtinti. Tyrimo projektu 
ARIMMORA, finansuojamu ES septintąja mokslinių tyrimų veiklos bendrąja programa, šiuo 
metu toliau tiriamas itin žemo dažnio elektromagnetinių laukų poveikis.
Siekiant atsižvelgti į naujausius mokslo atradimus šioje srityje, buvo pradėta rengti naują 
Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų sveikatai mokslinio komiteto mokslinę nuomonę. 
Tikimasi, kad rezultatai bus pateikti 2012 m. pabaigoje.

Išvada
ES teisės aktais reikalaujama, kad valstybės narės, priimdamos sprendimus dėl projektų 
vykdymo, atsižvelgtų į su aplinka ir sveikata susijusius klausimus, tačiau už statybų leidimų 
tvirtinimą atsakingos kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos. Todėl Komisija 
negali priimti sprendimo dėl aptariamos aukšto dažnio elektros linijos ir rekomenduoja 
peticijos pateikėjai toliau spręsti šią problemą su atitinkamomis kompetentingomis 
nacionalinėmis valdžios institucijomis.“

                                               
1 1999 m. liepos 12 d. Tarybos rekomendacija (1999/519/EB) dėl elektromagnetinių laukų poveikio plačiajai 
visuomenei ribojimo (0 Hz – 300 GHz).
2 2009 m. Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų sveikatai mokslinio komiteto nuomonė: 
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf .


