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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0708/2011, ingediend door Renata Michalska-Widla (Poolse 
nationaliteit), namens de organisatie "Przyjazna Rokietnica", gesteund door 
164 medeondertekenaars, over de aanleg van een hoogspanningskabel in de 
West-Poolse stad Rokietnica en de daarmee samenhangende gevaren voor de 
volksgezondheid

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Onder verwijzing naar de aanbevelingen in de resolutie van het Europees Parlement van 
2 april 2009 over gezondheidsrisico's in verband met elektromagnetische velden wijst 
indienster erop dat het tracé van de nieuwe hoogspanningskabel in Rokietnica (2 x 400 kV) 
onaanvaardbaar is, omdat er onvoldoende afstand wordt gehouden van woonwijken. 
Indienster pleit voor een ondergronds tracé en verwijst naar het achtergronddocument van de 
Commissie "Undergrounding of electricity lines in Europe". Zij verzoekt derhalve het 
Europees Parlement om ervoor te zorgen dat de Poolse instanties bij de vaststelling van het 
tracé voor de nieuwe hoogspanningskabel de EU-bepalingen op dit gebied naleven, en dat er 
voldoende rekening wordt gehouden met de gezondheid en veiligheid van de lokale 
bevolking.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 3 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 april 2012.

Overeenkomstig het EU-Verdrag zijn de lidstaten er zelf verantwoordelijk voor de bevolking 
te beschermen tegen elektromagnetische velden (EMV).



PE487.839v01-00 2/2 CM\899850NL.doc

NL

In een niet-bindende aanbeveling van de Raad (1999/519/EEG)1 worden richtsnoeren inzake 
blootstelling voorgesteld die erop gericht zijn de bevolking in hoge mate te beschermen. Alle 
EU-lidstaten hebben een regelgevingskader ingesteld dat op zijn minst gelijkwaardig is aan 
dit beschermend kader. Om die reden kan de Commissie geen contact opnemen met de lokale 
autoriteiten en wordt indienster aanbevolen zich rechtstreeks te wenden tot de betrokken 
nationale autoriteiten. De Commissie kan indienster echter wel verwijzen naar de meest 
recente onafhankelijke, wetenschappelijke beoordelingen van het bewijs aangaande het 
mogelijke effect op de gezondheid van de elektromagnetische velden die veroorzaakt worden 
door hoogspanningskabels2, waaruit wordt geconcludeerd dat magnetische velden met een 
extreem lage frequentie mogelijk kankerverwekkend zijn en mogelijk bijdragen aan een 
toenemend aantal gevallen van leukemie bij kinderen, maar een causaal verband is niet 
bewezen. Uit nieuwe epidemiologische onderzoeken komt een mogelijke toename van 
gevallen van Alzheimer door blootstelling aan magnetische velden met een extreem lage 
frequentie naar voren, maar er moet meer onderzoek worden gedaan om deze resultaten te 
bevestigen. Met het onderzoeksproject ARIMMORA, dat gefinancierd wordt uit het zevende 
kaderprogramma voor onderzoeksactiviteiten, wordt momenteel nader onderzoek gedaan naar 
de gevolgen van magnetische velden met een extreem lage frequentie.
Om de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied in aanmerking te nemen, is 
een nieuwe versie van het wetenschappelijk advies van het Wetenschappelijk comité voor 
nieuwe gezondheidsrisico's uitgegeven. De resultaten zullen naar verwacht eind 2012 
beschikbaar zijn.
Conclusie

De EU-wetgeving vereist dat lidstaten bij het uitzetten van projecten rekening houden met het 
milieu en de volksgezondheid, maar het afgeven van bouwvergunningen valt onder de 
verantwoordelijkheid van de bevoegde nationale autoriteiten. Om die reden is het niet aan de 
Commissie een besluit te nemen over het tracé van de desbetreffende hoogspanningskabel en 
wordt aanbevolen dat indienster zich wendt tot de betrokken bevoegde nationale autoriteiten.

                                               
1 Aanbeveling (1999/519/EEG) van de Raad van 12 juli 1999 betreffende de beperking van 
blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz-300 GHz.
2 2009 WCNG-advies:
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf.


