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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0708/2011, którą złożyła Renata Michalska-Widla (Polska) w 
imieniu stowarzyszenia „Przyjazna Rokietnica”, z 164 podpisami, w sprawie 
budowy linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia na terenie wsi 
Rokietnica w zachodniej Polsce oraz związanym z nią zagrożeniem dla 
zdrowia lokalnej społeczności

1. Streszczenie petycji

Uwzględniając zalecenia zawarte w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 
2009 r. w sprawie obaw dotyczących wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie, 
składająca petycję wskazuje, że trasa, którą przebiegać ma nowa linia elektroenergetyczna 
wysokiego napięcia w Rokietnicy (2 x 400 kV) jest nie do zaakceptowania, ponieważ 
znajduje się zbyt blisko terenu zabudowanego. Składająca petycję twierdzi, że należałoby 
przeciągnąć linię elektroenergetyczną trasą podziemną i powołuje się przy tym na dokument 
informacyjny Komisji pt.: „Prowadzenie podziemnych linii elektrycznych w Europie”. 
Dlatego zwraca się ona do Parlamentu Europejskiego o skierowanie pisma do właściwych 
polskich władz i dopilnowanie zgodności z mającymi zastosowanie przepisami UE w zakresie 
ustalania nowych tras przebiegu linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia, a także 
o zwrócenie należytej uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo lokalnej społeczności.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 3 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Zgodnie z Traktatem UE to państwa członkowskie są odpowiedzialne za ochronę ogółu 
społeczeństwa przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. 
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W niewiążącym zaleceniu Rady (1999/519/WE)1 proponuje się wytyczne w zakresie 
narażenia, których celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony ludności. Wszystkie 
państwa członkowskie UE wprowadziły ramy regulacyjne, które są co najmniej równorzędne 
z rzeczonymi ramami ochrony. Dlatego Komisja nie jest w stanie skontaktować się z 
władzami lokalnymi i zaleca składającej petycję, aby ta zwróciła się bezpośrednio do 
właściwych władz krajowych.

Komisja może jednak odesłać składającą petycję do najnowszych niezależnych ocen 
naukowych dostarczających dowodów na temat możliwego wpływu na zdrowie pól 
elektromagnetycznych generowanych przez linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia2, w 
których stwierdza się, że pola magnetyczne o bardzo niskiej częstotliwości mogą być 
rakotwórcze i mogą przyczyniać się do zwiększenia zachorowalności na białaczkę u dzieci; 
nie stwierdzono jednak związku przyczynowego między tymi polami a zwiększoną 
zachorowalnością. Mimo że w nowych ekspertyzach epidemiologicznych wskazuje się na 
możliwy wzrost zachorowalności na chorobę Alzheimera w wyniku narażenia na pola 
magnetyczne o bardzo niskiej częstotliwości, dalsze badania muszą potwierdzić te rezultaty. 
W ramach przedsięwzięcia badawczego ARIMMORA finansowanego z siódmego programu 
ramowego UE w zakresie badań wpływ pól magnetycznych o bardzo niskiej częstotliwości 
jest obecnie poddawany analizie. 

Aby uwzględnić najnowszy postęp naukowy w tej dziedzinie, rozpoczęto uaktualnianie opinii 
naukowej Komitetu Naukowego ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla 
Zdrowia. Wyniki spodziewane są pod koniec 2012 roku.
Wniosek

W prawodawstwie UE wymaga się, aby państwa członkowskie podczas wytyczania tras 
przedsięwzięć brały pod uwagę obawy dotyczące środowiska i zdrowia, jednak to właściwe 
władze krajowe są odpowiedzialne za wydawanie zezwoleń na budowę. Dlatego też Komisja 
nie jest w stanie zdecydować o przebiegu przedmiotowej linii elektroenergetycznej 
wysokiego napięcia i zaleca składającej petycję zwrócenie się do odpowiednich właściwych 
w tej sprawie władz krajowych. 

                                               
1 Zalecenie Rady 1999/519/WE z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie ograniczenia narażenia ludności na pola 
elektromagnetyczne (od 0 Hz do 300 GHz).  
2 Opinia SCENIHR z 2009 r.:
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf.


