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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția 0708, adresată de Renata Michalska-Widla, de cetățenie polonă, în numele 
asociației „Przyjazna Rokietnica”, însoțită de 164 de semnături, privind 
construirea unei linii de înaltă tensiune în orașul Rokietnica din vestul Poloniei și 
riscurile aferente la adresa sănătății populației din zonă

1. Rezumatul petiției

Făcând referire la recomandările din rezoluția Parlamentului European din 2 aprilie 2009 
referitoare la problemele de sănătate provocate de câmpurile electromagnetice, petiționara 
atrage atenția asupra faptului că traseul pentru noua linie de înaltă tensiune din Rokietnica (2 
x 400 kV) este inacceptabil datorită distanței insuficiente până la zonele populate. Petiționara 
susține ideea unui traseu subteran și face referire la documentul de referință al Comisiei 
„Undergrounding of electricity lines in Europe”. Prin urmare, aceasta solicită Parlamentului 
European să se adreseze instanțelor competente din Polonia pentru a asigura că dispozițiile în 
vigoare în acest domeniu privind stabilirea traseului pentru noua linie de înaltă tensiune se 
respectă și că se ține cont în mod corespunzător de sănătatea și siguranța populației din 
această zonă.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 3 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

În conformitate cu Tratatul UE, statele membre sunt responsabile pentru protecția publicului 
larg împotriva câmpurilor electromagnetice (EMF). 
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O Recomandare a Consiliului cu caracter neobligatoriu (1999/519/CE)1 propune orientări 
referitoare la expunere pentru a se asigura un nivel ridicat de protecție a publicului. Toate 
statele membre ale UE au instituit un cadru de reglementare cel puțin echivalent cu acest 
cadru de protecție. Prin urmare, Comisia nu se află în poziția de a contacta autoritățile locale 
și recomandă petiționarului să ia legătura direct cu autoritățile naționale în domeniu. 
Cu toate acestea, Comisia poate atrage atenția petiționarei la cea mai nouă evaluare științifică 
independentă a probelor privind potențialele efecte ale câmpurilor electromagnetice generate 
de liniile de înaltă tensiune asupra sănătății2, care stabilește în concluzie că aceste câmpuri 
magnetice cu frecvență foarte redusă pot fi cancerigene și pot contribui la o creștere a 
leucemiei la copii, însă nu s-a demonstrat o relație cauzală. În timp ce noi studii 
epidemiologice indică, de asemenea, o posibilă creștere a incidenței maladiei Alzheimer ca 
rezultat al expunerii la câmpuri magnetice cu frecvență foarte redusă, pentru aprecierea 
acestor rezultate este nevoie de cercetări amănunțite. Proiectul de cercetare ARIMMORA, 
finanțat prin Al șaptelea program-cadru al UE pentru cercetare, investighează în prezent 
efectul câmpurilor magnetice cu frecvență foarte redusă.  
Pentru a lua în considerare ultimele dezvoltări științifice în acest domeniu, a fost lansată o 
actualizare a avizului emis de Comitetul științific pentru riscuri sanitare emergente și noi. 
Rezultatele sunt așteptate la finalul anului 2012.

Concluzii
Legislația UE solicită statelor membre să ia în considerare preocupările privind mediul și 
sănătatea atunci când iau decizii privind punerea în aplicare a proiectelor, însă aprobarea 
autorizațiilor de construcție ține de responsabilitatea autorităților naționale competente. Prin 
urmare, Comisia nu este în măsură să decidă asupra traseului respectivei linii de înaltă 
tensiune și recomandă ca petiționarul să ia legătura cu autoritățile naționale competente în 
domeniu. 

                                               
1 Recomandarea 1999/519/CE a Consiliului din 12 iulie 1999 privind limitarea expunerii publicului larg la 
câmpurile electromagnetice (0 Hz-300 GHz).
2 Avizul CSRSEN din 2009: 
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf .


