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Grozījums Nr. 1
Kathy Sinnott

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā bezvadu aparātu tehnoloģijas 
(mobilie tālruņi, Wifi-Wi max-Bluetooth, 
fiksētās līnijas tālruņi DECT) tiek atzītas 
par «noderīgām» tehnoloģijām, bet 
pierādījumi par to nekaitīgumu cilvēku 
veselībai nav pārliecinoši;

B. tā kā bezvadu aparātu tehnoloģijas
(mobilie tālruņi, Wifi-Wi max-Bluetooth, 
fiksētās līnijas tālruņi DECT) tiek atzītas 
par „noderīgām” tehnoloģijām, bet 
pierādījumi par to nekaitīgumu cilvēku 
veselībai nav pārliecinoši; jāņem vērā 
atšķirības neaizsargātībā pret 
elektromagnētiskajiem laukiem vecuma, 
veselības, ģenētikas un elektrojūtīguma 
sindroma dēļ; 

Or. en

Grozījums Nr. 2
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā bezvadu aparātu tehnoloģijas 
(mobilie tālruņi, Wifi-Wi max-Bluetooth, 
fiksētās līnijas tālruņi DECT) tiek atzītas 
par «noderīgām» tehnoloģijām, bet 
pierādījumi par to nekaitīgumu cilvēku 
veselībai nav pārliecinoši;

B. tā kā bezvadu aparātu tehnoloģijas 
(mobilie tālruņi, Wifi-Wi max-Bluetooth, 
fiksētās līnijas tālruņi DECT) rada EML, 
kam var būt kaitīga ietekme uz cilvēku 
veselību;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Maria Berger

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā lielākā Eiropas pilsoņu daļa, jo 
īpaši jaunieši no 10 līdz 20 gadu vecumam, 
lieto mobilos tālruņus, kuri ir noderīgi, 
funkcionāli un moderni, saglabājas 
neskaidrība par iespējamiem veselības 
apdraudējumiem;

C. tā kā lielākā Eiropas pilsoņu daļa, jo 
īpaši jaunieši no 10 līdz 18 gadu vecumam, 
lieto mobilos tālruņus;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā lielākā Eiropas pilsoņu daļa, jo 
īpaši jaunieši no 10 līdz 20 gadu vecumam, 
lieto mobilos tālruņus, kuri ir noderīgi, 
funkcionāli un moderni, saglabājas 
neskaidrība par iespējamiem veselības 
apdraudējumiem;

C. tā kā telekomunikāciju uzņēmumu un 
ražotāju agresīvās reklāmas dēļ lielākā 
Eiropas pilsoņu daļa, jo īpaši jaunieši no 10 
līdz 20 gadu vecumam, lieto daudzas un 
dažādas elektromagnētiskās ierīces, 
tostarp mobilos tālruņus, saglabājas 
neskaidrība par iespējamiem veselības 
apdraudējumiem;

Or. pl

Grozījums Nr. 5
Kathy Sinnott

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā lielākā Eiropas pilsoņu daļa, jo 
īpaši jaunieši no 10 līdz 20 gadu vecumam, 
lieto mobilos tālruņus, kuri ir noderīgi, 
funkcionāli un moderni, saglabājas 
neskaidrība par iespējamiem veselības 

C. tā kā lielākā Eiropas pilsoņu daļa, jo 
īpaši jaunieši no 10 līdz 20 gadu vecumam, 
lieto mobilos tālruņus, kuri ir noderīgi, 
funkcionāli un moderni, saglabājas 
neskaidrība par iespējamiem veselības 
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apdraudējumiem; apdraudējumiem, jo īpaši jauniešiem, kuru 
smadzenes vēl attīstās;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā lielākā Eiropas pilsoņu daļa, jo 
īpaši jaunieši no 10 līdz 20 gadu 
vecumam, lieto mobilos tālruņus, kuri ir 
noderīgi, funkcionāli un moderni, 
saglabājas neskaidrība par iespējamiem 
veselības apdraudējumiem;

C. tā kā lielākā Eiropas pilsoņu daļa no 
agrīna vecuma lieto mobilos tālruņus, 
pastāv nopietni jautājumi attiecībā uz to 
iespējamo ietekmi uz veselību, piemēram, 
leikēmijas vai smadzeņu audzēju 
izraisīšanu, jo īpaši ilgtermiņā, jo 
izplatītākais radiofrekvenču lauku 
iedarbības ilgums uz cilvēkiem ir īsāks 
nekā dažu ļaundabīgu audzēju 
izraisīšanas laiks;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Rezolūcijas priekšlikums
I. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā paradoksālā kārtā Eiropas 
Savienībai pietiek pilnvaru, lai tiesiski 
regulētu un noteiktu EML ietekmes 
maksimālās robežvērtības attiecībā uz 
strādājošajiem, bet nepietiek, lai tādas 
noteiktu attiecībā uz plašu sabiedrību;

I. tā kā ar ES likumdošanas pilnvarām ir 
noteiktas EML ietekmes maksimālās 
robežvērtības attiecībā uz strādājošajiem; 
tā kā saskaņā ar piesardzības principu 
šādi pasākumi jāveic arī attiecībā uz 
attiecīgo sabiedrību, piemēram vietējiem 
iedzīvotājiem un patērētājiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 8
Inés Ayala Sender

Rezolūcijas priekšlikums
I.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I.a tā kā Eirobarometra īpašā aptauja par 
EML (2007. gada 27. jūnijs) liecina, ka 
lielākā daļa iedzīvotāju uzskata, ka valsts 
iestādes tos atbilstoši neinformē par 
līdzekļiem, ar ko aizsargāties pret EML;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Peter Liese, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Elizabeth Lynne, John Bowis

Rezolūcijas priekšlikums
I.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I.a tā kā Direktīva 2004/40/EK nedrīkst 
apdraudēt magnētiskās rezonanses 
izmeklējumu (MRI) izmantošanu, jo MRI 
tehnoloģija ir vismodernākais līdzeklis, ar 
ko var pētīt, diagnosticēt un ārstēt dzīvību 
apdraudošas slimības pacientiem Eiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Inés Ayala Sender

Rezolūcijas priekšlikums
I.b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I.b tā kā ir jāturpina pētījumi par vidējām 
un ļoti zemām frekvencēm, lai varētu 
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izdarīt secinājumus par to ietekmi uz 
veselību; 

Or. es

Grozījums Nr. 11
Peter Liese, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Elizabeth Lynne, John Bowis

Rezolūcijas priekšlikums
I.b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I.b tā kā MRI ir droši izmantota vairāk 
nekā 25 gadus un vairāk nekā 500 miljoni 
pacientu ir tikuši pakļauti iedarbībai, kas 
līdz 100 reizēm pārsniedz minētajā 
direktīvā noteiktās robežvērtības, un 
nekas neliecina par kaitējumu 
strādājošajiem vai pacientiem;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Peter Liese, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Elizabeth Lynne, John Bowis

Rezolūcijas priekšlikums
I.c apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I.c tā kā MR drošības standartā IEC/EN 
60601-2-33 ir paredzētas 
elektromagnētisko lauku robežvērtības, 
kas noteiktas tā, lai pacientiem un 
strādājošajiem nevarētu rasties nekāds 
apdraudējums;

Or. en
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Grozījums Nr. 13
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. Atkārtoti pauž iepriekš minētajā 
2008. gada 4. septembra rezolūcijā 
Padomei izteikto prasību īstenot 
Parlamenta Ieteikumu Nr. 1999/519/EK 
par stingrāku šīs iedarbības robežvērtību 
noteikšanu visām iekārtām, kuras izstaro 
elektromagnētiskos viļņus frekvenču 
intervālā no 0,1 MHz līdz 300 GHz, un par 
labāko pieejamo tehnoloģiju (BAT) laišanu 
tirgū.

1. Atkārtoti pauž iepriekš minētajā 
2008. gada 4. septembra rezolūcijā 
Padomei izteikto prasību īstenot 
Parlamenta Ieteikumu Nr. 1999/519/EK 
par stingrāku šīs iedarbības robežvērtību 
noteikšanu visām iekārtām, kuras izstaro 
elektromagnētiskos viļņus frekvenču 
intervālā no 50 Hz līdz 300 GHz, un par 
labāko pieejamo tehnoloģiju (BAT) laišanu 
tirgū.

Or. pl

Grozījums Nr. 14
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. Atkārtoti pauž iepriekš minētajā 
2008. gada 4. septembra rezolūcijā 
Padomei izteikto prasību īstenot 
Parlamenta Ieteikumu Nr. 1999/519/EK 
par stingrāku šīs iedarbības robežvērtību 
noteikšanu visām iekārtām, kuras izstaro 
elektromagnētiskos viļņus frekvenču 
intervālā no 0,1 MHz līdz 300 GHz, un 
par labāko pieejamo tehnoloģiju (BAT) 
laišanu tirgū.

1. Mudina Komisiju kā piesardzības 
pasākumu katru gadu pārskatīt zinātnisko 
pamatojumu un atbilstību Ieteikumā 
Nr. 1999/519/EK noteiktajām EML 
robežvērtībām frekvenču intervālā no 
0,1 MHz līdz 300 GHz un ziņot 
Parlamentam. Šāda pārskatīšana jāveic 
tās neatkarīgajai zinātniskajai komitejai 
— Iespējamo un jaunatklāto veselības 
apdraudējumu zinātniskajai komitejai 
(SCENIHR). Jāņem vērā jaunākais 
SCENIHR pētījums, kura pamatā ir plaša 
izpēte un kuru pieņēma 2009. gada 
19. janvārī.

Or. en
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Grozījums Nr. 15
Maria Berger

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. Atkārtoti pauž iepriekš minētajā 
2008. gada 4. septembra rezolūcijā 
Padomei izteikto prasību īstenot 
Parlamenta Ieteikumu Nr. 1999/519/EK
par stingrāku šīs iedarbības robežvērtību 
noteikšanu visām iekārtām, kuras izstaro 
elektromagnētiskos viļņus frekvenču 
intervālā no 0,1 MHz līdz 300 GHz, un 
par labāko pieejamo tehnoloģiju (BAT) 
laišanu tirgū.

1. mudina Komisiju pārskatīt zinātnisko 
pamatojumu un atbilstību EML 
robežvērtībām, kas noteiktas Ieteikumā 
Nr. 1999/519/EK, un ziņot Parlamentam;
Šāda pārskatīšana jāveic tās neatkarīgajai 
zinātniskajai komitejai — Iespējamo un 
jaunatklāto veselības apdraudējumu 
zinātniskajai komitejai (SCENIHR). 

Or. en

Grozījums Nr. 16
Kathy Sinnott

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. Atkārtoti pauž iepriekš minētajā 
2008. gada 4. septembra rezolūcijā 
Padomei izteikto prasību īstenot 
Parlamenta Ieteikumu Nr. 1999/519/EK 
par stingrāku šīs iedarbības robežvērtību 
noteikšanu visām iekārtām, kuras izstaro 
elektromagnētiskos viļņus frekvenču 
intervālā no 0,1 MHz līdz 300 GHz, un par 
labāko pieejamo tehnoloģiju (BAT) laišanu 
tirgū.

1. Atkārtoti pauž iepriekš minētajā 
2008. gada 4. septembra rezolūcijā 
Padomei izteikto prasību īstenot 
Parlamenta Ieteikumu Nr. 1999/519/EK 
par stingrāku šīs iedarbības robežvērtību 
noteikšanu visām iekārtām, kuras izstaro 
elektromagnētiskos viļņus frekvenču 
intervālā no 0,1 MHz līdz 300 GHz, un par 
labāko pieejamo tehnoloģiju (BAT) laišanu 
tirgū, tostarp samazinot elektromagnētiskā 
lauka iedarbību ar augsta blīvuma 
elektrības vadu ierakšanu zemē un atrodot 
optimālas vietas mastiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 17
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. Atkārtoti pauž iepriekš minētajā 
2008. gada 4. septembra rezolūcijā 
Padomei izteikto prasību īstenot 
Parlamenta Ieteikumu Nr. 1999/519/EK 
par stingrāku šīs iedarbības robežvērtību 
noteikšanu visām iekārtām, kuras izstaro 
elektromagnētiskos viļņus frekvenču 
intervālā no 0,1 MHz līdz 300 GHz, un par 
labāko pieejamo tehnoloģiju (BAT) laišanu 
tirgū.

1. Atkārtoti pauž iepriekš minētajā 
2008. gada 4. septembra rezolūcijā 
Padomei izteikto prasību īstenot 
Parlamenta Ieteikumu Nr. 1999/519/EK 
par stingrāku šīs iedarbības robežvērtību 
noteikšanu visām iekārtām, kuras izstaro 
elektromagnētiskos viļņus frekvenču 
intervālā no 0,1 MHz līdz 300 GHz, un par 
labāko pieejamo tehnoloģiju (BAT) laišanu 
tirgū, tā kā zinātniskie pierādījumi 
neizslēdz iespēju, ka varētu būt risks 
cilvēka veselībai — gan ļaundabīgi
audzēji, gan citas slimības.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Adamos Adamou

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a Aicina, novērtējot elektromagnētiskā 
starojuma ietekmi uz veselību, īpaši ņemt 
vērā bioloģisko ietekmi, jo vairāk tādēļ, ka 
dažos pētījumos viskaitīgākā ietekme ir 
konstatēta zemākajos līmeņos; aicina 
veikt aktīvus pētījumus, lai pievērstos 
iespējamām veselības problēmām, 
izstrādājot risinājumus, kas neitralizē vai 
samazina pārraidei izmantoto frekvenču 
pulsēšanas un amplitūdas modulāciju;

Or. en
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Grozījums Nr. 19
Kathy Sinnott

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. Uzsver, ka paralēli vai alternatīvi šīm 
izmaiņām Eiropas tiesību aktos būtu 
saprātīgi, ja Komisija sadarbībā ar 
dalībvalstu un attiecīgo tautsaimniecības 
nozaru (elektroenerģētikas uzņēmumu un
telefonsakaru operatoru) ekspertiem 
izstrādātu ieteikumus par to, kādas 
tehnoloģiskās izvēles ir pieejamas un ir 
pietiekami efektīvas, lai mazinātu esošo 
iedarbību, ko rada elektromagnētiskie viļņi.

2. Uzsver, ka paralēli vai alternatīvi šīm 
izmaiņām Eiropas tiesību aktos būtu 
saprātīgi, ja Komisija sadarbībā ar 
dalībvalstu un attiecīgo tautsaimniecības 
nozaru (elektroenerģētikas uzņēmumu,
telefonsakaru operatoru un elektroierīču, 
tostarp mobilo telefonu, ražotāju) 
ekspertiem izstrādātu ieteikumus par to, 
kādas tehnoloģiskās izvēles ir pieejamas un 
ir pietiekami efektīvas, lai mazinātu esošo 
iedarbību, ko rada elektromagnētiskie viļņi.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Kathy Sinnott

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. Precizē, ka nozaru uzņēmumi arī 
turpmāk var ietekmēt vairākus apstākļus, 
piemēram, attālumu starp attiecīgo 
apdzīvoto vietu un izstarotājiem vai šīs 
vietas augstuma attiecību pret releja 
antenas augstumu, kā arī izstarojošās 
antenas virzienu attiecībā pret 
apdzīvotajām vietām; problēmu gadījumos 
tas noteikti nomierinātu un labāk aizsargātu 
iedzīvotājus, kuri dzīvo minēto iekārtu 
tuvumā.

3. Precizē, ka nozaru uzņēmumi arī 
turpmāk var ietekmēt vairākus apstākļus, 
piemēram, attālumu starp attiecīgo 
apdzīvoto vietu un izstarotājiem vai šīs 
vietas augstuma attiecību pret releja 
antenas augstumu, kā arī izstarojošās 
antenas virzienu attiecībā pret 
apdzīvotajām vietām; problēmu gadījumos 
tas noteikti nomierinātu un labāk aizsargātu 
iedzīvotājus, kuri dzīvo minēto iekārtu 
tuvumā. Aicina optimāli novietot mastus 
un izstarotājus, kā arī aicina 
pakalpojumu sniedzējus kopīgi izmantot 
šādi novietotus mastus un izstarotājus, lai 
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samazinātu slikti novietotu mastu un 
izstarotāju skaita palielināšanos.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Adamos Adamou

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. Precizē, ka nozaru uzņēmumi arī 
turpmāk var ietekmēt vairākus apstākļus, 
piemēram, attālumu starp attiecīgo 
apdzīvoto vietu un izstarotājiem vai šīs 
vietas augstuma attiecību pret releja 
antenas augstumu, kā arī izstarojošās 
antenas virzienu attiecībā pret 
apdzīvotajām vietām; problēmu gadījumos 
tas noteikti nomierinātu un labāk aizsargātu 
iedzīvotājus, kuri dzīvo minēto iekārtu 
tuvumā.

3. Precizē, ka nozaru uzņēmumi arī 
turpmāk var ietekmēt vairākus apstākļus, 
piemēram, attālumu starp attiecīgo 
apdzīvoto vietu un izstarotājiem vai šīs 
vietas augstuma attiecību pret releja 
antenas augstumu, izstarojošās antenas 
virzienu attiecībā pret apdzīvotajām 
vietām, kā arī ar vairākiem operatoriem 
kopīgiem izstarotājiem; problēmu 
gadījumos tas noteikti nomierinātu un 
labāk aizsargātu iedzīvotājus, kuri dzīvo 
minēto iekārtu tuvumā. Aicina Komisiju 
un dalībvalstis izstrādāt atbilstošu 
norādījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. Precizē, ka nozaru uzņēmumi arī 
turpmāk var ietekmēt vairākus apstākļus, 
piemēram, attālumu starp attiecīgo 
apdzīvoto vietu un izstarotājiem vai šīs 
vietas augstuma attiecību pret releja 
antenas augstumu, kā arī izstarojošās 

3. Precizē, ka nozaru uzņēmumi, kā arī 
attiecīgie infrastruktūras pārvaldītāji un 
kompetentās iestādes arī turpmāk var 
ietekmēt vairākus apstākļus, piemēram, 
pieņemot noteikumus attiecībā uz 
attālumu starp attiecīgo apdzīvoto vietu un 
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antenas virzienu attiecībā pret 
apdzīvotajām vietām; problēmu gadījumos 
tas noteikti nomierinātu un labāk aizsargātu 
iedzīvotājus, kuri dzīvo minēto iekārtu 
tuvumā.

izstarotājiem vai šīs vietas augstuma 
attiecību pret releja antenas augstumu, kā 
arī izstarojošās antenas virzienu attiecībā 
pret apdzīvotajām vietām; problēmu 
gadījumos tas noteikti nomierinātu un 
labāk aizsargātu iedzīvotājus, kuri dzīvo 
minēto iekārtu tuvumā.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Salvatore Tatarella, Alessandro Foglietta

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a Aicina dalībvalstis un vietējās un 
teritoriālās iestādes izveidot vienotu 
sistēmu atļauju izsniegšanai antenu un 
atkārtotāju uzstādīšanai, kā arī iekļaut 
urbanizācijas plānos arī antenu tīkla 
attīstības teritoriālo plānu; šādiem 
plāniem ir jāregulē un jānosaka 
atbilstošas vietas antenu un atkārtotāju 
uzstādīšanai, lai šādus elektromagnētisko 
viļņu avotus turētu pēc iespējas tālāk no 
apdzīvotām vietām un, pats svarīgākais, 
nepieļautu to uzstādīšanu tādu vietu 
tuvumā, kur ilgstoši uzturas mazāk 
aizsargātas personas, piemēram, skolas, 
slimnīcas, veco ļaužu pansionāti u. c.

Or. it

Grozījums Nr. 24
Inés Ayala Sender

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a mudina iestādes, kas ir atbildīgas par 
atļauju izsniegšanu mobilo telefonu 
antenu uzstādīšanai, kopā ar šīs nozares 
operatoriem panākt vienošanos par 
infrastruktūras objektu kopīgu 
izmantošanu, lai samazinātu to skaitu un 
EML iedarbību uz iedzīvotājiem.

Or. es

Grozījums Nr. 25
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Adamos Adamou

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. Atzinīgi vērtē mobilo sakaru un citu 
EML izstarojošu bezvadu tehnoloģiju 
uzņēmumu pūles novērst kaitējumu 
apkārtējai videi un jo īpaši — risināt 
klimata pārmaiņu problēmu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 26
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. Uzskata, ka sakarā ar to, ka daudzkārt ir 
palielinājies tiesā iesniegto sūdzību skaits 
attiecībā uz valsts iestāžu veiktajiem 
moratorija tipa pasākumiem, vispārības 
intereses prasa, lai tiktu atbalstīti tādi 
risinājumi, kas sekmētu dialogu starp 
nozares uzņēmumiem, valsts varu un 

5. Uzskata, ka sakarā ar to, ka daudzkārt ir 
palielinājies tiesā iesniegto sūdzību, kā arī 
valsts iestāžu veikto moratorija tipa 
pasākumu skaits, vispārības intereses 
prasa, lai tiktu atbalstīti tādi risinājumi, kas 
sekmētu dialogu starp nozares 
uzņēmumiem, valsts varu un iedzīvotāju 
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iedzīvotāju apvienībām par jaunu GSM
antenu uzstādīšanas vai augstsprieguma 
līniju ierīkošanas nosacījumiem, un tiktu 
nodrošināts, ka vismaz skolas, bērnudārzi, 
veco ļaužu pansionāti un medicīnas 
iestādes atrastos saprātīgā attālumā no šāda 
vieda iekārtām.

apvienībām par jaunu GSM antenu 
uzstādīšanas vai augstsprieguma līniju 
ierīkošanas nosacījumiem, un tiktu 
nodrošināts, ka vismaz bērnudārzi, 
sākumskolas, skolas, sanatorijas, 
dzīvojamās ēkas, veco ļaužu pansionāti un 
medicīnas iestādes atrastos saprātīgā 
attālumā no šāda vieda iekārtām.

Or. pl

Grozījums Nr. 27
Maria Berger

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. Uzskata, ka sakarā ar to, ka daudzkārt 
ir palielinājies tiesā iesniegto sūdzību 
skaits attiecībā uz valsts iestāžu veiktajiem 
moratorija tipa pasākumiem, vispārības 
intereses prasa, lai tiktu atbalstīti tādi 
risinājumi, kas sekmētu dialogu starp 
nozares uzņēmumiem, valsts varu un 
iedzīvotāju apvienībām par jaunu GSM 
antenu uzstādīšanas vai augstsprieguma 
līniju ierīkošanas nosacījumiem, un tiktu 
nodrošināts, ka vismaz skolas, bērnudārzi, 
veco ļaužu pansionāti un medicīnas 
iestādes atrastos saprātīgā attālumā no 
šāda vieda iekārtām.

5.  Uzskata, ka, ievērojot tiesā iesniegto 
sūdzību skaita palielināšanos un pat valsts 
iestāžu noteiktus moratorijus, vispārības 
intereses prasa dot priekšroku 
risinājumiem, kas ir atkarīgi no dialoga 
starp nozares uzņēmumiem, valsts varu un 
vietējo iedzīvotāju apvienībām par jaunām 
radioantenām vai augstsprieguma līnijām.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Lambert van Nistelrooij

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. Uzskata, ka sakarā ar to, ka daudzkārt ir 5. Uzskata, ka sakarā ar to, ka daudzkārt ir 
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palielinājies tiesā iesniegto sūdzību skaits 
attiecībā uz valsts iestāžu veiktajiem 
moratorija tipa pasākumiem, vispārības 
intereses prasa, lai tiktu atbalstīti tādi 
risinājumi, kas sekmētu dialogu starp 
nozares uzņēmumiem, valsts varu un 
iedzīvotāju apvienībām par jaunu GSM 
antenu uzstādīšanas vai augstsprieguma 
līniju ierīkošanas nosacījumiem, un tiktu 
nodrošināts, ka vismaz skolas, bērnudārzi, 
veco ļaužu pansionāti un medicīnas 
iestādes atrastos saprātīgā attālumā no 
šāda vieda iekārtām.

palielinājies tiesā iesniegto sūdzību, kā arī 
valsts iestāžu veikto moratorija tipa 
pasākumu skaits, vispārības intereses 
prasa, lai tiktu atbalstīti tādi risinājumi, kas 
sekmētu dialogu starp nozares 
uzņēmumiem, valsts varu un iedzīvotāju 
apvienībām par jaunām radioantenām, 
nodrošinot, lai tiktu ievēroti valsts tiesību 
akti.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Kathy Sinnott

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. Uzskata, ka sakarā ar to, ka daudzkārt ir 
palielinājies tiesā iesniegto sūdzību skaits 
attiecībā uz valsts iestāžu veiktajiem 
moratorija tipa pasākumiem, vispārības 
intereses prasa, lai tiktu atbalstīti tādi 
risinājumi, kas sekmētu dialogu starp 
nozares uzņēmumiem, valsts varu un 
iedzīvotāju apvienībām par jaunu GSM
antenu uzstādīšanas vai augstsprieguma 
līniju ierīkošanas nosacījumiem, un tiktu 
nodrošināts, ka vismaz skolas, bērnudārzi, 
veco ļaužu pansionāti un medicīnas 
iestādes atrastos saprātīgā attālumā no šāda 
vieda iekārtām.

5. Uzskata, ka sakarā ar to, ka daudzkārt ir 
palielinājies tiesā iesniegto sūdzību, kā arī 
valsts iestāžu veikto moratorija tipa 
pasākumu skaits, vispārības intereses 
prasa, lai tiktu atbalstīti tādi risinājumi, kas 
sekmētu dialogu starp nozares 
uzņēmumiem, valsts varu un iedzīvotāju 
apvienībām par jaunu GSM antenu 
uzstādīšanas vai augstsprieguma līniju 
ierīkošanas nosacījumiem, un tiktu 
nodrošināts, ka vismaz skolas, bērnudārzi, 
veco ļaužu pansionāti, dzīvojamās mājas
un medicīnas iestādes atrastos saprātīgā 
attālumā no šāda vieda iekārtām.

Or. en
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Grozījums Nr. 30
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. Uzskata, ka sakarā ar to, ka daudzkārt ir 
palielinājies tiesā iesniegto sūdzību skaits 
attiecībā uz valsts iestāžu veiktajiem
moratorija tipa pasākumiem, vispārības 
intereses prasa, lai tiktu atbalstīti tādi 
risinājumi, kas sekmētu dialogu starp 
nozares uzņēmumiem, valsts varu un 
iedzīvotāju apvienībām par jaunu GSM
antenu uzstādīšanas vai augstsprieguma 
līniju ierīkošanas nosacījumiem, un tiktu 
nodrošināts, ka vismaz skolas, bērnudārzi, 
veco ļaužu pansionāti un medicīnas 
iestādes atrastos saprātīgā attālumā no 
šāda vieda iekārtām.

5. Uzskata, ka sakarā ar to, ka daudzkārt ir 
palielinājies tiesā iesniegto sūdzību un
valsts iestāžu veikto moratorija tipa 
pasākumu skaits, vispārības intereses 
prasa, lai tiktu atbalstīti tādi risinājumi, kas 
sekmētu dialogu starp nozares 
uzņēmumiem, valsts varu, militārajām 
iestādēm un iedzīvotāju apvienībām par 
jaunu GSM antenu uzstādīšanas vai 
augstsprieguma līniju ierīkošanas 
nosacījumiem, un tiktu nodrošināts, ka 
vismaz skolas, bērnudārzi, veco ļaužu 
pansionāti un medicīnas iestādes atrastos 
konkrētā, pēc zinātniskiem kritērijiem 
noteiktā attālumā no šāda vieda iekārtām.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Inés Ayala Sender

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a Aicina dalībvalstis kopā ar nozares 
operatoriem padarīt pieejamas sabiedrībai 
kartes, kurās attēlota augstsprieguma 
līniju, radiofrekvenču un mikroviļņu 
iedarbība un jo īpaši tā iedarbība, ko rada 
telekomunikāciju masti, radio releji un 
atkārtotāji, kā arī telefonu antenas. 
Aicina šo informāciju izvietot tīmekļa 
vietnē, lai sabiedrība ar to varētu viegli 
iepazīties, un to izplatīt ar plašsaziņas 
līdzekļiem. 
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Or. es

Grozījums Nr. 32
Inés Ayala Sender

Rezolūcijas priekšlikums
5.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.b Ierosina Komisijai apsvērt iespēju 
izmantot Eiropas enerģijas tīklu 
finansējumu, lai pētītu elektromagnētisko 
viļņu iedarbību ļoti zemās frekvencēs un 
jo īpaši elektrosadales līnijās. 

Or. es

Grozījums Nr. 33
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Adamos Adamou

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a Aicina Komisiju sniegt gada ziņojumu 
par elektromagnētiskā starojuma līmeni 
Eiropas Savienībā, tā avotiem un 
pasākumiem, kas Eiropas Savienībā 
veikti, lai labāk aizsargātu cilvēku 
veselību un vidi.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Inés Ayala Sender

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. Pieprasa, lai Komisija atrod risinājumu, 
kā paātrināt Direktīvas Nr. 2004/40/EK 
īstenošanu, un nodrošina, ka darbinieki tiek 
efektīvi aizsargāti no EML, tāpat kā divi 
citi Kopienas tiesību akti tos jau aizsargā 
no trokšņa un vibrācijas. 

 7. Pieprasa, lai Komisija atrod risinājumu, 
kā paātrināt Direktīvas Nr. 2004/40/EK 
īstenošanu, un nodrošina, ka darbinieki tiek 
efektīvi aizsargāti no EML, tāpat kā divi 
citi Kopienas tiesību akti tos jau aizsargā 
no trokšņa un vibrācijas. Šajā sakarībā 
aicina aktualizēt Direktīvu par EML 
iedarbību uz darba ņēmējiem, kas 
saskaras ar medicīnisko izmeklējumu 
tehnoloģijām, pamatojoties uz jaunāko 
pētījumu secinājumiem un atzinumu, ko 
sniegusi Iespējamo un jaunatklāto 
veselības apdraudējumu zinātniskā 
komiteja (SCENIHR).

Or. es

Grozījums Nr. 35
Peter Liese, Frédérique Ries, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Elizabeth Lynne, John 
Bowis

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. Pieprasa, lai Komisija atrod risinājumu, 
kā paātrināt Direktīvas Nr. 2004/40/EK 
īstenošanu, un nodrošina, ka darbinieki tiek 
efektīvi aizsargāti no EML, tāpat kā divi 
citi Kopienas tiesību akti tos jau aizsargā 
no trokšņa un vibrācijas.

7. Pieprasa, lai Komisija atrod risinājumu, 
kā paātrināt Direktīvas Nr. 2004/40/EK 
īstenošanu, un nodrošina, ka darbinieki tiek 
efektīvi aizsargāti no EML, tāpat kā divi 
citi Kopienas tiesību akti tos jau aizsargā 
no trokšņa un vibrācijas, un minētās 
direktīvas 1. pantā ieviest izņēmumu 
attiecībā uz magnētiskās rezonanses 
izmeklējumu izmantošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 36
Alojz Peterle

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a Aicina Komisiju finansēt pētījumus 
par elektromagnētisko lauku ietekmi uz 
floru un faunu un jo īpaši uz bitēm.

Or. sl

Grozījums Nr. 37
Kathy Sinnott

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. Uzsver sakarā ar aicinājumu ievērot 
piesardzību, ko izteikusi INTERPHONE 
pētījuma koordinatore Elisabeth Cardis, 
kura, pamatojoties uz esošajām zināšanām, 
iesaka bērniem lietot mobilos tālruņus ar 
mēru un dot priekšroku fiksētajām tālruņa 
līnijām.

9. Uzsver sakarā ar aicinājumu ievērot 
piesardzību, ko izteikusi INTERPHONE 
pētījuma koordinatore Elisabeth Cardis, 
kura, pamatojoties uz esošajām zināšanām, 
iesaka bērniem lietot mobilos un bezvadu 
tālruņus ar mēru un dot priekšroku 
fiksētajām tālruņa līnijām ar vadu.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Kathy Sinnott

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. Vienlaikus iesaka Komisijai, rūpējoties 
par politikas un budžeta efektivitāti, 
pārdalīt  pētniecībai paredzētos Kopienas 
finanšu līdzekļus par labu EML problēmai, 
organizējot vispasaules kampaņu, lai 

11. Vienlaikus iesaka Komisijai, rūpējoties 
par politikas un budžeta efektivitāti, 
pārdalīt  pētniecībai paredzētos Kopienas 
finanšu līdzekļus par labu EML problēmai, 
organizējot vispasaules kampaņu, lai 
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ieinteresētu jaunos eiropiešus, kurus skar 
šis jautājums, pārņemt labāko praksi 
mobilo tālruņu lietošanā, piemēram, 
izmantot brīvroku tālruņus, neļaut zvaniem 
ieilgt un lietot tālruņus labas uztveramības 
zonās.

ieinteresētu jaunos eiropiešus, kurus skar 
šis jautājums, pārņemt labāko praksi 
mobilo tālruņu lietošanā, piemēram, 
izmantot brīvroku tālruņus, neļaut zvaniem 
ieilgt, nenesāt telefonus visur sev līdzi, 
izslēgt telefonus, kad tie netiek lietoti 
(piemēram stundu laikā), un lietot tālruņus 
labas uztveramības zonās.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Adamos Adamou

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. Vienlaikus iesaka Komisijai, rūpējoties 
par politikas un budžeta efektivitāti, 
pārdalīt pētniecībai paredzētos Kopienas 
finanšu līdzekļus par labu EML problēmai, 
organizējot vispasaules kampaņu, lai 
ieinteresētu jaunos eiropiešus, kurus skar 
šis jautājums, pārņemt labāko praksi 
mobilo tālruņu lietošanā, piemēram, 
izmantot brīvroku tālruņus, neļaut zvaniem 
ieilgt un lietot tālruņus labas uztveramības 
zonās.

11. Vienlaikus iesaka Komisijai, rūpējoties 
par politikas un budžeta efektivitāti, daļēji 
pārdalīt pētniecībai paredzētos Kopienas 
finanšu līdzekļus par labu EML problēmai, 
organizējot vispasaules kampaņu, lai 
ieinteresētu jaunos eiropiešus, kurus skar 
šis jautājums, pārņemt labāko praksi 
mobilo tālruņu lietošanā, piemēram, 
ierobežot mobilo telefonu lietošanu, 
izmantot brīvroku tālruņus, neļaut zvaniem 
ieilgt un lietot tālruņus labas uztveramības 
zonās.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a  Šādās kampaņās Eiropas jaunieši 
būtu arī jāinformē par veselības risku, kas 
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saistīts ar sadzīves ierīcēm, un par to, ka 
ir svarīgi šīs ierīces izslēgt, nevis atstāt 
gaidīšanas režīmā.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Inés Ayala Sender

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a Aicina Komisiju un dalībvalstis 
palielināt pētniecības un izpētes 
finansējumu, lai novērtētu mobilo 
telefonu iespējamo negatīvo ilgtermiņa 
ietekmi. Aicina arī palielināt publisko 
uzaicinājumu skaitu attiecībā uz 
priekšlikumiem par dažādu EML avotu 
vienlaicīgas iedarbības kaitīgās ietekmes 
izpēti, jo īpaši attiecībā uz bērniem.

Or. es

Grozījums Nr. 42
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Rezolūcijas priekšlikums
11.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.b  Aicina Komisiju saskaņā ar 
elektrisko un elektronisko ierīču 
energoefektivitātes standartiem ierosināt 
gaidīšanas režīma aizliegumu jaunām 
iekārtām.

Or. en
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Grozījums Nr. 43
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Adamos Adamou

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a Aicina Starptautisko Nejonizējošā 
starojuma aizsardzības komisiju un PVO 
palielināt pārredzamību un uzsākt dialogu 
ar visām ieinteresētajām personām 
standarta apstākļos.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. Nosoda dažas telefonsakaru operatoru 
mārketinga kampaņas, kuras kļūst īpaši 
agresīvas, gatavojoties Jaungada svinībām, 
piemēram, tādu mobilo tālruņu 
tirdzniecību, kuri paredzēti tikai bērniem, 
vai „bezmaksas minūšu” tarifus, kuri 
domāti pusaudžiem.

14. Nosoda dažas telefonsakaru operatoru 
mārketinga kampaņas, kuras kļūst īpaši 
agresīvas, gatavojoties Jaungada svinībām 
un citiem īpašiem gadījumiem, piemēram, 
tādu mobilo tālruņu tirdzniecību, kuri 
paredzēti tikai bērniem, vai „bezmaksas 
minūšu” tarifus, kuri domāti pusaudžiem.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. Pastāvīgi rūpējoties par patērētājiem 
sniegtās informācijas uzlabošanu, pieprasa 
mainīt CENELEC tehniskās prasības, 

16. Pastāvīgi rūpējoties par patērētājiem 
sniegtās informācijas uzlabošanu, pieprasa 
mainīt CENELEC tehniskās prasības, 
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paredzot pienākumu ieviest labi redzamu 
marķējumu, kas apliecina starojuma 
iespējamību, un apzīmēt visus aparātus, 
kuri darbojas „bez vadiem”, ar norādi, ka 
tie izstaro mikroviļņus.

paredzot pienākumu ieviest stingrākus 
standartus un labi redzamu marķējumu, 
kas apliecina starojuma iespējamību, un 
apzīmēt visus aparātus, kuri darbojas „bez 
vadiem”, ar norādi, ka tie izstaro 
mikroviļņus, un par to, vai tie ir kaitīgi 
sievietēm stāvoklī un bērniem.

Or. pl

Grozījums Nr. 46
Adamos Adamou, Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. Izsaka lielu satraukumu par faktu, ka
apdrošināšanas sabiedrības mēģina izslēgt
elektromagnētisko lauku radīto risku 
apdrošināšanu no civiltiesiskās atbildības 
polisēm, un šis apstāklis apliecina, ka 
Eiropas apdrošinātāji jau izmanto savu  
piesardzības principa versiju.

18. Mudina apdrošināšanas sabiedrības 
elektromagnētisko lauku radīto risku ņemt 
vērā civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas polisēs — tas, ka tās šādi 
nerīkojas, apliecina, ka Eiropas 
apdrošinātāji jau izmanto savu piesardzības 
principa versiju.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Caroline Lucas, Marie Anne Isler Béguin, Adamos Adamou

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a Aicina dalībvalstis sekot Zviedrijas 
piemēram un atzīt personas, kas cieš no 
pārmērīga elektrojūtīguma, kļūstot par 
invalīdiem, un nodrošināt tām atbilstošu 
aizsardzību un vienādas iespējas;

Or. en
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