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PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0628/2006, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais Krzystof Kuklinski, 
par draudiem sabiedrības veselībai, ko rada augstsprieguma virszemes elektropārvades 
līnijas starojums Kamionikos Polijas rietumos.

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par plānoto augstsprieguma elektropārvades līniju 
70 metrus virs zemes Kamionikos netālu no Poznaņas Polijas rietumos, norādot, ka vietējā 
sabiedrība tiks pakļauta starojumam, kas varētu izraisīt dažādas vēža veidus, tostarp leikēmiju 
bērnu vidū. Viņš norāda, ka šī augstsprieguma virszemes elektropārvades līnija tiks uzstādīta 
ar 2 x 440 kV un 2 x 220 kV spriegumu un ka attālums līdz tuvākajām mājām būs no 30 līdz 
370 metriem. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka tiek pārkāpti attiecīgie ES tiesību akti, un 
atbilstoši prasa Eiropas Parlamenta iejaukšanos, lai nodrošinātu, ka Kamioniku iedzīvotāji 
netiek pakļauti bīstamam un kancerogēnam starojumam.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2006. gada 19. decembrī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 7. maijā.

Eiropas Komisija (EK) apzinās sabiedrības bažas par elektromagnētisko lauku (EMF) 
jautājumu. EK ilgu laiku ir novērojusi EMF iespējamās sekas uz veselību, lūdzot zinātniskās 
literatūras apskatu, finansējot pētniecību, izplatot informāciju un dodot ieguldījumus tiesiska 
regulējuma darba ņēmēju un pilsoņu aizsardzībai izveidē.
Šajā tiesiskajā regulējumā ir iekļauti ieteiktie ierobežojumi sabiedrības pakļaušanai EMF 
iedarbībai dalībvalstīs (Padomes ieteikums Nr. 1999/519/EK1), noteiktie ierobežojumi darba 

  
1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999H0519:EN:HTML OV L 199, 30.07.1999.
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ņēmēju pakļaušanai EMF iedarbībai (Direktīva 2004/40/EK1) un noteiktie ierobežojumi 
saistībā ar EMF, kas radies no produktiem, kas ir laisti ES tirgū vai nodoti ekspluatācijā 
(Direktīva Nr. 1999/5/EK2). Direktīvā Nr. 2004/40/EK dalībvalstīm noteikts to īstenot ne 
vēlāk par 2008. gada 30. aprīli. Tās mērķis ir aizsargāt darba ņēmējus no riska, kas rodas 
elektromagnētisko lauku iedarbības rezultātā, un tādēļ tai ir ierobežota piemērošanas joma. 
Padome 1999. gada 12. jūlijā pieņēma Ieteikumu Nr. 1999/519/EK par ierobežojumiem 
elektromagnētisko lauku (0 Hz līdz 300 GHz) iedarbībai uz plašu sabiedrību. Dokumenta 
pamatā ir pamatnostādnes, ko izstrādājusi Starptautiskā komisijas aizsardzībai pret 
nejonizējošo starojumu (ICNIRP) un ko apstiprina Zinātniskās vadības komiteja, kura 
konsultē Eiropas Komisiju par starpdisciplināriem zinātniskajiem jautājumiem. Šajā 
dokumentā ieteikts, ka dalībvalstīm ir jāpieņem pamata ierobežojumu un atskaites līmeņu 
sistēma, lai nodrošinātu augsta līmeņa sabiedrības veselības aizsardzību3. Ieteikumi par 
iedarbības ierobežojumiem ir pamatoti ar konstatēto ietekmi uz sabiedrības veselību. Attiecībā 
uz aizsardzības pasākumu piemērošanu it sevišķi tādos apstākļos, kādi minēti saistībā ar 
elektropārvades līnijām (piem., skolu, slimnīcu, dzīvojamo zonu apkaimē), aizsardzības 
pasākumu veikšana ir valstu kompetencē, kas jāveic, pamatojoties uz iepriekš minētajiem 
atbilstošajiem Eiropas ieteikumiem.

Ja atskaites līmeņi ir pārsniegti, valstu iestādēm tiek ieteikts izvērtēt ietekmi un veikt 
atbilstīgus uzraudzības pasākumus, piemēram, informēt iedarbībai pakļauto sabiedrības daļu, 
mainīt starojuma avota iekārtas vai konstrukciju, vai arī tā darbības veidu. 

Šajā sakarā lūgumraksta iesniedzējs varētu sazināties ar kompetentajām Polijas iestādēm, lai 
tām prasītu veikt vajadzīgos mērījumus šajā teritorijā un salīdzinātu tos ar esošajiem Polijas 
standartiem un/vai saistošajiem ierobežojumiem, kā arī ar Ieteikuma Nr. 1999/519/EK 
atskaites līmeņiem.4

Tā kā ieteikumi (tādi kā iepriekš minētais Ieteikums Nr. 1999/519/EK) nav saistoši 
dokumenti, Komisijai nav pilnvaru sākt pārkāpumu tiesvedību šajā lietā. Ja lūgumraksta 
iesniedzējs vēlas turpināt jautājuma izskatīšanu, viņam iesaka noskaidrot nostāju Polijas 
tiesību aktos un uzzināt informāciju par līdzīgiem pasākumiem valsts līmenī.

Taču Eiropas Kopienu Tiesa uzskata (spriedums lietā Nr. C-322/88, 18. punkts5), ka 
ieteikumus nevar ņemt vērā, jo tiem nav juridiska spēka. Valstu tiesām ir jāņem vērā 
ieteikumi, lai lemtu par iesniegtajiem strīdīgajiem jautājumiem it sevišķi tajos gadījumos, kad 
tie skaidro valstu pasākumu interpretācijas, kas pieņemti konkrēta ieteikuma īstenošanai, vai 
gadījumos, kad ieteikumi ir izstrādāti, lai papildinātu Komisijas saistošos noteikumus. Ņemot 
vērā, ka kopš 2001. gada būtiski ir palielinājies pieejamās jaunās zinātniskās informācijas 
daudzums, Komisija aicināja savu Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma 

  
1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0040R(01):EN:HTML OV L 184, 
24.05.2004.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0005:EN:HTML OV L 91, 07.04.1999.
3 Turpmāk šīs problēmas būtu jānovērtē, pamatojoties uz lauka starojuma līmeni un nevis uz definīciju par 
vispārēju „drošu attālumu”. Šāda aizstāšana nebūtu atbilstoša, jo lauks ir atkarīgs no sprieguma, no esošā strāvas 
stipruma un vairākiem citiem parametriem, tādiem kā balstu konstrukcija, darbojošos dzīslu attāluma līdz zemei, 
sistēmu skaita, fāžu dzīslu izmēriem un skaita u. c. Vairāk sk. http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net.
4 Atbildes uz Komisijas jautājumiem par dalībvalstu situāciju saistībā ar ieteikumu īstenošanu, ir apkopotas 
2002. gada ziņojumā (sk. http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/environment/EMF/implement_rep_en.pdf).
5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61988J0322:EN:HTML



CM\667810LV.doc 3/3 PE 390.329v01-00

Ārējais tulkojums LV

zinātnisko komiteju (SCENIHR)1 atjaunināt Toksikoloģijas, ekotoksikoloģijas un vides 
zinātniskās komitejas (SCTEE)2 2001. gada 30. oktobra3 atzinumu par elektromagnētisko 
lauku, radiofrekvenču lauku un mikroviļņu starojuma iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību.
Nesen pieņemtais SCHENIHR sākotnējais atzinums4 par elektromagnētisko lauku (EMF) 
iespējamu ietekmi uz cilvēku veselību 2006. gada pēdējā ceturksnī nodots sabiedriskai 
apspriešanai. SCHENIHR izskatīja saņemtos komentārus un informāciju un izstrādāja galīgo 
atzinumu, ko drīz publicēs internetā5.

  
1 http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/04_scenihr/04_scenihr_en.htm
2 http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/sct/sct_en.htm
3 http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/sct/documents/out128_en.pdf
4 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_006.pdf
5 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/scenihr_opinions_en.htm


