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Lūgumrakstu komiteja

5.05.2007

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0744/2006, ko „Zieloni 2004” asociācijas vārdā iesniedza Polijas 
valstspiederīgais Robert Krzak, par Poznaņā izvietotās gaisa augstsprieguma līnijas 
kaitīgo ietekmi uz vidi.

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par augstsprieguma elektrolīniju, kuru paredzēts izvietot 
70 pēdas virs zemes starp Kromolice un Plewiska pie Poznaņas Polijas rietumos. Lūgumraksta 
iesniedzējs norāda, ka divas 440 kV un divas 220 kV elektrolīnijas ne tikai tiks izvietotas tieši 
blakus apbūvētām zonām, bet arī ietekmēs vērtīgu meža ekosistēmu. Viņš apgalvo, ka tas ir 
pretrunā attiecīgajiem ES tiesību aktiem un tādēļ lūdz Eiropas Parlamentam rīkoties.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2007. gada 6. februārī. Komisijai prasīja sniegt informāciju 
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2007. gada 5. maijā

„Eiropas Komisija (EK) apzinās sabiedrības bažas saistībā ar elektromagnētiskajiem laukiem 
(EML). EK ir ilgstoši pārbaudījusi EML potenciālo ietekmi uz veselību, pieprasot zinātniskās 
literatūras pārskatīšanu, finansējot pētniecību, izplatot informāciju un veicinot tiesiskā 
regulējuma izveidi, lai aizsargātu darba ņēmējus un iedzīvotājus.

Šajā tiesiskajā regulējumā iekļauti ieteicamie ierobežojumi plašas dalībvalstu sabiedrības 
pakļaušanai EML (Padomes Ieteikums 1999/519/EK1), noteikti ierobežojumi darba ņēmēju 
pakļaušanai EML (Direktīva 2004/40/EK2) un noteikti ierobežojumi attiecībā uz EML, kas 
rodas no produktiem, kuri laisti vai kurus izmanto ES tirgū (Direktīva 1999/5/EK3). Direktīva 
2004/40/EK uzliek par pienākumu dalībvalstīm ievērot šos ierobežojumus vēlākais no 

  
1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999H0519:EN:HTML OV L 199, 30.7.1999.
2 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0040R(01):EN:HTML OV L 184, 
24.5.2004.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0005:EN:HTML OV L 91, 7.4.1999.
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2008. gada 30. aprīļa. Šo ierobežojumu mērķis ir aizsargāt darba ņēmējus no riska, kas rodas 
elektromagnētisko lauku ietekmē, un tādēļ tiem ir ierobežota piemērošanas joma.

1999. gada 12. jūlijā Padome pieņēma Ieteikumu 1999/519/EK par ierobežojumiem plašas 
sabiedrības pakļaušanai elektromagnētiskajiem laukiem (0 Hz līdz 300 GHz), pamatojoties uz 
Starptautiskās nejonizējošā starojuma aizsardzības komisijas (SKANR) pamatnostādnēm, kā 
to apstiprinājusi Zinātniskā vadības komiteja, kas konsultē Eiropas Komisiju daudzdisciplīnu
zinātniskos jautājumos. Šajā tekstā ir ierosināts dalībvalstīm pieņemt pamatierobežojumu un 
robežlīmeņu sistēmu, lai nodrošinātu augstu sabiedrības veselības aizsardzības līmeni1. 
Ieteikumi par cilvēku pakļaušanas EML ietekmei ierobežošanu ir pamatoti uz vispāratzītu 
EML ietekmi uz cilvēka veselību.

Attiecībā uz aizsardzības pasākumu piemērošanu tādos īpašos apstākļos kā iepriekš minētajā 
elektrolīniju gadījumā (piemēram, skolu, slimnīcu, dzīvojamo rajonu tuvumā), aizsardzības 
pasākumu īstenošana ir jāveic valsts pasākumu ietvaros, vajadzības gadījumā par pamatu 
izmantojot iepriekš minēto Eiropas ieteikumu.

Kad tiek pārsniegti robežlīmeņi, valstu iestādēm ir ieteicams novērtēt iedarbības apstākļus un 
veikt atbilstīgus papildu pasākumus, piemēram, informēt iedarbībai pakļauto sabiedrību, 
mainīt radiācijas avota uzstādījumus vai konstrukciju vai mainīt veidu, kādā tas tiek darbināts. 

Šajā sakarā lūgumraksta iesniedzējs var vērsties pie kompetentās Polijas iestādes, lai to lūgtu 
veikt vajadzīgos mērījumus notikuma vietā un salīdzinātu tos ar pašreizējiem Polijas 
standartiem un/vai saistošiem ierobežojumiem, kā arī Ieteikuma 1999/519/EK 
robežlīmeņiem2.

Tā kā ieteikumi (tādi kā iepriekš minētais Ieteikums 1999/519/EK) nav saistoši, Komisija nav 
pilnvarota uzsākt pārkāpumu procedūru šajā lietā. Ja lūgumraksta iesniedzējs vēlas turpināt šī 
jautājuma izskatīšanu, viņam ir ieteicams iepazīties ar Polijas tiesību aktiem un attiecīgajiem 
pasākumiem valsts līmenī.

Tomēr Eiropas Tiesa ir atzinusi (spriedums lietā C-322/88, 18. punkts3), ka nevar uzskatīt, ka 
ieteikumiem nav tiesiskas iedarbības. Valstu tiesām ir jāņem vērā ieteikumi, lai lemtu par 
iesniegtajiem strīdīgajiem jautājumiem, it sevišķi tajos gadījumos, kad tie interpretē valstu 
pasākumus, kas pieņemti attiecīgā ieteikuma īstenošanai, vai kad ieteikumi ir veidoti, lai 
papildinātu saistošus Komisijas noteikumus.

Ņemot vērā ievērojamo jaunās zinātniskās informācijas apjomu, kas pieejama kopš 
2001. gada, Komisija lūdza Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskajai 

  
1 Turpinot izskatīt šo jautājumu, novērtējumam jābūt pamatotam uz elektromagnētiskā lauka radītā starojuma 
līmeņiem, nevis uz definīciju par vispārēju „drošu attālumu” . Šāda aizstājēja izmantošana būtu neatbilstīga, jo 
elektromagnētiskie lauki ir atkarīgi no sprieguma, elektriskās strāvas un vairākiem citiem parametriem, 
piemēram, mastu konstrukcijas, attāluma starp funkcionējošām līnijām, sistēmu skaita, fāžu līniju izmēriem un 
skaita un citiem. Papildu informācija http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net.
2 Atbildot uz Komisijas anketu, dalībvalstu situācija attiecībā uz attiecīgā ieteikuma īstenošanu 2002. gadā tika 
apkopota ziņojumā (skatīt 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/environment/EMF/implement_rep_en.pdf).
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61988J0322:EN:HTML
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komitejai (SCENIHR) 1 atjaunināt Toksikoloģijas, ekotoksikoloģijas un vides zinātniskās 
komitejas (CSTEE)2 2001. gada 30. oktobra atzinumu par elektromagnētisko lauku, radio 
frekvenču lauku un mikroviļņu radiācijas ietekmi uz cilvēka veselību. Nesen pieņemtais 
SCENIHR sākotnējais atzinums3 par elektromagnētisko lauku (EML) iespējamo ietekmi uz 
cilvēka veselību tika publiski apspriests 2006. gada pēdējā ceturksnī. SCENIHR izskatīja 
saņemtos komentārus un informāciju un sagatavoja galīgo atzinumu, ko drīz publicēs 
internetā4.

Attiecībā uz Padomes Direktīvas 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu 
ietekmes uz vidi novērtēšanu (EIA direktīva), kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK un 
2003/35/EK, piemērošanu būtu vajadzīga sīkāka informācija, lai novērtētu, vai attiecīgā 
procedūra atbilda EIA direktīvai. EIA direktīvā ir prasība, ka, pirms atļaut tādu projektu 
attīstību, kam, iespējams, ir ievērojama ietekme uz vidi, cita starpā, sakarā ar to būtību, 
apmēru vai atrašanās vietu, ir jāpārbauda šādu projektu ietekme uz vidi. Šie projekti ir definēti 
EIA direktīvas 4. pantā un uzskaitīti I un II pielikumā. Ietekmes uz vidi novērtējumu vienmēr 
jāveic projektiem, kas iekļauti I pielikumā. Lūgumraksta iesniedzēja norādītais projekts, šķiet, 
attiecas uz I. pielikuma 20. punktu (atkarībā no garuma) „augstsprieguma elektrolīniju būve ar 
220 kV vai lielāku spriegumu un līniju garumu, kas pārsniedz 15 km”.

Atsauces, kas lūgumrakstā izdarītas uz dzīvnieku migrācijas koridoriem, ir ļoti vispārīgas, un 
šāda informācija neļauj Komisijai atklāt Kopienas dabas aizsardzības tiesību aktu (Dzīvotņu 
direktīva5 un Putnu direktīva6) pārkāpumu. Ja lūgumraksta iesniedzējs sniegs detalizētu 
informāciju, kas Komisijai ļaus šos projektu izvērtēt saistībā ar Putnu direktīvu un Dzīvotņu 
direktīvu, Komisija varēs izmeklēt šo jautājumu.”

  
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://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_006.pdf
4 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/scenihr_opinions_en.htm
5 Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību, OV L 206, 22.7.1992., 7.–
50. lpp.
6 Direktīva 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību, OV L 103, 25.4.1979., 1.–18. lpp.
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