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Temats: Lūgumraksts Nr. 0891/2006, ko iesniedza Polijas valstspiederīgā Karina Adamik , 
par strādājošo pakļaušanu elektromagnētiskajam laukam

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka Polija nepietiekami novērtē risku, ko strādājošiem rada 
elektromagnētiskais lauks, ka viņu pastiprināta pakļaušana elektromagnētiskajam laukam un 
optiskajai radiācijai ir ārkārtīgi kaitīga veselībai un ka viņa ar šo jautājumu vērsusies pie 
vairākām precīzāk nenosauktām valsts veselības aizsardzības iestādēm, kas atbildīgas par 
riska novērtēšanu. Lūgumraksta iesniedzēja vēlas, lai Eiropas Parlaments nodrošina, ka 
Polijas iestādes ievēro ES noteikumus un robežvērtības attiecībā uz cilvēku pakļaušanu 
elektromagnētiskajam laukam un ievēro piesardzības principu attiecībā uz vides un cilvēka 
veselības aizsardzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 8. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 27. jūlijā.

Lūgumrakstā tiek apgalvots, ka Polijā nav nevienas iestādes, kas veiktu elektromagnētiskā 
lauka mērījumus „saistībā ar policijas pārkāpumiem”. Komisija nevar sniegt nekādus 
komentārus par šī jautājuma atbilstību vai par to, ka reāli pastāv iespējamie „policijas 
pārkāpumi”, kas saistīti ar cilvēku pakļaušanu elektromagnētiskā lauka iedarbībai, jo 
lūgumraksta iesniedzēja nav šajā sakarā sniegusi nekādus pierādījumus vai pat 
paskaidrojumus. Turklāt, tā kā nav nekādas faktiskās informācijas, Komisija nevar izvērtēt, 
vai uz lūgumrakstā minētajiem iespējamajiem faktiem attiecas jebkāda Kopienas kompetence. 
Šādos apstākļos Komisijai nav nekādu iespēju veikt pārbaudi par nepietiekami aprakstīto 
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problēmu, kas minēta lūgumrakstā.

Kopumā, ciktāl runa ir par cilvēku pakļaušanu elektromagnētiskā lauka iedarbībai, Padome 
1999. gadā pieņēma ieteikumu (Padomes Ieteikums 1999/519/EK), kas nosaka 
pamatierobežojumus un atskaites līmeņus, kuru pamatā ir starptautiskas pamatnostādnes, lai 
ierobežotu cilvēku pakļaušanu EML iedarbībai. Minētajā ieteikumā dalībvalstis tiek aicinātas 
šos ierobežojumus un līmeņus ņemt vērā, nosakot savus nacionālos pasākumus, lai ierobežotu 
cilvēku pakļaušanu EML iedarbībai. Saskaņā ar EK līguma 152. pantu par lēmumu 
pieņemšanu un atbilstošu uzraudzības noteikumu piemērošanu attiecībā uz EML iedarbību 
atbildīgas ir dalībvalstis; ES šajā jomā nav nekādas kompetences. Tomēr EK līguma 
137. pants paredz, ka attiecībā uz darba vidi Eiropas Savienība var pieņemt minimālās 
prasības, lai veicinātu uzlabojumus saistībā ar darba ņēmēju veselības un drošības labāku 
aizsardzību. 2004. gada 29. aprīlī Padome pieņēma Direktīvu 2004/40/EK attiecībā uz darba 
ņēmēju pakļaušanu riskam, ko rada elektromagnētiskie lauki.

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju Polijas iestāde, kas ir atbildīga par pasākumu 
veikšanu, lai ierobežotu cilvēku pakļaušanu EML iedarbībai, ir Galvenā sanitārā inspekcija. 
Sk. šo adresi.

GALVENĀ SANITĀRĀ INSPEKCIJA
Vides higiēnas nodaļa
ul. Długa 38/40
00-238 Varšava
Polija

http://www.gis.gov.pl/
tel. +48 22 536 13 00
fakss +48 22 635 61 94 

Nodaļas direktore
Izabela Fengler

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā.

Kopš pirmās Komisijas atbildes 2007. gada 27. jūlijā ir saņemti jauni fakti no lūgumraksta 
iesniedzējas.

Viena daļa dokumentu ir kopijas no sarakstes starp lūgumraksta iesniedzēju un Polijas tiesām 
un prokuroriem par personas datu aizsardzību. Šis lūgumraksts nav saistīts ar citām sūdzībām 
attiecībā uz starojuma iedarbību. Komisija nevar risināt šo jautājumu, kas ietilpst tikai valsts 
kompetencē. 

Cita daļa dokumentu ir sūdzības par a) policistu un/vai b) policijas iecirkni, kas, iespējams, 
atrodas netālu no lūgumraksta iesniedzējas dzīvesvietas. Vēstuļu stils un teikumu uzbūve ir tik 
juceklīgi, ka nav iespējams gūt pierādījumus no faktiem. Izskatās, ka personai ir bail no 
jebkāda veida starojuma un viņu biedē izstarojumu ietekme, ko rada antenas uz policijas 
iecirkņa jumta. Dažos dokumentos ir norāde, ka kompetentās iestādes ir veikušas mērījumus 
un to rezultāti bija daudzkārt zemāki par Polijā pieļaujamām starojuma normām.

Jāpiezīmē, ka lūgumraksta iesniedzējas aktualizētā problēma attiecas uz sabiedrības, nevis 
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darba ņēmēju pakļaušanu nejonizētam starojumam (elektromagnētiskie lauki). Tāpēc 
lūgumraksta temats neattiecas uz darba drošību un darba ņēmēju veselības aizsardzību. 
Lūgumraksta temats būtu attiecīgi jāprecizē.
Plašākā nozīmē un attiecībā uz elektromagnētiskā lauka iedarbību uz sabiedrību, Padome 
1999. gadā, pamatojoties uz starptautiskām vadlīnijām, pieņēma ieteikumu (Padomes 
Ieteikums 1999/519/EK), nosakot pamata ierobežojumus un robežlīmeņus, lai ierobežotu 
elektromagnētiskā lauka (EMF) iedarbību uz sabiedrību. Ieteikums aicina dalībvalstis ņemt 
vērā šos ierobežojumus un līmeņus, ieviešot valsts pasākumus elektromagnētiskā lauka 
iedarbības uz sabiedrību ierobežošanai. Saskaņā ar EK Līguma 152. pantu dalībvalstu 
pienākums ir izvēlēties un piemērot atbilstošus noteikumus elektromagnētiskā lauka 
iedarbības kontrolēšanai, jo šī joma nav ES kompetencē. Polija ir ieviesusi valsts 
reglamentējošos noteikumus, kas ir stingrāki par Padomes ieteikumu. 

Lai nodrošinātu, ka Padomes ieteikumā ierosinātie ierobežojumi patiešām ir pietiekoši stingri 
sabiedrības veselības aizsargāšanai, Komisija pastāvīgi seko līdzi zinātnisko atziņu attīstībai 
par elektromagnētisko lauku iespējamo ietekmi uz veselību, kā arī Ieteikuma 1999/519/EK 
par elektromagnētiskā lauka iedarbības uz sabiedrību ierobežojumu piemērošanai. 

Eiropas Veselības un vides apdraudējuma zinātniskā komiteja (SCENIHR) savā pēdējā 
ziņojumā attiecībā uz radiofrekvencēm (RF) apgalvo, ka: „pētījumos ar trīs neatkarīgām 
pierādījumu nostājām (epidemioloģiskais, dzīvnieku un „in vitro” pētījums) tika secināts, ka 
ir maz ticams, ka RF iedarbība varētu ievērojami palielināt cilvēku saslimšanu ar vēzi. 
Tomēr, [..] ir jāveic papildu pētījumi, lai noteiktu, vai salīdzinoši ilgstoša cilvēka pakļaušana 
šādām skaņām varētu radīt vēža saslimšanas risku.
Kas attiecas uz nekancerogēniem, zinātnieku pētījumi nesniedza atbildi par RF lauku ietekmi 
uz simptomiem.  Tas nozīmē, ka pieejamie zinātniskie pierādījumi turpina atbalstīt to, ka 
ieteikumā ierosinātie ierobežojumi ir pietiekami, lai nodrošinātu augsta līmeņa sabiedrības 
veselības aizsardzību.” 

Ņemot vērā, ka šis temats neattiecas uz darba ņēmēju pakļaušanu starojumam, Komisija 
uzskata, ka šajā lūgumrakstā nav Kopienas tiesību aktu pārkāpumu.


	777452lv.doc

