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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par veselības apdraudējumiem, kas saistīti ar elektromagnētiskajiem 
laukiem(2008/2211(INI))
Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā EK Līguma 137., 152. un 174. pantu, kas attiecas uz cilvēku veselības un 
apkārtējās vides aizsardzības paaugstinātu līmeni,

– ņemot vērā Padomes 1999. gada 12. jūlija Ieteikumu Nr. 1999/519/EK par 
ierobežojumiem elektromagnētisko lauku (no 0 Hz līdz 300 GHz) iedarbībai uz plašu 
sabiedrību1 ) un attiecīgos 2008. gada 1. septembra Komisijas izpildes ziņojumus 
(COM(2008)532 galīgā redakcija),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu Nr. 2004/40/EK (2004. gada 
29. aprīlis) par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz 
darba ņēmēju pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori (elektromagnētiskie lauki)2,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu Nr. 1999/5/EK (1999. gada 
9. marts) par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām un to atbilstības 
savstarpēju atzīšanu3 un attiecīgos saskaņotos drošības standartus mobilajiem tālruņiem un 
bāzes stacijām,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes  Direktīvu Nr. 2006/95/EK (2006. gada 
12. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektroiekārtām, kas 
paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās4,

– ņemot vērā savu 2008. gada 4. septembra rezolūciju par starpposma novērtējumu Eiropas 
rīcības plānam vides un veselības aizsardzības jomā periodam no 2004. līdz 2010. gadam5,

– ņemot vērā savu 1999. gada 10. marta rezolūciju par Padomes ieteikuma priekšlikumu par 
ierobežojumiem elektromagnētisko lauku (no 0 Hz līdz 300 GHz) iedarbībai uz plašu 
sabiedrību6,

– ņemot vērā Parlamenta Reglamenta 45. noteikumu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu 
(A6-0000/2008),

A. tā kā elektromagnētiskie lauki (EML) pastāv dabiskā vidē un tāpēc vienmēr ir sastopami 
uz zemes, un tomēr tā kā tieši pēdējo gadu desmitu laikā ir regulāri palielinājusies cilvēka 
radīto EML avotu iedarbība uz vidi sakarā ar elektroenerģijas pieprasījumu, arvien 

                                               
1  OV L 199, 1.8.2000., 59. lpp.
2  OV L 159, 1.8.2000., 1. lpp.
3  OV L 91, 1.8.2000., 10. lpp.
4  OV L 374, 1.8.2000., 10. lpp.
5  Pēc šā datuma pieņemtie teksti: P6_TA-(2008)0410.
6  OV C 175, 21.6.1999., 129. lpp.
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izsmalcinātākajām bezvadu tehnoloģijām un sabiedrības organizācijas izmaiņām, un 
rezultātā faktiski ikviens pilsonis ir pakļauts visdažādāko frekvenču elektrisko un 
magnētisko lauku kopuma iedarbībai gan mājās, gan darbavietā;

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;

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;

D. tā kā zinātniskajā sabiedrībā pastāvošās domstarpības attiecībā uz EML radīto iespējamo 
veselības apdraudējumu ir vērsušās plašumā pēc 1999. gada 12. jūlija un kopš ieteikums 
Nr. 1999/519/EK ir noteicis ierobežojumus EML (no 0 Hz līdz 300 GHz) iedarbībai uz 
plašu sabiedrību;

E. tā kā zinātniskās sabiedrības oficiālu slēdzienu trūkums nav kavējis dažas valstu un 
reģionu valdības vismaz deviņās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī Ķīnā, Šveicē un 
Krievijā noteikt minētajai iedarbībai profilaktiskus un tāpēc zemākus ierobežojumus, 
kurus uzslavējusi gan Komisija, gan SCHENIR (Iespējamo un jaunatklāto veselības 
apdraudējumu zinātniskā komiteja)1;

F. tā kā darbības, kas ierobežo elektromagnētisko lauku iedarbību uz plašu sabiedrību, 
attiecībā uz drošumu un drošību ir jālīdzsvaro ar dzīves kvalitātes uzlabojumiem, ko rada 
elektromagnētiskos laukus izstarojošās ierīces;

G. tā kā gan interesi, gan polemiku raisošo iepriekš minēto zinātnisko projektu vidū jāmin arī 
epidemioloģiskais pētījums INTERPHONE, kuru Eiropas Savienība finansēja vairāk nekā 
3 800 000 euro apmērā2 un kura secinājumi tiek gaidīti kopš 2006. gada;

H. tā kā tomēr par dažām atziņām valda vienprātība, jo īpaši par tām, kuras uzsver indivīdu 
reakcijas dažādību attiecībā uz mikroviļņu iedarbību, nepieciešamību veikt šīs arvien 
pieaugošās iedarbības tālākas pārbaudes, par prioritāti izvirzot radiofrekvenču (RF) radīto 
lauku netermiskās ietekmes novērtēšanu un to īpašo ievainojamību, kāda raksturīga 
bērniem, kad uz viņiem iedarbojas elektromagnētiskie lauki3;

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;

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) 

                                               
1  2007. gada 21. marta atzinums, kas pieņemts 16. plenārsēdē.
2 Programma „Dzīves kvalitāte”, kuras līguma numurs ir QLK4-1999-01563.
3 STOA 2001. gada marta pētījums par «ietekmi uz fizioloģiju un apkārtējo vidi, kādu rada nejonizējošais 
elektromagnētiskais starojums» PE Nr. 297.574.
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laišanu tirgū.

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.

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. 

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

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.

6. Aicina Komisiju 2009.–2014. gada tiesiskās regulēšanas procesa gaitā izstrādāt 
visaptverošu programmu par elektromagnētisko un bioloģisko savietojamību attiecībā uz 
mākslīgi radītajiem viļņiem un tiem viļņiem, kurus dzīva cilvēka ķermenis izstaro dabiski, 
kā arī galīgi noskaidrot, vai mikroviļņi rada nevēlamas sekas cilvēku veselībai.

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.

8. Ar sarūgtinājumu atzīmē, ka kopš 2006. gada regulāri tiek atlikta secinājumu publicēšana, 
pie kuriem nonāca starptautiskais epidemioloģiskais pētījums, tā sauktais INTERPHONE
pētījums, kura uzdevums bija izpētīt, vai pastāv saistība starp mobilo tālruņu lietošanu un 
dažiem vēža paveidiem, piemēram, smadzeņu, dzirdes nerva un pieauss siekalu dziedzera 
audzējiem.

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.

10. Uzskata, ka jebkurā gadījumā Komisijai, kura šajā vispasaules mēroga pētījumā ir 
finansiāli ieguldījusi vairāk nekā 3 800 000 euro, ar piektā PCRD starpniecību ir 
principiāli jāprasa no projekta atbildīgajām personām pamatojums, kāpēc vēl arvien nav 
šīs publikācijas, un, saņemot atbildi, nekavējoties jāinformē par to Parlaments un 
dalībvalstis. 
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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.

12. Ierosina papildināt Eiropas Zinātņu un jauno tehnoloģiju ētikas grupas pilnvarojumu ar 
zinātniskās godprātības novērtēšanas uzdevumu, lai palīdzētu Komisijai novērst iespējamā 
apdraudējuma situācijas, interešu konfliktus un krāpšanu, kas var viegli rasties pētnieku 
savstarpējās konkurences apstākļos. 

13. Ņemot vērā daudzās dalībvalstīs valdošās sabiedrības bažas, aicina Komisiju strādāt ar 
visām iesaistītajām pusēm, piemēram, ar valstu ekspertiem, nevalstiskajām organizācijām 
un nozares uzņēmumiem, lai uzlabotu jaunākās informācijas pieejamību un piekļuves 
iespējas tai, kā arī nodrošinātu, ka to var izprast cilvēki, kuri neorientējas bezvadu 
tehnoloģijās un aizsardzības standartos. 

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. 

15. Ierosina, lai Eiropas Savienība savas iekštelpu gaisa kvalitātes politikas ietvaros paredz 
„bezvadu” mājsaimniecības aparātu izpēti, kuri, piemēram, kā Wifi, kas domāts interneta 
piekļuves nodrošināšanai, un tālrunis DECT, pēdējo gadu laikā tiek bieži lietoti gan 
publiskās vietās, gan mājokļos un pakļauj pilsoņus pastāvīgam mikroviļņu izstarojumam.

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

17. Aicina Padomi un Komisiju sadarbībā ar dalībvalstīm un Reģionu komiteju veicināt 
vienotu prasību izstrādi attiecībā uz starojuma iedarbību uz iedzīvotājiem gadījumos, kad 
tiek paplašināti augstsprieguma elektrolīniju tīkli. 

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.

19. Uzdod Parlamenta priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem, Reģionu komitejai un Pasaules veselības organizācijai.
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PAMATOJUMS

Elektromagnētisko viļņu ietekme uz veselību: par ko mēs runājam?

No visām cilvēka ķermenim piemītošajām pārsteidzošajām lietām viens no savdabīgākajām 
neapšaubāmi ir ķermeņa spēja dabiskā ceļā izstarot elektrisko lauku, kas principā veidojas 
mūsu bioloģisko procesu iespaidā. Zināms arī, ka sirds un smadzeņu elektrisko aktivitāti var 
reģistrēt attiecīgi cilvēka elektrokardiogrammā un elektroencefalogrammā. Vai šī dabiskā 
elektriskā aktivitāte mijiedarbojas ar elektromagnētiskajiem laukiem, kurus rada cilvēka 
darbība? Kādā veidā cilvēka ķermenis absorbē elektromagnētiskos viļņus, kurus izstaro tādi 
atšķirīgi aparāti kā radioaparāti, televizori, mikroviļņu krāsnis, mobilie tālruņi, releju antenas 
vai augstsprieguma elektropārvades līnijas?

Tik daudz jautājumu, kuri stāv aiz lielākajām zinātnes neskaidrībām un kurus sabiedriskās 
iestādes vēl nav skaidri risinājušas. Tie visi attiecas uz šo iniciatīvas ziņojumu, kurš veidots 
pilnīgi neatkarīgi, nepiedaloties zinātniskajā polemikā, kas plosās jautājumā par 
elektromagnētiskajiem laukiem. Šā ziņojuma galvenais mērķis ir, izskatot virkni konkrētu 
priekšlikumu, sniegt atbildes iedzīvotājiem, kuri ir tikai vienkārši minēto aparātu lietotāji 
un/vai dzīvo releju antenu vai augstsprieguma elektropārvades līniju apkaimē. Arvien vairāk 
un vairāk iedzīvotāju vēlas izteikt bažas par mikroviļņu pastāvīgās iedarbības ietekmi uz savu 
veselību.

Eiropas ieteikumi, kurus var ievērot dalībvalstis

Sakarā ar kļūdaino kompetences sadali līgumos neviens Eiropas tiesību akts neuzliek 
dalībvalstīm par pienākumu veikt pasākumus jautājumā par zemfrekvenču vai ļoti zemu 
frekvenču viļņiem. Šos viļņus mūsdienās pamatā izstaro mobilās telefonijas antenas un 
bezvadu tehnoloģijas. 
Šā iemesla dēļ ES līmenī normas, kas regulē starojuma iedarbību uz iedzīvotājiem, nosaka 
Padomes 1999. gada 12. jūlija Ieteikums Nr. 1999/519/EK par ierobežojumiem 
elektromagnētisko lauku (no 0 Hz līdz 300 GHz) iedarbībai uz plašu sabiedrību.

Tās precīzi atbilst standartiem, kurus iesaka Starptautiskā komisija aizsardzībai pret 
nejonizējošo starojumu (ICNIRP), nevalstiska organizācija, kuru oficiāli atzinusi Pasaules 
veselības organizācija (PVO) un kura vērtē zinātniskās izpētes rezultātus visā pasaulē. 

Iepriekš minētais ES Padomes Ieteikums nosaka šādas robežvērtības:
1. GSM (900 MHz): 41,25 volti metrā
2. DCS (1800 MHz): 58,33 volti metrā
3. UMTS (2100 MHz): 61 volts metrā

No otras puses, nekas nekavē dalībvalstis pieņemt stingrākas aizsardzības normas: ne mazāk 
kā deviņas dalībvalstis jau to ir izdarījušas valsts vai reģionālā līmenī, tostarp Grieķija, Polija 
un pavisam nesen arī Beļģija.
Luksemburgas Lielhercogistē, valstī, kuru referente labi pazīst, valdība kopš 2000. gada 
nogales orientējas uz piesardzības principa piemērošanu, nosakot elektriskā lauka maksimālo 
vērtību starojuma avotam iedzīvotāju pulcēšanās vietās 3 volti metrā. Luksemburgas 
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iedzīvotāji praktiski ir 14 reizes labāk aizsargāti pret elektromagnētisko lauku iedarbību nekā 
citi ES pilsoņi. 

Minētais valstu politikas koordinācijas trūkums šajā jautājumā Eiropas Savienības līmenī nav 
iepriecinošs. Un referente uzskata, ka Komisijai ir jāīsteno skaidra politika attiecībā uz 
elektromagnētiskajiem viļņiem (konkurences, inovāciju, veselības aizsardzības un patērētāju 
informētības jomā), un šajā ziņā nevajadzētu aprobežoties ar pašreizējiem fragmentārajiem 
projektiem, kurus finansē Pētniecības ģenerāldirektorāts.

Referentei šobrīd ir skaidrs viens: patiesība noteikti ir meklējama politiskā risinājumā, ar kuru 
regulāri tiktu pieņemtas un atjaunotas fiksētas robežvērtības (ņemot vērā jaunās tehnoloģijas, 
kas ienāk tirgū, un jauno epidemioloģisko pētījumu rezultātus), garantējot augstu patērētāju 
aizsardzības līmeni, jo īpaši attiecībā uz bērniem, tomēr vienlaikus netraucējot mobilo 
telefonsakaru tīklu darbību.

Šādu metodi izvēlējās Kopenhāgenas Eiropas aģentūra, kura 2007. gada septembrī drosmīgi 
ieteica 27 dalībvalstu varas iestādēm veikt pasākumus labākai sabiedrības aizsardzībai: 
”atbilstošus un samērīgus pasākumus, lai novērstu nopietnu apdraudējumu”. Tas liecina par 
nozīmīgām pārmaiņām šajā jautājumā. Tas ir aicinājums rīkoties, pretēji Pasaules veselības 
organizācijas pašreizējai nostājai.  
Rezultātā izskatās, ka PVO vēlas „spēlēt teātri” un norunā ar mums tikšanos 2015. gadā, lai 
galīgi izvērtētu elektromagnētisko viļņu ietekmi uz cilvēkiem! 

Balsojums 1999. gada 10. martā un 2008. gada 4. septembrī: Eiropas Parlaments neatkāpjas 
un paraksta

Jau ir pagājuši desmit gadi kopš Parlaments lika skaidri saprast, ka jāpievērš uzmanība Eiropā 
fiksētajām normām, lai aizsargātu pilsoņus no mikroviļņiem. Eiropas Komisija un Padome par 
savu vājo darbu tika kritizēta, jo referents Gianni Tamino ieteica tikai piemērot piesardzības 
principu un arī tā saukto „Alara” principu (tik zemu, cik pamatoti iespējams), saskaņā ar kuru 
starojuma iedarbība arī būtu tik vāja, cik pamatoti iespējams.

Eiropas Parlaments kopumā apstiprināja savu skaidro nostāju šajā jutīgajā jautājumā, kas skar 
iedarbības robežvērtības, kad 4. septembrī notika pēdējais balsojums par starpposma 
novērtējumu attiecībā uz Eiropas rīcības plānu vides un veselības aizsardzības jomā periodam 
no 2004. līdz 2010. gadam.

Balsojums liecināja par gandrīz vai pilnīgu Parlamenta deputātu vienprātību (522 balsis par, 
16 pret), un Padomei tika pieprasīts „grozīt savu Ieteikumu Nr. 1999/519/EK, lai ņemtu vērā 
valstu labāko praksi un noteiktu arī stingrākas iedarbības robežvērtības visām iekārtām, 
kuras izstaro elektromagnētiskos viļņus frekvencēs no 0,1 MHz līdz 300 GHz.”

Referente ir pārliecināta, ka jautājums par sliekšņiem ir pilnīgi dalībvalstu un reģionu 
kompetencē un šajā ziņā labāk uzstāj uz alternatīviem risinājumiem, kurus var piedāvāt 
nozaru uzņēmumiem, lai novērstu visa veida veselības apdraudējumu: piemēram, sekot 
Austrijas iestāžu paraugam, kuras pacēla releju antenas augstāk, lai labāk sadalītu starojuma 
frekvences.
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Un tāpēc, kā gan iespējams neatzīt, ka pēdējo desmit gadu laikā Eiropas pilsoņu ikdienas vide 
ir ievērojami mainījusies sakarā ar bezvadu tehnoloģiju arvien plašāku izplatīšanos (fiksētās 
bāzes tālruņi DECT, mobilie tālruņi, starojums, ko izdala UMTS-Wifi-Wi max-Bluetooth un 
bērnu tālruņi u.c.). Atzīstot šo jauno tehnoloģiju sniegtās priekšrocības, kā arī to visuresamību 
gan darbavietās, gan bibliotēkās, gan arī privātajos dzīvokļos, tiek arī atzīts, ka šie aparāti ir 
jānovērtē, pirms tos laiž tirgū, un ka, vispārīgi runājot, ir jānosaka noteikti sliekšņi attiecībā 
uz mikroviļņu iedarbību mājoklī. Ja tā nenotiks, radīsies ... risks, ka apdraudētam patērētājam 
nav sniegta nepieciešamā palīdzība!

Tieši apstāklis, ka faktiski nepastāv šāda uzticības gaisotne, nozīmē, ka turpmāko gadu laikā
tā ir jāatjauno, vēršoties pie pilsoņiem, kuri ir patērētāji un apdraudētās zonas iedzīvotāji. Bet 
to pašu var teikt arī par zinātnisko sabiedrību. Jo, ja referente brīvprātīgi izvēlas neatsaukties 
ne uz vienu pētījumu vai dokumentu, kurš jau ir publicēts, izņemot tos, kurus izdevis Eiropas 
Parlaments, tas nāk tikai par labu, tāpēc ka jautājumā par elektromagnētiskajiem viļņiem un to 
iespējamo veselības apdraudējumu zinātniskā sabiedrība acīmredzami ir iegrimusi pastāvīgās 
nesaskaņās. 

INTERPHONE pētījums: tipisks gadījums

Referente labi apzinās, ka pretēju viedokļu pastāvēšana šajā jautājumā ir daļa no zinātnes 
normālās attīstības gaitas: atcerēsimies kaut vai polemiku, kura ilgus gadus sašķēla 
zinātniekus jautājumā par klimata pārmaiņām un to iemesliem!

Tomēr ir grūti pieņemt, ka pētījumi tiek „iesaldēti” tāpēc, ka eksperti nav varējuši vienoties 
par secinājumiem, nemaz nerunājot par to, ka uz spēles ir likti Eiropas sabiedrības naudas 
līdzekļi. 

INTERPHONE pētījums šajā ziņā patiesi ir tipisks gadījums. Tas tika iniciēts 1998. gadā, 
uzsākts 2000. gadā un turklāt plaši izreklamēts kā visplašākais zinātniskais projekts, jo 
aptvēra ne mazāk kā 12 valstis visā pasaulē. Tam bija lielisks plānojums, kā maksimāli 
paaugstināt spējas mazināt apdraudējumu, ko rada daži vēža paveidi, bet tā secinājumus mēs 
vēl arvien gaidām, jau kopš 2006. gada. Citiem vārdiem sakot, varam prasīt, lai tas kādu dienu 
nāktu klajā ar skaidru atbildi. 

Un tas ir labi, jo referente labi apzinās, kāds ārkārtējs spiediens tiek izdarīts uz zinātniekiem, 
un vēlas viņus aizstāvēt, ņemot vērā pastāvošo sāncensību par jebkuru atklājumu, ja tas ir 
inovatīvs un tiek publicēts lielākajos zinātniskajos apskatos. Referente arī uzskata, ka ir 
svarīgi reformēt kārtību, kādā darbojas Komisijas zinātniskās komitejas.

Lai to izdarītu, lūk, divi vienkārši ierosinājumi. Pirmais ir saistīts ar to, ka nepieciešams 
nodrošināt, lai zinātniskajās komitejās būtu pārstāvētas visas iesaistītās personas, arī, 
piemēram, nevalstiskās organizācijas un patērētāju apvienības. Otrs ierosinājums ir saistīts ar 
rūpēm par komiteju darba pārskatāmību un efektīvu kontroli, un tas paredz papildināt Eiropas 
Zinātņu un jauno tehnoloģiju ētikas grupas (GEE) pilnvarojumu ar uzdevumu novērtēt 
zinātnieku godprātību. Šāda veida kontrole, kuru jau izmanto valstu zinātniskās iestādes, 
sniegtu Komisijai noderīgu palīdzību, lai tā varētu novērst jebkādas iespējas veidoties riska 
situācijām, interešu konfliktiem vai krāpšanai, kas tik viegli var rasties pētniecības jomā.
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Noslēgumā referente vēlas pievērst uzmanību apstāklim, ka liels skaits dokumentu, ar kuriem 
referente ir varējusi iepazīties, apstiprina, ka apdrošināšanas sabiedrības parasti atsakās 
apdrošināt civiltiesiskās atbildības risku, kas saistīts ar elektromagnētiskajiem laukiem. Zinot, 
kādas ir apdrošinātāju spējas novērtēt visa veida risku un rēķināties ar nākotni, ir pilnīgi 
pamatots iemesls viņus iztaujāt par to, kāda ir motivācija šādā veidā piemērot piesardzības 
principu.
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