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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1041/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgā Sabrina 
D'Amanti, par videi nodarīto kaitējumu, kas radies ASV militārās bāzes darbību 
rezultātā Nišemi (Kaltaniseta)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja vēlas, lai tiktu apturēta Nišemi esošā ASV telekomunikāciju centra 
un nākotnē paredzētās MOUS (Mobile User Objective System) sistēmas darbība, paužot bažas 
par augstu elektromagnētiskā piesārņojuma līmeni to tiešā tuvumā un starojumu apmēram 
130 km rādiusā ap tiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 5. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Komisija var apliecināt, ka Niscemi sughereta ir Kopienas nozīmes teritorija (kods 
ITA050007) un Natura 2000 tīkla daļa. Dzīvotņu direktīva 1  neaizliedz telekomunikāciju 
iekārtu izvietošanu un citu projektu īstenošanu Natura 2000 teritorijās. Šādu darbību saderība 
ar attiecīgo teritoriju aizsardzību katrā konkrētajā gadījumā ir jānosaka atsevišķi.
Kompetentajām valsts iestādēm ir jānovērtē, vai konkrēts projekts varētu izraisīt ievērojamu 
negatīvu ietekmi uz attiecīgajām sugām un dzīvotnēm, kuru aizsardzībai attiecīgā Natura 
2000 teritorija ir izveidota, un atļauju piešķirt tikai pēc pārliecināšanās, ka netiks negatīvi 
ietekmēta attiecīgās teritorijas integritāte.

                                               
1 OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.
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Saskaņā ar pieejamo informāciju var secināt, ka atbilstošs novērtējums patiešām ir veikts 
attiecībā uz projekta iespējamo ietekmi uz šo Kopienas nozīmes teritoriju un ka pēc 
secinājuma, ka nozīmīgas nevēlamas ietekmes nebūs, Itālijas varasiestādes ir piešķīrušas 
atļauju attiecīgās iekārtas uzstādīšanai.

Komisija pieņem, ka Itālijas varasiestādes šī jautājuma izvērtēšanā ņēma vērā Padomes 
1999. gada 12. jūlija Ieteikumu 1999/519/EK par ierobežojumiem elektromagnētisko lauku 
iedarbībai uz plašu sabiedrību.

Secinājums
Pamatojoties uz pieejamo informāciju, Komisija nevar konstatēt nekādus iepriekšminēto 
tiesību aktu pārkāpumus.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2013. gada 29. novembrī

Komisijas dienesti ir iepazinušies ar lūgumraksta iesniedzēja 2013. gada 10. oktobra e-pasta 
vēstuli. Šī jaunā informācija ir par elektromagnētisko lauku iespējamo ietekmi uz veselību.  

Vienīgais instruments, kas ir pieejams ES līmenī, ir Padomes 1999. gada 12. jūlija Ieteikums 
(1999/519/EK) par ierobežojumiem elektromagnētisko lauku iedarbībai uz plašu sabiedrību1. 
Šajā nesaistošajā ieteikumā ir aprakstīts piesardzības pasākums un noteikti nesaistoši 
pieļaujamās ietekmes līmeņi (no 0 Hz līdz 300 GHz). 

Visas ES dalībvalstis ir veikušas pasākumus, lai īstenotu šo Padomes ieteikumu. Itālija ir 
noteikusi stingrākus ietekmes līmeņus, nekā paredzēts Padomes Ieteikumā.

Komisija periodiski pieprasa jaunāko informāciju par pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem un pārbauda, vai tie joprojām apliecina, ka pieļaujamās ietekmes līmeņi ir tādi, 
kā ierosināts Padomes ieteikumā par elektromagnētisko lauku (EML) ietekmes līmeņiem 
(1999/95/EK). Neatkarīgajai Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskajai 
komitejai (SCENIHR) ir pastāvīgs uzdevums novērtēt EML radītos riskus. Saskaņā ar tās 
jaunākajiem secinājumiem (2009. gads) 2  trīs neatkarīgas pierādījumu virknes 
(epidemioloģiski, in vivo un in vitro pētījumi) liecina — maz ticams, ka mobilo telefonu vai 
antenu ietekmes dēļ varētu pieaugt cilvēku saslimstība ar vēzi. SCENIHR pašreiz sagatavo 
jaunāko informāciju, ko paredzēts nodot publiskai apspriešanai 2013. gada beigās. 

Secinājums

Šajā sakarā Komisija vēlētos informēt Lūgumrakstu komiteju, ka Līguma par Eiropas 

                                               
1 Padomes 1999. gada 12. jūlija Ieteikums 1999/519/EK par ierobežojumiem elektromagnētisko lauku (no 0 Hz līdz 

300 GHz) iedarbībai uz plašu sabiedrību (OV L 199, 30.7.1999., 59. lpp.).
2 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf



CM\1012837LV.doc 3/3 PE508.128v02-00

LV

Savienības darbību 168. un 169. pants nepiešķir ES kompetenci pieņemt tiesību aktus par 
sabiedrības aizsardzību pret elektromagnētiskā lauka ietekmi un atstāj primāro atbildību 
dalībvalstu ziņā.


