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Temats: Lūgumraksts Nr. 0359/2008, ko Asociación de Vecinos de Favara vārdā iesniedza 
Spānijas valstspiederīgā Rafaela Amezcua Casas, par augstsprieguma 
transformatora iekārtas ierīkošanu Valensijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret lēmumu Patraix rajonā Valensijā ierīkot augstsprieguma 
transformatora iekārtu un apgalvo, ka lēmums pieņemts, neievērojot iedzīvotāju protestus. 
Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka ar šādu rīcību vietējās iestādes pārkāptu PINK direktīvā 
paredzētos pienākumus un ignorētu piesardzības principu. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, 
ka augstsprieguma transformatora iekārta, kas darbotos māju un skolu tiešā tuvumā, nopietni 
apdraudētu iedzīvotāju veselību. Viņa apgalvo, ka iedzīvotāji neiebilst pret Valensijas 
energojaudas palielināšanu, vienīgi lūdz pārvietot transformatoru ārpus dzīvojamo rajonu 
teritorijas. Lūgumraksta iesniedzēja atgādina par divām agrāk notikušām avārijām, kas 
apliecina situācijas nopietnību, un aicina Eiropas Parlamentu izskatīt šo situāciju.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 18. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 25. novembrī.

„I. Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēja vieš bažas par iespējamo negatīvo ietekmi uz veselību, ko rada 
Patraix rajonā Valensijā uzceltā transformatora apakšstacija un augstsprieguma līnija, kas
savieno šo apakšstaciju ar energoapgādes sistēmu. Lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka 
minētās iekārtas neatbilst šādiem Kopienas tiesību aktiem:
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 Direktīvai 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli1 (Kodificēta 
Direktīvas 96/61/EK versija, turpmāk tekstā: PINK direktīva);

 tiesību aktiem, ar ko īsteno Orhūsas konvenciju, kas ir ratificēta ar Padomes Lēmumu 
2005/370/EK2.

II. Komisijas komentāri par lūgumrakstu

PINK direktīvas mērķis ir panākt tāda piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli, ko rada 
darbības, kas minētas tās 1. pielikumā. Direktīvā izklāstīti pasākumi, ar kuriem paredzēts 
novērst vai, ja to nav iespējams izdarīt, samazināt iepriekš minēto darbību radītās emisijas 
gaisā, ūdenī un augsnē, lai sasniegtu augstu vides aizsardzības līmeni kopumā.

Enerģētikas nozaru kategorijā PINK direktīva attiecas uz šādām iekārtām: sadedzināšanas 
iekārtas ar nominālo siltumspēju virs 50 MW, minerāleļļas un gāzes pārstrādes rūpnīcas, 
koksa krāsnis, akmeņogļu gazifikācijas un šķidrināšanas iekārtas. 1. pielikumā nav minētas 
transformatora stacijas vai augstsprieguma līnijas. Tāpēc uz šajā lūgumrakstā minētajām 
iekārtām PINK direktīva neattiecas.

Orhūsas konvencijas parakstītāji garantē tiesības uz pieeju informācijai, sabiedrības dalību ar 
vidi saistītu lēmumu pieņemšanā un tiesas pieejamību vides jautājumos. Lūgumraksta 
iesniedzēja norāda, ka attiecīgie iedzīvotāji uzzināja par projektu tikai tad, kad jau bija 
piešķirta atļauja un bija sākusies pirmo infrastruktūras vienību celtniecība (skatīt 4. lappusi 
saņemtajā pamatojuma dokumentā spāņu valodā). Tāpēc iedzīvotāji nevarēja zināt par 
projektu vai iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā. Šī informācija norāda, ka varētu būt 
pārkāpts 4. pants (par pieeju vides informācijai, kura noteikumi ir transponēti ar 3. pantu 
Direktīvā 2003/4/EK3). Tomēr, lūgumraksta iesniedzēju sniegtā informācija neizslēdz iespēju, 
ka Spānijas iestādes paziņoja sabiedrībai par projektu savlaicīgi.

Papildus lūgumraksta iesniedzēju minētajiem tiesību aktiem var ņemt vērā arī Padomes 
Direktīvu 85/337/EEK4, kas grozīta ar Direktīvu 97/11/EK5 un Direktīvu 2003/35/EK6

(dēvēta par Ietekmes uz vidi jeb IVN direktīvu). Šī direktīva nosaka, ka dažiem projektiem ir 

                                               
1 OV L 24, 29.1.2008, 8. lpp.

2 OV L 124, 17.5.2005, 1.–3. lpp.

3 OV L 41, 28.01.2003, 26. lpp. par publisku pieeju vides informācijai

4 Padomes Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu. OV L 
175, 05.07.1985

5 Padomes 1997. gada 3. marta Direktīva 97/11/EK, ar ko groza Direktīvu 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un 
privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu. OV L 073, 14.03.1997

6 Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Direktīva 2003/35/EK, ar ko paredz sabiedrības 
līdzdalību dažu ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē un ar ko attiecībā uz sabiedrības līdzdalību un 
iespēju griezties tiesās groza Padomes Direktīvas 85/337/EEK un 96/61/EK . OV L 156, 25.06.2003.



CM\756738LV.doc 3/4 PE416.494v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

jāveic ietekmes uz vidi novērtējums. Tajā nodalīti tā dēvētie I pielikuma projekti, kuriem 
novērtējums jāveic vienmēr, un II pielikuma projekti, attiecībā uz kuriem dalībvalsts, izskatot 
katru gadījumu atsevišķi, un/vai pēc dalībvalsts noteiktajiem limitiem vai kritērijiem nosaka, 
vai projektam ir jāveic novērtējums.

Tādu gaisvadu elektroenerģijas līniju būvniecības projekti, kurām ir 220 kV vai lielāks
spriegums un kuras ir garākas par 15 km, ir minēti I pielikuma 20. punktā, tāpēc tiem obligāti 
ir jāveic IVN saskaņā ar IVN direktīvu. Daži citi elektroenerģijas gaisvadu pārvades projekti 
ir minēti II pielikuma 3. punkta b) apakšpunktā. Šajā gadījumā IVN ir nepieciešams tad, ja tie 
var būtiski ietekmēt vidi. Primārā kompetence, nosakot, vai attiecīgajā gadījumā tas ir 
nepieciešams, ir kompetentajai attiecīgās dalībvalsts iestādei.

Informācija, ko sniegusi lūgumraksta iesniedzēja, liek domāt, ka šim projektam ir veikta IVN 
procedūra. Tomēr Komisijai nav pietiekami daudz informācijas, lai varētu novērtēt, vai IVN 
procedūra tikusi veikta atbilstīgi, jo īpaši attiecībā uz sabiedrības dalību.

Komisija zina, ka sabiedrība ir nobažījusies par elektromagnētisko lauku (EML) jautājumu un 
pārrauga iespējamo EML ietekmi uz veselību, pieprasot zinātniskās literatūras pārskatus, 
finansējot pētījumus, izplatot informāciju un veicinot tiesiskā regulējuma izveidi darba 
ņēmēju un pilsoņu aizsardzībai.

Tiesiskais regulējums ietver Padomes 1999. gada 12. jūlija Ieteikumu 1999/519/EK par
ierobežojumiem elektromagnētisko lauku (0 Hz līdz 300 GHz) iedarbībai uz plašu 
sabiedrību1. Šajā dokumentā augsta līmeņa sabiedrības veselības aizsardzības nodrošināšanas 
nolūkā dalībvalstīm ieteikts pieņemt pamatierobežojumu un robežlīmeņu pamatnoteikumus2. 
Šo ieteikumu par iedarbības ierobežošanu pamatā ir konstatētā ietekme uz cilvēka veselību.
Ieteikumā 1999/519/EK iekļauto iedarbības ierobežojumu zinātnisko pamatu pēdējo reizi 
oficiāli apstiprināja Iespējamo un jaunatklāto veselības apdraudējumu zinātniskā komiteja
(SCENIHR)3 2007. gada martā, pamatojoties uz jaunākajiem zinātniskajiem pierādījumiem.
Attiecībā uz ļoti zemu frekvenču laukiem (ĻZF lauki – 0-300 Hz), ko rada elektroenerģijas 
līnijas, jaunākajā SCENIHR atzinumā teikts, ka „iepriekš izdarītais secinājums, ka ĻZF 
magnētiskie lauki, iespējams, ir kancerogēni, kura pamatā galvenokārt bija rezultāti, kas 
iegūti epidemioloģiskajos pētījumos par leikēmiju bērnībā, joprojām ir spēkā. Jaunākajā 
pētījumā tika konstatēts, ka saikne ar krūts vēzi un kardiovaskulārajām saslimšanām ir maz 
ticama. ĻZF lauku saikne ar neirodeģeneratīvajām saslimšanām un smadzeņu audzējiem 
joprojām ir neskaidra. Nav pierādīta konsekventa saistība starp ĻZF laukiem un pašu 
respondentu nosauktajiem simptomiem (reizēm dēvētiem par elektrisko hipersensitivitāti).”

                                               
1 OV L 199, 30.7.1999 (http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/1999/l_199/l_19919990730en00590070.pdf ).

2 Attiecībā uz šo jautājumu jāpiebilst, ka novērtējums būtu jābalsta uz lauka starojuma līmeni, nevis vispārēju 
„drošu attālumu” definēšanu. Šāda aizstāšana nebūtu atbilstoša, jo lauks ir atkarīgs no sprieguma, 
elektriskās strāvas plūsmas un vairākiem citiem parametriem, piemēram, stabu konstrukcijas, elektriskajam 
spriegumam pieslēgto līniju attāluma, sistēmu skaita, fāzu līniju dimensijas un skaita utt. Plašāka 
informācija pieejama http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net .

3http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_007.pdf
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Attiecībā uz aizsardzības pasākumu piemērošanu konkrētos apstākļos (piemēram, 
elektrolīnijām skolu, apdzīvotu vietu tuvumā utt.) jānorāda, ka aizsardzības pasākumu 
īstenošana ir jautājums, ko risina valsts iestādes, ņemot vērā minēto Padomes ieteikumu.

Ja tiek pārsniegti robežlīmeņi, valsts iestādēm būtu jāveic iedarbības novērtējums un atbilstoši
turpmāki pasākumi, piemēram, informācijas sniegšana cilvēkiem, kas bijuši pakļauti 
iedarbībai, iekārtas vai starojuma avota konstrukcijas, vai iekārtas darbības veida izmaiņu 
nodrošināšana.

Dalībvalstu situācija attiecībā uz minētā ieteikuma īstenošanu īsi raksturota jaunākajā 
Komisijas Ziņojumā par Padomes Ieteikuma 1999/519/EK īstenošanu (COM(2008) 532 
galīgā redakcija)1.

Tomēr, tā kā ieteikumi nav saistoši, Komisijai nav tiesību juridiski iejaukties, lai nodrošinātu 
Ieteikumā izklāstīto standartu piemērošanu. Ja lūgumraksta iesniedzēja vēlas turpināt lietu, 
viņai var ieteikt iegūt informāciju par Spānijas tiesību stāvokli un saistītajiem valsts mēroga 
pasākumiem. 

Tomēr Eiropas Kopienu Tiesa ir spriedusi (spriedums lietā C-322/88, 18. punkts2), ka nevar 
uzskatīt, ka ieteikumiem nav nekāda juridiskā spēka. Valsts tiesām ieteikumi ir jāņem vērā, 
lemjot par tām iesniegtajiem strīdiem, jo īpaši tad, ja tie palīdz interpretēt tos valsts 
pasākumus, kas pieņemti, lai īstenotu attiecīgo ieteikumu, vai tad, ja ieteikumi ir paredzēti kā 
papildinājums saistošajiem Kopienas noteikumiem.

III. Secinājumi

Komisija nevar konstatēt PINK direktīvas pārkāpumu. Ņemot vērā informāciju, ko snieguši 
lūgumraksta iesniedzēji, nevar izdarīt skaidrus secinājumus attiecībā uz iespējamo Orhūsas 
konvencijas un saistīto Kopienas tiesību aktu pārkāpumu.

Jaunākā informācija liecina, ka Patraix apakšstacijas darbība varētu būt apturēta tiesas 
apelāciju un to negadījumu dēļ, par kuriem ir ziņojuši lūgumraksta iesniedzēji. Turklāt šķiet, 
ka dažādas kompetentās Spānijas iestādes ir vienojušās par šīs elektriskās iekārtas 
pārvietošanu uz citu vietu Valensijas pilsētā, proti, uz bijušo Turijas upes gultni. Tādā 
gadījumā lūgumraksta iesniedzējas mērķi tiktu sasniegti.

Ņemot vērā šos pēdējā laika vietējos notikumus, Komisija ierosina noskaidrot, vai 
transformatoru stacija ir slēgta. Ja tā nav, tad Komisija lūgs Spānijas iestāžu komentārus par 
šajā lūgumrakstā izvirzītajiem jautājumiem.”

                                               
1 Komisijas 1999. gada 12. jūlija Ziņojums (1999/519/EK) par Padomes Ieteikuma 1999/519/EK par 
ierobežojumiem elektromagnētisko lauku (0 Hz līdz 300 GHz) iedarbībai uz plašu sabiedrību piemērošanu —
Otrais īstenošanas ziņojums 2002–2007 (COM(2008) 532 galīgā redakcija)

2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61988J0322:EN:HTML


