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Temats: Lūgumraksts Nr. 1404/2008, ko “Alliance for Natural Health” vārdā iesniedza 
Lielbritānijas valstspiederīgais Robert Verkerk, par nepieciešamību steidzami 
pārskatīt elektromagnētisko lauku radītā veselības apdraudējuma novērtēšanas un 
kontroles metodi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka steidzami nepieciešams pārskatīt elektromagnētisko 
lauku (EML) radītā veselības apdraudējuma novērtēšanas un kontroles metodi, lai nodrošinātu 
sabiedrības veselības augsta līmeņa aizsardzību. Viņaprāt, pašreizējie standarti balstās uz 
novecojušiem pētījumu datiem, bieži nosakot tikai termisko ietekmi. Lūgumraksta iesniedzējs 
lūdz izveidot objektīvu komiteju, lai izpētītu EML ietekmi, pamatojoties uz jaunākajiem 
datiem un atklājumiem, izvērtēt pašreizējās atsauces vērtības, veikt pētījumu par alternatīvām 
atsauces un maksimālajām vērtībām, ieviest jaunus tiesību aktus šajā jomā, sniegt atbilstošu 
informāciju sabiedrībai par konkrētu ierīču izmantošanas ilgtermiņa ietekmi, veicināt 
pārmērīga jutīguma pret elektriskajiem un elektromagnētiskajiem laukiem atzīšanu un par 
prioritāti noteikt finansējuma piesaisti pētījumiem šajā jomā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 25. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

Komisija šīm vajadzībām ir izveidojusi neatkarīgas ES zinātniskās komitejas un jau ilgstoši 
izmanto to sniegtos pakalpojumus, pēdējā laikā tos, ko šajā jautājumā sniedz Iespējamā un 
jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskā komiteja (SCENIHR). Šo komiteju sastāvā ir 
neatkarīgi eksperti, kurus izvēlas ad personam, pamatojoties uz viņu izcilību zinātnē. Šie 
eksperti apņemas darboties saskaņā ar neatkarības, izcilības un pārredzamības principiem. 
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Viņiem obligāti jāievēro saistību, konfidencialitātes un interešu deklarācijas. Viņi sagatavo 
neatkarīgus zinātniskos novērtējumus, pamatojoties uz visiem jaunākajiem zinātniskajiem 
datiem. Pateicoties precīzi formulētai procedūrai un Komisijas dienestu zinātniskā 
līdzstrādnieka ieguldījumam procesa veicināšanā, tiek sagatavoti zinātniskie ieteikumi, 
pilnībā ņemot vērā Zinātnisko komiteju reglamentā1 noteikto neatkarības principu. Jaunāko 
novērtējumu par EML ietekmi uz veselību SCENIHR pieņēma 2009. gada 19. janvārī. Sīkāku 
informāciju sk. http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/committees_en.htm.

Lūgumraksta iesniedzējs prasa veikt plašāku pārskatu, tajā iekļaujot arī to 
augstfrekvences/vidējo viļņu un ārkārtīgi zemas frekvences visu pašreizējo atsauces vērtību 
neatkarīgu vērtējumu, kuras noteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošo 
starojumu (ICNIRP).

Komisija atbalsta un cenšas iegūt neatkarīgus zinātniskos riska novērtējumus. Šajā jomā 
darbojas tādas institūcijas kā SCENIHR. Taču Komisija arī dod priekšroku tam, lai riska 
novērtēšana tiktu nošķirta no riska pārvaldības. Iedarbības robežvērtību izvēle ir riska 
pārvaldības uzdevums, un tātad ir politikas veidošanas procesa daļa. Tieši tādēļ uz to attiecas 
parastais politikas veidošanas process. 

Lūgumraksta iesniedzējs prasa atbilstoši ES un starptautisko tiesību aktu principiem apsvērt 
alternatīvas atsauces vērtības un maksimālās robežvērtības gadījumā, ja tiek uzskatāmi 
pierādīts, ka ICNIRP noteiktās atsauces vērtības ir stipri neatbilstīgas tam, lai nodrošinātu 
patērētāju augsta līmeņa aizsardzību. 

Saskaņā ar Padomes 1999. gada 12. jūlija Ieteikumu 1999/519/EK par ierobežojumiem 
elektromagnētisko lauku (no 0 Hz līdz 300 GHz) iedarbībai uz plašu sabiedrību Komisija 
pārrauga jaunākos zinātnes sasniegumus, lai nodrošinātu, ka pamata ierobežojumi un atsauces 
vērtības ir pastāvīgi atbilstīgi plašas sabiedrības augsta līmeņa aizsardzības garantēšanai. 
Konstatējot, ka pašreizējo pamatnostādņu zinātniskais pamatojums ir neatbilstīgs, tās tiktu 
pārskatītas. Zinātniskās vadības komiteja 1998. gadā, Toksikoloģijas, ekotoksikoloģijas un 
vides zinātniskā komiteja 2001. gadā, kā arī SCENIHR 2007. un 2009. gadā veica 
novērtējumus, lai noteiktu, vai ir zinātnisks pamatojums pārvērtēt pašreizējo pamatnostādņu 
motivāciju. Līdz šim visos šajos neatkarīgajos zinātniskās analīzes dokumentos ir secināts, ka 
nav zinātniska pamatojuma mainīt spēkā esošās iedarbības robežvērtības. 

Lūgumraksta iesniedzējs arī prasa paātrināt nepieciešamo tiesību aktu pieņemšanu, lai 
nodrošinātu, ka visas ierīces, kas ir augstfrekvences un ārkārtīgi zemas frekvences emisijas 
avoti, atbilst nevis ieteiktajām pamatnostādnēm vai standartlīmeņiem, bet gan jebkurām 
pārskatītām robežvērtībām, kas ar tiesību aktiem ir jānosaka par saistošām maksimālām 
nekaitīguma robežvērtībām. 

Jau ir spēkā ES tiesību akti, kuri nodrošina, ka visas ierīces, kas ir ārkārtīgi zemas frekvences 
emisijas avoti, atbilst Padomes Ieteikumā 1999/519/EK noteiktajām iedarbības 
robežvērtībām. Kā pieprasījusi Komisija, tehniskie standarti, kas atzīti saskaņā ar 
Direktīvu 2006/95/EK2 (LVD direktīva) un Direktīvu 1999/5/EK1 (RTTI direktīva) un kas 
                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/documents/ev_20040907_rd01_en.pdf.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīva 2006/95/EK par 
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piemērojami visām tām iekārtām, kuras ir ārkārtīgi zemas frekvences emisijas avoti un kuras 
pašlaik ir pieejamas ES tirgū, nodrošina, lai sabiedrība nebūtu pakļauta iedarbībai, kas 
pārsniedz šīs robežvērtības. Tās ir tiesiski saistošas robežvērtības. Ražotāji nodrošina 
atbilstību šīm robežvērtībām. Nesen tika atklāts viens neatbilstošs ražojums, taču plašāka 
produktu klāsta apsekošanas kampaņa apliecināja, ka tas ir bijis vienīgais šāds gadījums. 
Turklāt jāatzīmē, ka, lai gan Padomes Ieteikums 1999/519/EK ir rekomendācija un kā tāds 
neuzliek nekādus saistošus pienākumus dalībvalstīm, vairums dalībvalstu ir nolēmušas to 
īstenot2.

Lūgumraksta iesniedzējs vēlas, lai būtu nodrošināts, ka sabiedrība tiek pienācīgi informēta 
par iespējamo apdraudējumu, ko rada ilgstoša tādu ierīču lietošana, kuras ir nozīmīga 
augstfrekvences/vidējo viļņu starojuma emisijas avoti, un ka sabiedrība apzinās kumulatīvos 
riskus, apdraudējumu jutīgām iedzīvotāju grupām un to, kā iespējams mazināt vai līdz 
minimumam samazināt ārkārtīgi zemu frekvenču potenciāli kaitīgo iedarbību. 

Komisija publicē visus ES zinātniskos ieteikumus šajos jautājumos un nodrošina, ka šie 
ieteikumi ir sabiedrībai pieejami. Īpaši tiek strādāts pie nespeciālistam saprotamu zinātnisko 
atzinumu versiju sagatavošanas, lai informācija būtu labāk pieejama plašai sabiedrībai 
(konkrētāk sk. http://ec.europa.eu/health/opinions2/en/electromagnetic-fields/index.htm). 
Turklāt Pasaules Veselības organizācija un dalībvalstu iestādes ir publicējušas informatīvus 
materiālus par šo jautājumu.

Lūgumraksta iesniedzējs vēlas, lai pārmērīgs elektrojutīgums tiktu plašāk atzīts un to 
sekmīgāk diagnosticētu veselības aprūpes speciālisti, kā arī lai tiktu veicināta izglītošana par 
attiecīgajām atveseļošanās iespējām un lai pārmērīgs elektrojutīgums tiktu atzīts par 
fizioloģiskas funkcijas traucējumu. 

Pārmērīgs elektrojutīgums ir bijis ļoti daudzu zinātnisko pētījumu priekšmets. Līdz šim 
attiecīgajiem pētījumiem nav izdevies pierādīt, ka pastāv tieša saikne starp dažāda veida 
ārkārtīgi zemu frekvenču iedarbību un simptomiem, par kuriem sūdzas cilvēki, kas apgalvo, 
ka ir pārmērīgi elektrojutīgi. Lai panāktu lielāku progresu šajā jomā, būtu jānosaka precīzi 
diagnosticēšanas kritēriji un jāsagatavo jaunas juridiski apstiprinātas zinātniskās hipotēzes, 
kuras varētu pārbaudīt.

Lūgumraksta iesniedzējs vēlas, lai prioritāte tiktu piešķirta finansējuma piesaistei pētījumiem 
par apdraudējumu un bioloģiskās un ģenētiskās ietekmes mehānismiem. 

Komisija un arī daudzas dalībvalstis un trešās valstis pēdējo desmit gadu laikā ir iztērējušas 
lielas naudas summas, lai pētītu ārkārtīgi zemu frekvenču iespējamo ietekmi uz veselību. 
                                                                                                                                                  
dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektroiekārtām, kas paredzētas lietošanai 
noteiktās sprieguma robežās.
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 9. marta Direktīva 1999/5/EK par radioiekārtām 
un telekomunikāciju termināla iekārtām un to atbilstības savstarpējo atzīšanu.
2 Komisijas ziņojums par to, kā tiek īstenots Padomes 1999. gada 12. jūlija Ieteikums 
Nr. 1999/519/EK par ierobežojumiem elektromagnētisko lauku (no 0 Hz līdz 300 GHz) 
iedarbībai uz plašu sabiedrību – Otrais ieviešanas ziņojums 2002.–2007. (COM(2008) 532 
galīgā redakcija).
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Konkrēti, Eiropas Komisija šādiem pētījumiem ir piešķīrusi līdzekļus saskaņā ar 5., 6. un 
7. Pētniecības pamatprogrammu1. Tā rezultātā ir iegūts ārkārtīgi daudz zināšanu, kas 
izmantotas dažādos neatkarīgos zinātniskajos novērtējumos, kuri līdz šim ir veikti. Saskaņā ar 
7. pamatprogrammu, kas pašlaik tiek īstenota, EUR 3,5 miljoni ir piešķirti starptautiskam 
pasaules mēroga pētījumam par smadzeņu audzēja saslimšanas risku, kas rodas, ja cilvēks 
bērnībā un pusaudža gados ir pakļauts radiofrekvenču lauku iedarbībai (projekts MOBI-
KIDS). Tiek apspriesta iespēja šādu pētījumu finansēšanu noteikt par prioritāti, ņemot vērā 
SCENIHR konstatēto attiecīgu zinātnisko datu trūkumu. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/pdf/emf_brochure_and_sheets_en.pdf.


