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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1272/2008, ko Lower Härtsfeld iedzīvotāju rīcības grupas vārdā 
iesniedza Vācijas valstspiederīgais Silvio Mundinger un kam pievienoti trīs 
paraksti, par mobilo sakaru torni

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret mobilo sakaru torņa atrašanās vietu Vācijas 
Heidenheim/Brenz rajona Dischingen-Katzenstein pilsētā, norādot, ka gandrīz 50 metru augstā 
sakaru antena bojā skatu no Katzenstein pils, kas saņem LEADER programmas finansējumu. 
Turklāt viņš apgalvo, ka apkārtējo teritoriju nelabvēlīgi ietekmē elektromagnētiskais 
starojums. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka ar torņa vietas izvēli un videi un ainavai 
nodarīto kaitējumu ir pārkāpts EK līguma 174. un 175. pants. Viņš aicina informēšanas 
procedūrām piemērot stingrākus un vienotākus Eiropas noteikumus, piemēram, tādus kā 
NATO noteikumi. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 18. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

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

Vides saglabāšana un aizsardzība un kultūras mantojuma vietu aizsardzība 

Uz šo projektu attiecas noteikumi, kas minēti Direktīvā 97/33/EK 1 un Padomes Ieteikumā 
1999/519/EK par elektromagnētiskā lauka (no 0 Hz līdz 300 GHz) iedarbības uz sabiedrību 
ierobežošanu 2, savukārt uz to neattiecas Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un 
                                               
1 OV L 199, 26.7.1997., 32.–52. lpp.
2 Padomes Ieteikums 1999/519/EK (1999. gada 12. jūlijs) par elektromagnētiskā lauka (no 0 Hz līdz 300 GHz) iedarbības uz 
sabiedrību ierobežošanu, OV L 199, 30.07.1999., 59. lpp.
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privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN direktīva) 1, kas grozīta ar Direktīvu 
97/11/EK 2 un Direktīvu 2003/35/EK 3. 

Kaut arī IVN direktīva neattiecas tieši uz mobilo sakaru antenām, valsts iestādes var pieņemt 
lēmumu attiecināt šo direktīvu uz citiem projektiem — papildus tiem, kas uzskaitīti IVN 
direktīvas pielikumos. 

Saskaņā ar Direktīvu 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi 
novērtējumu (SEA direktīva) 4 vides novērtējumus veic tiem plāniem un programmām, kuras 
var būtiski ietekmēt vidi un atbilst šajā direktīvā noteiktajiem kritērijiem. Ziņojumā par 
ietekmi uz vidi, kas jāizstrādā saistībā ar SEA direktīvā paredzēto novērtēšanu, vajadzības 
gadījumā iekļauj arī informāciju par kultūras mantojumu, tostarp arhitektūras un arheoloģisku 
mantojumu. Tomēr lūgumrakstā nav norādīta informācija par šādiem plāniem vai 
programmām. SEA direktīva neattiecas uz atsevišķiem projektiem — tādiem kā, piemēram, 
lūgumrakstā minētais projekts.

Cilvēka veselības aizsardzība

Saskaņā ar Padomes Ieteikumu 1999/519/EK 5 Komisija pārrauga pētniecību par 
elektromagnētisko lauku iespējamo ietekmi uz veselību. Šajā sakarībā Iespējamā un 
jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskā komiteja (SCENIHR) 2009. gada 19. janvārī 
pieņēma atzinumu par elektromagnētisko lauku iespējamo ietekmi uz veselību. Šā atzinuma 
pamatu veido visi zinātniskie pierādījumi, kas bija pieejami līdz 2008. gada beigām. 
Attiecībā uz radiofrekvenču laukiem SCENIHR atzinumā 6, pamatojoties uz trim neatkarīgiem 
pierādījumiem, kas iegūti trīs dažādos pētījumos (epidemioloģiski pētījumi, pētījumi, kas 
veikti ar dzīvniekiem, un laboratoriskie pētījumi), ir norādīts, ka radiofrekvenču lauku 
iedarbība, visticamāk, neizraisa cilvēku saslimšanas ar vēzi pieaugumu, bet ir jāveic turpmāka 
pētniecība, lai noteiktu, vai ievērojama mobilo tālruņu iedarbība uz cilvēkiem ilgtermiņā 
(vairāk nekā desmit gadu garumā) varētu izraisīt saslimšanu ar vēzi.
Saistībā ar rezultātiem, kas apstiprina, ka elektromagnētiski lauki nav kancerogēni, SCENIHR
secina, ka zinātniskos pētījumos nav izdevies rast apstiprinājumu saiknei starp radiofrekvenču 
iedarbību un pašnovērotiem simptomiem. Ir pierādīts, ka radiofrekvenču lauki var ietekmēt 
elektroencefalogrammas rādītājus un cilvēka miegu, tomēr šo atklājumu saistība ar veselību ir 
neskaidra. Citi pētījumi nesniedz pierādījumus par ietekmi uz reproduktīvo funkciju, un tajos 
nav datu, kas konsekventi liecinātu par citu veidu iedarbību uz cilvēka veselību.
Būtu jāatzīmē arī tas, ka bāzes staciju radīto lauku stiprums parasti ir vismaz par vienu pakāpi 
mazāks nekā Padomes ieteikumā minētās robežvērtības un līdz ar to tas nevarētu negatīvi 
ietekmēt cilvēka veselību. Tas būtībā nozīmē, ka bāzes staciju radīto lauku reālās iedarbības 

                                               
1 OV L 175, 5.7.1985., 40. lpp.
2 OV L 73, 14.3.1997., 5. lpp.
3 OV L 156, 25.6.2003., 17. lpp.
4 OV L 197, 21.7.2001.
5 Padomes Ieteikums 1999/519/EK (1999. gada 12. jūlijs) par elektromagnētiskā lauka (no 0 Hz līdz 300 GHz) iedarbības uz 
sabiedrību ierobežošanu, OV L 199, 30.07.1999., 59. lpp.
6 SCENIHR (Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskā komiteja). Elektromagnētisko lauku ietekme uz 
veselību. 2009. gada 19. janvāris, skatīt http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf.
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līmeņi iespējams būtiski neatšķiras starp Eiropas valstīm, pat ja tās ir pieņēmušas dažādas 
robežvērtības. 

Attiecībā uz informāciju par mobilo sakaru bāzes staciju atrašanās vietām būtu jāatzīmē, ka 
šāda informācija jau ir pieejama dažās tīmekļa vietnēs, piemēram, turpmāk minētajā Vācijas 
tīmekļa vietnē.
http://emf.bundesnetzagentur.de/gisinternet/index.aspx?User=1000&Lang=de


