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Temats: Lūgumraksts Nr. 0498/2009, ko iesniedza Portugāles valstspiederīgais L. R., par 
mobilo sakaru mastu elektromagnētisko starojumu dzīvojamā zonā Oeirašā 
Portugālē

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par trīs mobilo sakaru mastiem, kuri atrodas ļoti tuvu viņa 
dzīvesvietai Oeirašā. Pēc viņa domām tas rada nopietnu risku viņa ģimenes un kaimiņu 
veselībai. Viņš atsaucas īpaši uz slimības simptomiem, kuri atklāti viņa bērniem un kurus viņš 
attiecina uz augstfrekvences un mikroviļņu iedarbību. Tādēļ viņš lūdz Parlamentu iejaukties, 
lai aizsargātu Oeirašas iedzīvotājus un novērstu to, ka mobilo sakaru masti tiek uzstādīti 
jutīgās zonās, tostarp dzīvojamās zonās.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 7. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 25. septembrī

„Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzējs, Portugāles valstspiederīgais, sūdzas, ka viņa ģimenes veselību 
ietekmē elektromagnētisko lauku (EML) emisijas no sakaru bāzes raidstacijām, kas atrodas 
netālu no viņa dzīvokļa.
Komisijas komentāri par lūgumrakstu
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Saskaņā ar EK līguma 152. pantu Komisijai nav saskaņošanas pilnvaras veselības 
aizsardzības jomā. Tādēļ dalībvalstu varas iestādes ir atbildīgas par sabiedrības aizsardzību 
pret EML iedarbību. Vienīgais ES līmenī pieejamais instruments ir Padomes 1999. gada 
12. jūlija Ieteikums (1999/519/EK) par ierobežojumiem elektromagnētisko lauku (0 Hz līdz 
300 GHz) iedarbībai uz plašu sabiedrību1. Kā norādīts, šis instruments saistības neuzliek. 
Visas dalībvalstis ir veikušas pasākumus Padomes ieteikuma īstenošanai, bet katra to ir 
izdarījusi atšķirīgā veidā. Dažos gadījumos dalībvalstis ir ieviesušas iedarbības robežlielumus, 
kas ir striktāki par Padomes ieteikumā norādītajiem (piemēram, Grieķija, Itālija, Beļģija).
Kā pieprasīts Padomes ieteikumā, Komisija regulāri uzrauga pētījumu par elektromagnētisko 
lauku potenciālo ietekmi uz veselību. 2009. gada janvārī Iespējamā un jaunatklātā veselības 
apdraudējuma ES neatkarīgā zinātniskā komiteja (SCENIHR) pieņēma atzinumu par 
elektromagnētisko lauku potenciālo ietekmi uz veselību. Šis atzinums pamatojas uz visiem 
līdz 2008. gada beigām pieejamiem zinātniskajiem pierādījumiem. 

Attiecībā uz radiofrekvenču (RF) laukiem SCENIHR2 atzinums no trīs neatkarīgām 
pierādījumu pozīcijām (epidemioloģiskie, dzīvnieku un in vitro pētījumi) secina, ka RF lauku 
iedarbība neradīs cilvēku saslimstības ar vēzi pieaugumu. Ir jāveic papildu pētījumi, lai 
noteiktu, vai cilvēka pakļaušana mobilo tālruņu iedarbībai ievērojami ilgākā termiņā (krietni 
virs desmit gadiem) varētu radīt vēža saslimšanas risku.
Attiecībā uz nekancerogēniem iznākumiem SCENIHR atzīmē, ka zinātniski pētījumi 
neapstiprina saistību starp RF iedarbību un pašnovērotiem simptomiem. Pastāv daži 
pierādījumi, ka RF lauki var ietekmēt elektroencefalogrammas rādījumus un cilvēku miegu, 
taču veselības saistība ar šiem konstatējumiem paliek neskaidra. Citi pētījumi neparāda 
ietekmi uz reproduktīvo funkciju. Nav datu, kas konsekventi liecinātu par citu ietekmi uz 
cilvēka veselību.
Jānorāda arī, ka bāzes raidstaciju radītie lauki parasti ir vismaz vienu lieluma pakāpi zemāki 
par Padomes ieteikumā ierosinātajiem iedarbības robežlielumiem, un ir maz ticams, ka tās 
radīs jebkādu kaitīgu ietekmi uz veselību. Tas nozīmē, ka ir maz ticams, ka bāzes raidstaciju 
lauku apkārtējā iedarbība realitātē ievērojami atšķirsies starp Eiropas valstīm, kuras ir 
ieviesušas atšķirīgus iedarbības robežlielumus. 

Secinājumi

Pašreizējie zinātniskie pierādījumi aizvien apstiprina secinājumu, ka iedarbības robežlielumi, 
kas ierosināti Padomes Ieteikumā 1999/519/EK nodrošina augsta līmeņa sabiedrības 
aizsardzību. Attiecībā uz konkrēto lūgumrakstā ziņoto situāciju, lūgumraksta iesniedzējam 
būtu jāsazinās ar attiecīgajām iestādēm Portugālē, jo dalībvalstu varas iestādes ir atbildīgas 
par sabiedrības aizsardzību no elektromagnētisko lauku iedarbības.”

                                               
1 Padomes 1999. gada 12. jūlija Ieteikums 1999/519/EK par ierobežojumiem elektromagnētisko lauku iedarbībai uz plašu 

sabiedrību (0 Hz līdz 300 GHz), OV L 1999/59, 30.7.1999.
2 SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks — Iespējamā un jaunatklātā veselības 

apdraudējuma zinātniskā komiteja). EML iedarbības ietekme uz veselību. 2009. gada 19. janvāris, pieejams: 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf


