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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0807/2009, ko asociācijas Lotta inquinamento per la tutela 
dell'ambiente volturino ONLUS vārdā iesniedza Itālijas valstspiederīgais Antonio 
Gagliardi, par elektromagnētisko piesārņojumu un maldināšanu, ko veic
Volturino varas iestādes

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir 23 gadus cīnījies pret radio un televīzijas antenu uzstādīšanu viņa 
rajonā. Viņš apgalvo, ka valsts iestādes visos līmeņos ir rīkojušās pretēji spēkā esošajiem 
noteikumiem. Atbilstoši viņa aprēķiniem emisiju līmenis pārsniedz atļauto līmeni. Viņš 
apgalvo, ka kopš pārcelšanās uz citu dzīvesvietu viņš var atkal mierīgi gulēt, bet lūdz palīdzēt, 
lai pārcelties varētu arī viņa sieva.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 12. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 17. decembrī

„Vispirms jānorāda, ka saskaņā ar ES līgumu dalībvalstis ir atbildīgas par sabiedrības 
aizsargāšanu pret elektromagnētiskā lauka iedarbību. Tādēļ atbilstīgi pašreizējiem Kopienas 
tiesību aktiem Eiropas Kopienai nav kompetences šajā jautājumā. Tādējādi šim 
valstspiederīgajam būtu jāvēršas attiecīgajās valsts (Itālijas) varas iestādēs, lai pārliecinātos, 
ka robežvērtības netiek pārsniegtas. Itālijai ir visaptverošs tiesiskais regulējums šā jautājuma 
risināšanai, kas ir daudz ierobežojošāks par ES līmenī ieteikto Padomes 1999. gada 12. jūlija 
Ieteikuma 1999/519/EK par ierobežojumiem elektromagnētisko lauku (No 0 Hz līdz 300 GHz) 
iedarbībai uz plašu sabiedrību vispārējo regulējumu.
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Komisija regulāri novērtē ES tiesiskā regulējuma pamatotību, ņemot vērā jaunākos 
zinātniskos pierādījumus. Pašreiz attiecīgais neatkarīgais zinātniskais ieteikums ir 2009. gada 
19. janvārī pieņemtais Veselības un vides apdraudējuma zinātniskās komitejas jaunākais 
atzinums par elektromagnētiskā lauka (EML) iedarbības ietekmi uz veselību. Atzinums ir 
pieejams tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf.

Attiecībā uz radiofrekvencēm (RF) Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma 
zinātniskā komiteja (SCENIHR) secina, ka, pamatojoties uz trim neatkarīgām pierādījumu 
nostājām (epidemioloģiskais, dzīvnieku un „in vitro” pētījums), maz ticams, ka RF lauku 
iedarbība varētu ievērojami palielināt cilvēku saslimšanu ar vēzi. 

Attiecībā uz nekancerogēniem rezultātiem komiteja secina, ka zinātniskie pētījumi 
neapstiprināja saikni starp RF iedarbību un pašnovērotiem simptomiem, bet norāda, ka 
„nocebo” efektam (nelabvēlīga nespecifiska ietekme, ko rada gaidas vai ticība, ka kaut kas ir 
kaitīgs) var būt nozīme simptomu radīšanā.

SCENIHR arī norāda, ka ir daži pierādījumi par to, ka RF lauki var ietekmēt 
elektroencefalogrāfijas (EEG) paraugus un cilvēku miegu, bet no veselības viedokļa šie 
konstatējumi ir apšaubāmi. Citi pētījumi par nervu sistēmas darbību/aspektiem un cilvēku vai 
dzīvnieku vairošanos un attīstību nepierādīja nekādu ietekmi uz veselību.

Saskaņā ar līguma 152. pantu dalībvalstu varas iestādes ir atbildīgas par sabiedrības 
aizsargāšanu pret elektromagnētiskajiem laukiem un pārbaudēm par to, vai piemērojamās 
robežvērtības tiek ievērotas. Tādēļ lūgumraksta iesniedzēja aprakstītā īpašā situācija ietilpst 
attiecīgo Itālijas varas iestāžu kompetencē. Papildu vispārīgo informāciju par EML 
lūgumraksta iesniedzējs var iegūt šajā tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/environment/EMF/emf_en.print.htm.”


