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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

22.4.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1170/2009, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Jens Genzer, 
par elektrosmogu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pieprasa stingrākus Eiropas standartus attiecībā uz 
elektromagnētisko radiāciju (elektrosmogs). Lūgumraksta iesniedzējs arī vēlas, lai 
elektromagnētisko lauku regulējums tiktu paplašināts attiecībā uz pārvietojamām ierīcēm un 
aprīkojumu, lai elektroenerģijas ražošanas sistēmām būtu pienākums saņemt licenci, tostarp 
veikt ietekmes uz vidi novērtējumus, izmeklēšanu par elektrosmoga skartajām teritorijām, 
lielāku skaitu zinātnisko pētījumu par elektromagnētiskajiem laukiem, darba drošības un 
patērētāju aizsardzības noteikumu pielāgošanu un lai papildu uzmanība tiktu pievērsta tādām 
jutīgajām jomām kā slimnīcas un tādam jutīgam aprīkojumam kā elektrokardiogrāfiskais 
pārraudzības un dialīzes aparāts.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 27. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„Lūgumraksts 

Lūgumraksta iesniedzējs aicina Eiropas Savienību veikt šādus pasākumus attiecībā uz 
elektromagnētiskajiem laukiem (EML):

a) Visām tiesiskajām normām attiecībā uz EML jāatbilst aizsardzības un piesardzības 
principiem.
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b) Jaunu iekārtu izveidē jāņem vērā ALARA princips (as low as reasonably achievable —
zemākais iespējamais līmenis).

c) Steidzami jāpārskata EML videi nodarītā kaitējuma iedarbības ierobežojumi un 
attiecībā uz jaunu iekārtu zemas frekvences magnētiskajiem laukiem tie jānosaka 
0,2 mikroteslu apmērā, savukārt attiecībā uz augstas frekvences magnētiskajiem 
laukiem — 10 reizes zemākā līmenī, nekā patlaban to nosaka Padomes 
Ieteikumā 1999/519/EK paredzētie ierobežojumi.

d) Regulai jāattiecas uz mobilo tālruņu izmantošanu, jūras radiolokatoriem un kuģu 
raidītājiem, kā arī uz veselu virkni elektroierīču un stacionāro iekārtu.

e) Jāievieš prasība saņemt atļauju attiecībā uz elektroapgādes sistēmām un apraides 
tīkliem, tostarp arī prasība veikt ietekmes uz vidi novērtējumu, kurā tiktu noteikti 
pašreizējie iedarbības līmeņi.

f) Eiropas Savienībai par prioritāti jānosaka finansējuma piešķiršana starpnozaru 
pētījumiem attiecībā uz „veselības aizsardzību saistībā ar elektromagnētiskajiem 
laukiem”.

g) Attiecībā uz EML un darba drošību un veselību ir jāievieš stingrāka Padomes direktīva 
par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz darba 
ņēmēju pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori.

h) Eiropas Savienībā beidzot ir jāpanāk vienots minimālais patērētāju aizsardzības 
līmenis elektromagnētiskās savietojamības jomā.

i) Tādām elektroierīcēm kā bērnu uzraudzības ierīces vai mobilie telefoni obligāti 
jāpievieno brīdinājumi un lietošanas pamācības.

j) Jāīsteno vesela virkne tehnisko pasākumu, lai līdz minimumam samazinātu iedzīvotāju 
pakļautību EML iedarbībai.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Komisija vēlas izteikt komentārus par lūgumrakstu punktu pa punktam.

a) Visas ES tiesiskās normas attiecībā uz EML jau tagad atbilst aizsardzības un 
piesardzības principiem. Līgumā ir noteikts, ka ES politikai ir jānodrošina sabiedrības 
augsta līmeņa aizsardzība, un attiecīgajos ES tiesību aktos ir ievēroti Komisijas 
paziņojuma par piesardzības principu (COM(2000)1 galīgā redakcija) noteikumi.

b) Jaunām iekārtām piemērojamos ES tiesību aktos ir ievēroti iepriekšējā punktā minētie 
principi, un ar to pietiek, lai nodrošinātu sabiedrības augsta līmeņa aizsardzību.

c) Komisija ar Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskās komitejas 
(SCENIHR) starpniecību periodiski pārskata zinātnisko literatūru, lai novērtētu, vai 
Padomes Ieteikumā 1999/519/EK ierosinātie iedarbības ierobežojumi vēl aizvien ir 
situācijai atbilstoši. Jaunākajā novērtējumā1 nav sniegts nekāds loģisks pamatojums 
pašreiz spēkā esošo iedarbības ierobežojumu mainīšanai.

d) Spēkā esošie ES tiesību akti attiecas uz visu lūgumraksta iesniedzēja minēto 
aprīkojumu un produktiem.

e) Prasības attiecībā uz atļaujām ietilpst dalībvalstu kompetencē, izņemot dažus 
gadījumus, kas noteikti Direktīvā par ietekmes uz vidi novērtējumu.

                                               
1SCENIHR atzinums, kas pieņemts 2009. gada 19. janvārī
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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f) Eiropas Komisija jau agrāk ir finansējusi pētījumus attiecībā uz elektromagnētisko 
lauku ietekmi uz cilvēku veselību un finansē tos arī šobrīd. Eiropas Komisija turpina 
sekot līdzi visām aktualitātēm attiecīgajās zinātnes un politikas jomās un apsvērs 
iespēju nepieciešamības gadījumā turpmākās darba programmās iekļaut pētījumus par 
EML ietekmi uz veselību, lai tādējādi novērstu nepilnības zināšanās par šo jautājumu.
Plašāka informācija par šo tematu ir pieejama:

      http://ec.europa.eu/health/electromagnetic_fields/policy/index_en.htm
g) Attiecībā uz arodveselību un darba drošību Direktīva 2004/40/EK1 jau attiecas uz 

riskiem, ar ko savās darba vietās saskaras da rba  ņēmēji, kas pakļauti 
elektromagnētiskā lauka iedarbībai. Dalībvalstīm šo direktīvu savos tiesību aktos ir 
jātransponē līdz 2012. gada 30. aprīlim. Taču šobrīd šī direktīva tiek pārskatīta, un ir 
paredzams, ka šī gada (2010. gada) laikā Komisija pieņems jaunu likumdošanas 
priekšlikumu. Pirmā apspriešanās ar sociālajiem partneriem saskaņā ar Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 154. panta 2. punktu notika jau 2009. gadā. Pašlaik 
saskaņā ar 154. panta 3. punktu tiek gatavota apspriešanās ar sociālajiem partneriem 
otrā fāze.

h) ES reglamentējošie noteikumi Eiropas Savienībā jau patlaban nodrošina augsta līmeņa 
aizsardzību pret EML.

i) ES tiesību akti jau tagad nodrošina, ka ES tirgū laistie produkti ir droši un ka tiem tiek 
pievienoti vajadzīgie brīdinājumi un lietošanas pamācības.

j) Saskaņā ar piemērojamiem ES tiesību aktiem izstrādātie tehniskie standarti atbilst 
spēkā esošajiem ierobežojumiem, kas ierosināti Padomes Ieteikumā 1999/519/EK (sk. 
c punktu iepriekš tekstā).

Secinājums

Eiropas reglamentējošie noteikumi attiecībā uz elektromagnētiskajiem laukiem jau patlaban 
attiecas uz visiem lūgumraksta iesniedzēja ierosinātajiem jautājumiem. Saistībā ar prasībām 
attiecībā uz atļaujām lūgumraksta iesniedzējam jāvēršas pēc informācijas dalībvalstu līmenī.”

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/40/EK par minimālajām drošības un 
veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori 
(elektromagnētiskie lauki) (18. atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē); OV L 
184, 24.5.2004, 1. lpp.


