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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0827/2010, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais 
Francisco Cano Sánchez, par elektromagnētisko piesārņojumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Ņemot vērā to, ka arvien straujāk palielinās elektromagnētiskais piesārņojums, lūgumraksta 
iesniedzējs aicina īstenot piesardzības pasākumus, lai aizsargātu sabiedrības veselību un vidi, 
nodrošinot, ka iestādes piešķir prioritāti veselības pārbaudei, nevis īsteno vienpusēju pieeju 
tehnoloģijai. Viņš aicina piešķirt finansējumu visaptverošai sabiedrības informēšanas 
kampaņai par riskiem, ko rada gan apkārtējā vidē, gan arī ēkās, it īpaši mājokļos, slimnīcās, 
skolās un citās apdraudētās telpās, esošo mikroviļņu iedarbība.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 12. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 13. janvārī.

Lūgumraksts

Lūgumrakstā Nr. 2010/0827 attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic nejonizējoša starojuma 
emisiju sabiedriskai uzraudzībai, ko iesniedza Plataforma Estatal contra la Contaminación
Electromagnética, izteikti šādi lūgumi attiecībā uz iespējamo veselības apdraudējumu, kas 
saistīts ar plašas sabiedrības pakļaušanu elektromagnētisko lauku iedarbībai:

- Eiropas Savienībai steidzami jāaicina Spānijas valsti „īstenot piesardzības pasākumus, lai 
aizsargātu sabiedrības veselību un vidi, un varas iestādēm kā atbildi uz pašreizējo tehnoloģiju 
interešu pārsvaru jānosaka veselības pārbaudes”;
- Spānijai vajadzētu atcelt visus likumus un noteikumus, kas vērsti uz lielāku tādu ierīču 
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uzstādīšanas liberalizāciju un mazāku to kontroli, kas izstaro mikroviļņus, un nodrošināt 
stingras pārbaudes visos līmeņos (…), līdz tiks pierādīts to nekaitīgums;
- Spānijai būtu jāfinansē plaša sabiedrības informēšanas kampaņa;
- Spānijai būtu jāatzīst paaugstināta jutība pret elektroierīcēm par invaliditāti;
- Padomei un Komisijai jānodrošina kopēju noteikumu izstrāde visās dalībvalstīs, 
pamatojoties uz bio-sanitāriem kritērijiem, kas iegūti no neatkarīgu zinātnieku pētījumiem, un 
ALARA principu.

Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Līgumā nav noteikts tiesiskais pamats ES tiesību aktu izstrādei attiecībā uz plašas sabiedrības 
aizsardzību pret iespējamo ietekmi uz veselību, ko rada elektromagnētiskie lauki (EML).
Tādēļ ES nav normatīvu prasību attiecībā uz šo jautājumu, ko dalībvalstīm būtu pienākums 
īstenot.

Padomes Ieteikumā Nr. 1999/519 par elektromagnētiskā lauka iedarbības uz plašu sabiedrību 
ierobežojumiem noteikti pamatierobežojumi un robežlīmeņi, lai atbalstītu dalībvalstu 
pasākumus attiecībā uz plašas sabiedrības aizsardzību pret elektromagnētiskā lauka iedarbības 
radītajiem veselības apdraudējumiem. Šie ierobežojumi un robežlīmeņi pamatojas uz 
pierādītiem ietekmes uz veselību apsvērumiem, kas uzskatāmi par būtiskiem cilvēku 
veselībai. Tie ietver piesardzības elementus, izmantojot drošības faktorus.

Komisija pastāvīgi seko līdzi zinātnisko atziņu attīstībai par iespējamajiem veselības 
apdraudējumiem, kas saitīti ar EML. Īpaši šādus apdraudējumus regulāri novērtē Iespējamā 
un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskā komiteja (SCENIHR). Ņemot vērā 
SCENIHR atzinumus, Komisija līdz šim nav konstatējusi nepieciešamību un zinātnisku 
pamatu grozīt Ieteikumā Nr. 1999/519 noteiktos pamatierobežojumus un robežlīmeņus.
Tomēr SCENIHR ir konstatējusi dažas nepilnības atbilstošajās zinātniskajās atziņās. Tādēļ 
Komisija atbalsta turpmākas izpētes veikšanu šajā jomā Septītās pamatprogrammas 
pētniecībai ietvaros. Komisija turpinās rūpīgi sekot līdzi atbilstošajai zinātnes atziņu attīstībai, 
lai vajadzības gadījumā savlaicīgi atjauninātu Ieteikumu.

Saskaņā ar līgumu Ieteikums Nr. 1999/519 dalībvalstīm neuzliek nekādus pienākumus.
Lēmumi attiecībā uz Ieteikuma Nr. 1999/519 īstenošanu paliek dalībvalstu kompetencē.
Komisijai nav tiesiska pamata iejaukties attiecībā uz šādu lēmumu pieņemšanu, atbilstošo 
valsts vai reģionālo politiku vai īpašiem projektiem, aprīkojumu vai ierīcēm.

Secinājums

Komisijai nav tiesiska pamata iejaukties lūgumraksta iesniedzēja norādītajā jautājumā.

Līgumā nav noteikts tiesiskais pamats kopēju noteikumu izstrādei attiecībā uz plašas 
sabiedrības aizsardzību pret iespējamo EML ietekmi uz veselību. Pieņemot Ieteikumu 
Nr. 1999/519, Padome jau ir sniegusi kopējas nesaistošas pamatnostādnes attiecībā uz 
pamatierobežojumiem un robežlīmeņiem. Šis Ieteikums pamatojas uz izpētes un neatkarīgu 
ekspertu novērtējumu rezultātiem.
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Komisija turpinās sekot līdzi zinātnes atziņu attīstībai šajā jomā, lai vajadzības gadījumā 
veiktu grozījumus Ieteikumā Nr. 1999/519.


