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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0708/2011, ko asociācijas „Przyjazna Rokietnica” vārdā 
iesniedza Polijas valstspiederīgā Renata Michalska-Widla un kam pievienoti 
164 paraksti, par augstsprieguma elektroapgādes līnijas būvēšanu Rokietnica
ciemā Rietumpolijā un attiecīgo apdraudējumu vietējo iedzīvotāju veselībai

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Ņemot vērā ieteikumus, kas sniegti Eiropas Parlamenta 2009. gada 2. aprīļa rezolūcijā par 
veselības apdraudējumiem, kas saistīti ar elektromagnētiskajiem laukiem, lūgumraksta 
iesniedzēja norāda, ka jaunās augstsprieguma elektroapgādes līnijas trajektorija Rokietnica
ciemā (2 x 400 kV) ir nepieņemama, jo tā neatrodas pietiekami tālu no apbūvētām teritorijām. 
Lūgumraksta iesniedzēja atbalsta pazemes elektroapgādes līnijas ierīkošanu un atsaucas uz 
Komisijas pamatojuma dokumentu „Apakšzemes elektroapgādes līniju ierīkošana Eiropā”. 
Tādēļ viņa aicina Eiropas Parlamentu veikt pasākumus kompetento iestāžu informēšanai un 
nodrošināt, lai tiktu izpildīti piemērojamie ES noteikumi attiecībā uz jaunas augstsprieguma 
elektroapgādes līnijas trajektorijas izveidi un tiktu pienācīgi gādāts par vietējo iedzīvotāju 
veselību un drošību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 3. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī

Saskaņā ar ES Līgumu dalībvalstis ir atbildīgas par sabiedrības aizsargāšanu pret 
elektromagnētiskajiem laukiem (EML).
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Nesaistošā Padomes ieteikumā (1999/519/EK)1 ir piedāvāti pamatnoteikumi par EML 
iedarbības ierobežošanu, kas paredzēti, lai nodrošinātu sabiedrības augsta līmeņa aizsardzību. 
Visas dalībvalstis ir ieviesušas tiesisko regulējumu, kas ir vismaz līdzvērtīgs šai aizsardzības 
sistēmai. Tādēļ Komisija nevar vērsties pie vietējām iestādēm un iesaka lūgumraksta 
iesniedzējai sazināties tieši ar attiecīgajām valsts iestādēm.
Tomēr Komisija var ieteikt lūgumraksta iesniedzējai iepazīties ar jaunākajiem neatkarīgajiem 
zinātniskajiem novērtējumiem par pierādījumiem attiecībā uz elektromagnētisko lauku 
iespējamo ietekmi uz veselību, ko rada augstsprieguma elektroapgādes līnijas2, kuros secināts, 
ka pat ļoti zemas frekvences magnētiskie lauki, iespējams, ir kancerogēni un var veicināt 
saslimstības pieaugumu ar bērnu leikēmiju, bet cēloņsakarība nav pierādīta. Kaut gan jaunie 
epidemioloģiskie pētījumi arī norāda uz iespējamu saslimstības pieaugumu ar Alcheimera 
slimību, ko izraisa ļoti zemas frekvences magnētisko lauku iedarbība, lai pārliecinātos par 
šiem rezultātiem, ir nepieciešama turpmāka izpēte. Izpētes projektā ARIMMORA, ko finansē 
ES Septītā pētniecības pamatprogramma, pašreiz tiek pētīta ļoti zemas frekvences magnētisko 
lauku ietekme.
Lai ņemtu vērā jaunākās zinātnes atziņas šajā jomā, ir uzsākts darbs pie Iespējamā un 
jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskās komitejas zinātniskā atzinuma jaunas 
aktualizētas redakcijas. Rezultāti ir gaidāmi 2012. gada beigās.

Secinājums
ES tiesību aktos ir noteikts, ka dalībvalstīm jāņem vērā vides un veselības jautājumi, lemjot 
par projektu maršrutējumu, bet valsts kompetento iestāžu pienākums ir apstiprināt 
būvniecības atļaujas. Tādēļ Komisija nevar lemt par attiecīgās augstsprieguma elektroapgādes 
līnijas maršrutu un iesaka lūgumraksta iesniedzējai turpināt iesākto procesu attiecīgajās 
kompetentajās valsts iestādēs.

                                               
1 Padomes 1999. gada 12. jūlija Ieteikums 1999/519/EK par ierobežojumiem elektromagnētisko lauku (0–
300 GHz) iedarbībai uz plašu sabiedrību.
2 2009 SCENIHR atzinums: 
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf.


