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Lūgumrakstu komiteja

30.5.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0576/2008, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais Francis 
Devigne, par transformatora radīto elektromagnētisko radiāciju, kas 
pārsniedz maksimālo Eiropas tiesību aktos noteikto līmeni

Lūgumraksts Nr. 0524/2011, ko iesniedza Apvienotās Karalistes 
valstspiederīgais Peter Allan, par elektrības apakšstacijas izvietojumu tiešā 
dzīvojamā rajona tuvumā Kiprā

1. Lūgumraksta Nr. 0576/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret trokšņa piesārņojumu, kuru rada uzņēmuma „EDF-Nice” 
transformators, un norāda, ka tā izstarotās elektromagnētiskās radiācijas līmenis pārsniedz 
Direktīvā 2004/108/EK maksimālo noteikto līmeni, kas ar 2006. gada 18. oktobra Dekrētu 
Nr. 2006-1278 ieviests Francijas tiesību aktos.

Lūgumraksta Nr. 0524/2011 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par elektrības apakšstacijas izvietojumu tiešā viņa mājas 
tuvumā Kiprā. Tā kā viņš baidās, ka šī apakšstacija ar visiem tās saistītajiem 
elektromagnētiskajiem laukiem var būtiski ietekmēt viņa un viņa kaimiņu, īpaši bērnu, 
veselību, un, tā kā viņa vēršanās Kipras iestādēs ir izrādījusies nesekmīga, viņš lūdz Eiropas 
Parlamentu izskatīt šo lietu.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0576/2008 atzīts par pieņemamu 2008. gada 10. oktobrī, un lūgumraksts 
Nr. 0524/2011 atzīts par pieņemamu 2011. gada 13. septembrī. Komisijai pieprasīta 
informācija saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 30. janvārī

Lūgumraksts Nr. 0576/2008

Komisija jau atbildējusi lūgumraksta iesniedzējam 2008. gada 4. jūnija vēstulē.

Komisija atgādina, ka aizsargāt sabiedrības veselību un veikt nepieciešamos pasākumus ir 
dalībvalstu pienākums. Francija ievēro Padomes Ieteikumā Nr. 1999/519/EK ierosinātās 
iedarbības robežvērtības.

Minētajā gadījumā Komisija secina, ka lūgumraksta iesniedzēja norādītie mērījumi in situ, kas 
sasniedz 15μT viņa dzīvesvietā, liecina, ka operators „EDF” ievēro Ieteikuma 
Nr. 1999/519/EK 2. tabulā norādītās robežvērtības attiecībā uz maiņstrāvas frekvenci 50 Hz 
(0,05 kHz, sk. 1. piezīmi). Būtībā atļautais elektromagnētiskais lauks B ar maksimālo 
vērtību 5/f ir 5/f=5/0,05=100μ.T.

Līdz ar to, ņemot vērā Direktīvu 2004/108/EK un lūgumraksta iesniedzēja pieminētās 
medicīnas iekārtas, ir jāatzīmē, ka šī direktīva aptver tikai traucējumus, ko izraisa elektriskas 
un elektroniskas iekārtas, nevis ilgtermiņa ietekmi uz veselību. Tāpēc atsevišķām jutīgām 
medicīnas vai mēriekārtām var būt nepieciešams noteikt īpašas un ļoti stingras aizsardzības 
robežvērtības, ņemot vērā to jutīgumu.

Pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma ES Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma 
zinātniskā komiteja (SCENIHR) 2009. gada 10. janvāra atzinumā1 ir secinājusi, ka „atsevišķi 
epidemioloģiski un dzīvnieku pētījumi, kuru uzmanības centrā ir saikne starp ļoti zemas 
frekvences magnētisko lauku un vēzi, nemaina iepriekšējo novērtējumu, ka šie lauki ir 
potenciāli kancerogēni un var veicināt bērnu saslimstības ar leikēmiju pieaugumu. Uz šo 
brīdi in vitro pētījumos nav rasts darbības mehānisma izskaidrojums, kas sniegtu informāciju 
par epidemioloģiskajiem rezultātiem.

Nevienā no jaunajiem pētījumiem nav gūts apstiprinājums cēloņsakarībai starp ļoti zemas 
frekvences magnētisko lauku un paša konstatētiem simptomiem (reizēm kvalificētiem kā 
paaugstināts elektriskais jutīgums).
Jaunie epidemioloģiskie pētījumi norāda uz iespējamu saslimstības ar Alcheimera slimību 
pieaugumu pēc atrašanās ļoti zemas frekvences magnētiska lauka iedarbībā. Ir nepieciešami 
jauni šā novērojuma epidemioloģiski un laboratoriski pētījumi.

Nesen veiktos dzīvnieku pētījumos tika novērota ietekme uz nervu sistēmu, ja strāvas blīvums 
ir no 100 līdz 1000 µT. Tomēr aizvien pastāv pretrunas datos, un nav iespējams izteikt 
konkrētus secinājumus par tā ietekmi uz cilvēka veselību.

Pavisam dažos nesenos in vitro pētījumos ir analizēta ļoti zemas frekvences lauka ietekme uz 
citām slimībām, ne tikai vēzi, un pieejamos pētījumos trūkst sakritības. Ir nepieciešami in 
vitro pētījumi, kuru pamatā ir izvirzīta hipotēze, lai izpētītu specifiskās slimības.

Interesanti ir tas, ka atsevišķos in vivo un in vitro pētījumos, atrodoties ļoti zemas frekvences 
magnētiska lauka iedarbības līmeņos (100 µT un vairāk), parādās ietekme, kas ir ievērojami 
                                               
1  http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf  
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spēcīgāka, nekā novērota epidemioloģiskos pētījumos (dažas µT), un tā uzrāda saikni starp 
atrašanos iedarbībā un tādām slimībām kā bērnu leikēmija un Alcheimera slimība. Tas ir 
iemesls papildu pētījumiem”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2009. gada 1. septembrī

Lūgumraksts Nr. 0576/2008

Kā lūgumraksta iesniedzējs jau tika informēts pēdējā vēstulē 2008. gada 4. jūnijā, dalībvalstis 
ir atbildīgas par sabiedrības veselības aizsardzību, un tām ir jāveic nepieciešamie pasākumi.
Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja izklāstīto problēmu Francijā Komisija iesaka vērsties vai 
nu Veselības ģenerāldirekcijā vai arī Francijas Vides un darba sanitārās drošības aģentūrā 
(AFSSET), vai arī Veselības un radiofrekvenču fondā.

Kā lūgumraksta iesniedzējam jau tika norādīts, ja robežlīmeņi ir pārkāpti, kompetentajām 
valsts iestādēm vajadzētu novērtēt iedarbību un veikt situācijai piemērotus pasākumus, kā 
rezultātā varētu pārveidot iekārtu vai radiācijas avota koncepciju vai mainīt veidu, kā tas tiek 
izmantots.

Kopš Komisijas pēdējās vēstules Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskā 
komiteja (SCENIHR) 2009. gada 19. janvārī ir pieņēmusi jaunu atzinumu1, kurā kopumā ir 
izteikti iepriekšējā atzinuma secinājumi.

5. Komisijas papildu atbilde (REV. II), kas saņemta 2011. gada 6. maijā

Lūgumraksts Nr. 0576/2008

Komisija jau ir atbildējusi lūgumraksta iesniedzējam 2008. gada 4. jūnija vēstulē. Tā kā 
lūgumraksta iesniedzējs nav sniedzis jaunu informāciju, īpaši 2011. gada 5. marta vēstulē, 
Komisijas nostāja nav mainījusies.

Vienīgais atjauninājums saistīts ar SCENIHR jauna atzinuma publikāciju 2009. gada 
19. janvārī, bet tajā ir saglabāti 2007. gada atzinuma secinājumi attiecībā uz ļoti zemām 
frekvencēm:

„Daži jaunie epidemioloģiskie un dzīvnieku pētījumi, kuru uzmanības centrā ir atrašanās ļoti 
zemas frekvences iedarbībā un vēzis, nemaina iepriekšējo novērtējumu, ka šie lauki ir 
potenciāli kancerogēni un var veicināt bērnu saslimstības ar leikēmiju pieaugumu. Uz šo 
brīdi in vitro pētījumos nav rasts darbības mehānisma izskaidrojums, kas sniegtu informāciju 
par epidemioloģiskajiem rezultātiem.

Nevienā no jaunajiem pētījumiem nav gūts apstiprinājums cēloņsakarībai starp ļoti zemas 
frekvences magnētisko lauku un paša konstatētiem simptomiem.
Jaunie epidemioloģiskie pētījumi norāda uz iespējamu saslimstības ar Alcheimera slimību 
pieaugumu pēc atrašanās ļoti zemas frekvences magnētiska lauka iedarbībā. Ir nepieciešami 

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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jauni šā novērojuma epidemioloģiski un laboratoriski pētījumi.

Nesen veiktos dzīvnieku pētījumos tika novērota ietekme uz nervu sistēmu, ja strāvas blīvums 
ir no 100 līdz 1000 µT. Tomēr aizvien pastāv pretrunas datos, un nav iespējams izteikt 
konkrētus secinājumus par tā ietekmi uz cilvēka veselību.

Pavisam dažos nesenos in vitro pētījumos ir analizēta ļoti zemas frekvences lauka ietekme uz 
citām slimībām, ne tikai vēzi, un pieejamos pētījumos trūkst sakritības. Ir nepieciešami in 
vitro pētījumi, kuru pamatā ir izvirzīta hipotēze, lai izpētītu specifiskās slimības.

Interesanti ir tas, ka atsevišķos in vivo un in vitro pētījumos, atrodoties ļoti zemas frekvences 
magnētiska lauka iedarbības līmeņos (100 µT un vairāk), parādās ietekme, kas ir ievērojami 
spēcīgāka, nekā novērota epidemioloģiskos pētījumos (dažas µT), un tā uzrāda saikni starp 
atrašanos iedarbībā un tādām slimībām kā bērnu leikēmija un Alcheimera slimība. Tas ir 
iemesls papildu pētījumiem.”

Secinājums

Tā kā sabiedrības veselības aizsardzība ir dalībvalstu kompetencē, Komisija nevar iejaukties 
šajā lietā.

6. Komisijas atbilde (REV III), kas saņemta 2011. gada 16. decembrī

Lūgumraksti Nr. 576/2008 un 524/2011

Lūgumraksta Nr. 576/2008 izskatīšana tika atsākta saistībā ar jaunu lūgumraksta iesniedzēja 
vēstuli Lūgumrakstu komitejai 2011. gada 12. aprīlī. Šajā jaunajā vēstulē attiecībā uz 
elektromagnētisko savietojamību, lai pārvietotu elektrības transformatoru, kas uzstādīts 
daudzdzīvokļu ēkas pagrabā, ir iekļauta atsauce uz Direktīvu 2004/108/EK par to, kā tuvināt 
dalībvalstu tiesību aktus, kas attiecas uz elektromagnētisko savietojamību.

Komisija vēlētos atgādināt, ka Direktīva 2004/108/EK aptver iekārtu elektromagnētisko 
savietojamību, taču tā neattiecas uz veselības aizsardzību, kā arī lietotāju vai jebkuru citu 
personu drošību. Šie aspekti ir ietverti Direktīvā 2006/95/EK par dalībvalstu tiesību aktu 
saskaņošanu attiecībā uz elektroiekārtām, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma 
robežās, Direktīvā 1999/5/EK par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām un to 
atbilstības savstarpējo atzīšanu, ja iekārtām ir telekomunikāciju funkcija, vai attiecībā uz 
citiem gadījumiem — Direktīvā 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību. Turklāt ES 
noteikumi, kas nodrošina atbilstības prezumpciju ar citām būtiskām šo direktīvu prasībām, 
atbilst robežvērtībām, kuras noteiktas Padomes Ieteikumā Nr. 1999/519/EK un kuras minējis 
lūgumraksta iesniedzējs.

Tā kā šajā jaunajā prasībā nav iekļauta jauna informācija, Komisijas nostāja, kas tika izteikta 
tās pirmajā atbildē, nav mainījusies, proti, par sabiedrības veselības aizsardzību ir atbildīgas 
dalībvalstis, un tām ir jāveic nepieciešamie pasākumi. Šī nostāja attiecas arī uz lūgumrakstu 
Nr. 524/2011, kas aptver to pašu jautājumu.



CM\903745LV.doc 5/5 PE420.007v05-00

LV

7. Komisijas atbilde (REV IV), kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Lūgumraksts Nr. 0524/2011

Attiecībā uz šo gadījumu nav ES līmeņa tiesību aktu, jo saskaņā ar Līgumu dalībvalstis ir 
atbildīgas par to, lai aizsargātu plašas sabiedrības veselību no elektromagnētiskā lauka 
ietekmes. Vienīgais ES līmeņa dokuments ir nesaistošais Padomes Ieteikums 1999/519/EK 
par ierobežojumiem elektromagnētisko lauku (no 0 Hz līdz 300 GHz)1 iedarbībai uz plašu 
sabiedrību. 
Dalībvalstu ziņā ir noteikt elektromagnētiskā lauka iedarbības robežvērtības, novērtēt 
iedarbību un veikt situācijai piemērotus pasākumus, ja šīs robežvērtības tiek pārsniegtas. 
Tādēļ Komisija nevar iejaukties šajā jomā. Turklāt Komisijai nav nekādu pilnvaru iesaistīties 
lēmumu pieņemšanā par elektrības apakšstaciju izvietojumu.

Secinājums
Komisijai nav juridiskas kompetences iejaukties Kipras tiesību sistēmā attiecībā uz zema 
sprieguma elektrības apakšstaciju uzstādīšanu. 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:199:0059:0070:LV:PDF.


