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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0934/2011, ko iesniedza Polijas valstspiederīgais 
Slawomir Nojek, par relejstacijas izveidi dzīvojamās zonas tiešā tuvumā 
Polijas pilsētā Szydlowiec

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par relejstacijas izveidi bezvadu telefonijai dzīvojamās zonas 
tiešā tuvumā Polijas pilsētā Szydlowiec. Tā kā viņš baidās, ka šī relejstacija un ar to saistītie 
elektromagnētiskie lauki var nopietni kaitēt iedzīvotāju un īpaši bērnu veselībai, un viņa 
iebildumi Polijas varas iestādēm ir izrādījušies veltīgi, viņš lūdz Eiropas Parlamentu izskatīt 
šo lietu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 12. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Eiropas Komisija zina, ka sabiedrība ir nobažījusies par elektromagnētisko lauku (EML) 
jautājumu un jau ilgi pārrauga to iespējamo ietekmi uz veselību, pieprasot zinātniskās 
literatūras pārskatus, finansējot pētījumus, izplatot informāciju un veicinot tiesiskā regulējuma 
izveidi darba ņēmēju un pilsoņu aizsardzībai.
Nesaistošā Padomes Ieteikumā (1999/519/EK)1 ir ierosinātas iedarbības pamatnostādnes, kas 
ir paredzētas, lai nodrošinātu augstu sabiedrības aizsardzības līmeni. Visas dalībvalstis ir 
                                               
1 Padomes 1999. gada 12. jūlija Ieteikums 1999/519/EK par ierobežojumiem elektromagnētisko lauku (0–300 GHz) 
iedarbībai uz plašu sabiedrību.
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ieviesušas tiesisko regulējumu, kas ir vismaz līdzvērtīgs šai aizsardzības sistēmai. Turklāt 
Eiropas Savienības tiesību akti par ražojumiem, tostarp radiotelekomunikāciju aprīkojumu, 
nodrošina, ka visi ražojumi, kas izstaro elektromagnētisko radiāciju un kas ir laisti ES tirgū, ir 
droši. 

Lai pārliecinātos, ka pašreizējie iedarbības ierobežojumi ir pietiekami stingri sabiedrības 
veselības aizsardzībai, Eiropas Komisija nepārtraukti uzrauga attiecīgās zinātnes pieredzes 
attīstību ar Eiropas Veselības un vides apdraudējuma zinātniskās komitejas (SCENIHR) 
palīdzību. Līdz šim pieejamie zinātnes pierādījumi turpina apstiprināt, ka pašreiz spēkā esošie 
iedarbības ierobežojumi ir pietiekami, lai nodrošinātu augstu sabiedrības aizsardzības līmeni, 
un ka mobilās telefonijas bāzes stacijas ir drošas. 

Saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību par sabiedrības aizsardzību pret 
elektromagnētisko lauku iespējamo ietekmi uz veselību galvenokārt atbild dalībvalstu varas 
iestādes. Līdz ar to visu konkrētos vietēja mēroga jautājumus jārisina attiecīgajām 
kompetentajām iestādēm. 

Secinājums

Tā kā par sabiedrības aizsardzību pret elektromagnētisko lauku iespējamo ietekmi uz veselību 
galvenokārt atbild dalībvalstu varas iestādes, Komisija nevar iejaukties un šis vietēja mēroga 
jautājums jārisina attiecīgajām kompetentajām iestādēm. 


