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Temats: Lūgumraksts Nr. 1174/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Massimo 
Bello, par veselības aizsardzību un elektromagnētiskajiem laukiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kas ir Ostra Vetere (Ankonas province) pašvaldības mērs, prasa 
Eiropas Parlamenta 2009. gada 2. aprīļa pieņemtajā Rezolūcijā Nr. 2008/2211 minēto 
ieteikumu īstenošanu attiecībā uz elektromagnētisko lauku iedarbības ierobežojumiem.

Viņš norāda, ka arvien plašāka bezvadu tehnoloģiju izmantošana, kuras rezultātā rodas 
elektromagnētiskie lauki, varētu nodarīt kaitējumu veselībai, un jo īpaši pauž bažas par 
mobilo tālruņu antenu skaita pieaugumu Itālijā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 11. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. februārī

Lūgumraksta iesniedzējs atbalsta vienu vienīgu, skaidru un vienveidīgu tiesību akta 
priekšlikumu, lai visā ES nodrošinātu patērētāju (iedzīvotāju un darba ņēmēju), jo īpaši bērnu, 
aizsardzību augstā līmenī, kas tomēr netraucētu mobilās telefonijas tīklu darbību.

Līguma par Eiropas Savienības darbību 168. un 169. pants nepiešķir Komisijai (vai ES) 
kompetenci pieņemt tiesību aktus par sabiedrības aizsardzību pret elektromagnētiskā lauka 
(EML) iespējamo ietekmi un atstāj primāro atbildību dalībvalstu ziņā.

Vienīgais instruments, kas ir pieejams ES līmenī, ir Padomes 1999. gada 12. jūlija 



PE506.322v01-00 2/2 CM\930073LV.doc

LV

Ieteikums 1999/519/EK par ierobežojumiem elektromagnētisko lauku iedarbībai uz plašu 
sabiedrību1. Šajā nesaistošajā ieteikumā ir aprakstīts piesardzības pasākums un noteikti 
nesaistoši pieļaujamās ietekmes līmeņi (no 0 Hz līdz 300 GHz).
Visas ES dalībvalstis ir veikušas pasākumus, lai īstenotu šo Padomes ieteikumu. Itālija ir 
noteikusi stingrākus pieļaujamās ietekmes līmeņus, nekā paredzēts šajā Padomes ieteikumā.
Komisija periodiski pieprasa jaunāko informāciju par pieejamajiem zinātniskajiem 
pierādījumiem un pārbauda, vai tie joprojām apliecina, ka pieļaujamās ietekmes līmeņi ir tādi, 
kā ierosināts Padomes ieteikumā par elektromagnētisko lauku (EML) ietekmes līmeņiem 
(1999/95/EK). Neatkarīgajai Iespējamā un jaunatklātā veselības apdraudējuma zinātniskajai 
komitejai (SCENIHR) ir pastāvīgs uzdevums novērtēt EML radītos riskus. Saskaņā ar tās 
jaunākajiem secinājumiem (2009. gads)2 trīs neatkarīgas pierādījumu virknes 
(epidemioloģiski, in vivo un in vitro pētījumi) liecina — maz ticams, ka mobilo telefonu vai 
antenu ietekmes dēļ varētu pieaugt cilvēku saslimstība ar vēzi. SCENIHR pašreiz sagatavo 
jaunāko informāciju, ko paredzēts nodot publiskai apspriešanai 2013. gada jūnija beigās.

Secinājums

Lūgumrakstā izteiktā konkrētā prasība neietilpst ES likumdošanas pilnvarās. Ņemot vērā to, 
ka pašreiz nav zinātnisku pierādījumu par iespējamiem EML ietekmes radītiem veselības 
apdraudējumiem, Komisija neplāno ierosināt Padomes Ieteikumā 1999/519/EK norādīto 
pieļaujamo ietekmes līmeņu pārskatīšanu.

                                               
1 Padomes 1999. gada 12. jūlija Ieteikums 1999/519/EK par ierobežojumiem elektromagnētisko lauku (no 0 Hz 

līdz 300 GHz) iedarbībai uz plašu sabiedrību (OV L 199, 30.7.1999., 59. lpp.).
2 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf.


