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Temats: Lūgumraksts Nr. 0296/2020, ko Bruniko pilsētas domes vārdā iesniedza 
Itālijas valstspiederīgais M. G., par iespējamo kaitējumu veselībai, ko rada 
jaunā 5G mobilo sakaru tehnoloģija

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Bruniko pilsētas dome (Bolcāno-Alto Adidžes province) 2020. gada 19. februārī pieņēma 
rezolūciju, kurā tika apšaubīta 5G mobilo sakaru tehnoloģijas saderība ar sabiedrības 
veselību, jo nav zinātnisku pierādījumu par tās ietekmi uz cilvēkiem, dzīvniekiem un dabu. 
Šajā sakarā lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz LESD 191. pantu, jo īpaši uz piesardzības 
principu un uz preventīvas rīcības principu. Tā kā pilsētas domei nav nekādu iespēju 
uzraudzīt, kā norit elektromagnētisko viļņu pastiprināta iedarbība uz jutīgu personu grupām 
(bērniem, jauniešiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem vai cilvēkiem ar hroniskām slimībām), tā 
aicina Eiropas līmenī pieņemt tiesību aktus, lai izveidotu jutīgas zonas, kurās samazināt 
esošās robežvērtības vai ieviest aizliegumus uzstādīt mobilo sakaru antenu mastus un 
izmantot citas līdzīgas apraides tehnoloģijas. Pilsētas dome arī aicina finansēt neatkarīgu 
struktūru veiktus ad hoc pētījumus veselības jomā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 17. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 12. oktobrī

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 168. panta 7. punkts paredz, ka Savienība savā 
rīcība respektē dalībvalstu atbildību par savas veselības politikas noteikšanu. ES ir ierobežota 
kompetence šajā jomā, kas paredz elektromagnētisko lauku ietekmes ierobežojumu noteikšanu 
(EML).
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Konkrētāk, dalībvalstīm ir galvenā atbildība par ES tiesību aktu pareizu transponēšanu, 
piemērošanu un īstenošanu1. Šajā sakarā Komisijas kompetencē ir uzraudzīt, kā dalībvalstis 
īsteno ES tiesību aktus, un nodrošināt, ka valstu tiesību akti un prakse atbilst ES tiesību aktiem2.

Eiropas Savienības rīcība saistībā ar elektromagnētiskā lauka iedarbības ierobežošanu uz plašas 
sabiedrības daļas pamatojas uz Padomes Ieteikumu 1999/519/EK3, kurā paredzēti vispārīgi 
sabiedrības locekļu aizsardzības principi un metodes, kā arī minētajā ieteikumā ir noteikts, ka 
dalībvalstu ziņā ir atstāta detalizētu noteikumu izstrādāšana par elektromagnētiskā lauka 
iedarbības izcelsmes avotiem vai tā izraisošo darbību paredzēšanu. Šis ieteikums saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 288. pantu dalībvalstīm nav juridiski saistošs.

Padomes ieteikumā minēto ierobežojumu pamatā ir neatkarīgs norādījumi, ko ir izdevusi 
Starptautiskā komisija, lai nodrošinātu aizsardzību pret nejonizējošo starojumu4. Pārskatot šo 
neseno ieteikumu5, Komisija pašlaik atkārtoti izvērtē situāciju.

Padomes Ieteikumā 1999/519/EK jau ir minēta piesardzīga pieeja šīs robežvērtības saistībā. 
Salīdzinot elektromagnētiskā lauka iedarbības līmeņus, kas saistīti ar iespējamo ietekmi uz 
veselību un kas ir noteikti, ņemot vērā pieejamos zinātniskos pierādījumus, ar tiem iedarbības 
līmeņiem, ko ieteikumā ir minējusi Padome, ir skaidrs, ka jau ieteiktie līmeņi ir ievērojami 
zemāki par tiem līmeņiem, kuros var tikt runāts par ietekmi uz veselību. Darba ņēmējiem, lai 
nodrošinātu to aizsardzību, ieteicamie iedarbības līmeņi ir 10 reizes zemāki nekā veselību 
ietekmējošie līmeņi, un sabiedrībai kopumā tie ir pat 50 reizes zemāki. Attiecīgi jau spēkā 
esošajā ieteikumā ir iestrādāti daudz piesardzības aspekti.

Jānorāda, ka saskaņā ar Padomes Ieteikuma6 īstenošanas ziņojumiem dalībvalstis ievēro 
ieteikumu. Vairākas dalībvalstis, kā piemēram, Itālija, ir noteikušas pat ievērojami zemākus 
iedarbības ierobežojumus.

Paredzams, ka 5G7 tīklos izmantos mazākas šūnas ar zemāku jaudas līmeni un līdz ar to zemāku 
iedarbības līmeni nekā pašreizējos 4G8 tīklos esošās (lielās) šūnas. Vispārējai iedarbībai, 
izvēršot 5G tīklus, vajadzētu būt salīdzināmai ar esošajiem līmeņiem, un tai būtu jāpaliek 
ievērojami zemākai par starptautiskajā līmenī un ES līmenī ieteiktajām sabiedrības veselības 
drošības robežvērtībām. 5G tīklos izmantos arī mazākas emisijas jaudas frekvenču joslās, kas 
jau ilgu laiku tiek izmantotas citiem lietojumiem.

Valstu iestāžu ziņā ir izvērtēt faktiskos apstākļus atsevišķās situācijās vai gadījumos, kas ir to 
kompetencē, un piemērot attiecīgos Savienības tiesību aktu noteikumus.

Secinājums

1 Līguma par Eiropas Savienību 4. panta 3. punkts un Līguma par Eiropas Savienības darbību 288. panta 3. punkts 
un 291. panta 1. punkts.
2 Līguma par Eiropas Savienību 17. panta 1. punkts un Līguma par Eiropas Savienības darbību 258. pants.
3 1999/519/EK: Padomes 1999. gada 12. jūlija Ieteikums par ierobežojumiem elektromagnētisko lauku (0 Hz līdz 
300 GHz) iedarbībai uz plašu sabiedrību, OV L 199, 30.7.1999., 59.–70. lpp.
4 https://www.icnirp.org/
5 https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdfF
6https://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/environment/emf/implement_rep_en.pdf; https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0532&from=EN
7 5G = piektās paaudzes tehnoloģijas standarts platjoslas šūnu tīkliem.
8 4G = ceturtās paaudzes tehnoloģijas standarts platjoslas šūnu tīkliem.
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Dalībvalstis ir atbildīgas par veselības politikas noteikšanu, kas paredz elektromagnētisko lauku 
ietekmes ierobežojumu noteikšanu un to īstenošanu.

Padomes Ieteikums 1999/519/EK paredz dalībvalstīm īstenot piesardzīgu pieeju.

Paredzams, ka 5G tīklos izmantos mazākas šūnas ar zemāku jaudas līmeni un līdz ar to zemāku 
iedarbības līmeni nekā pašreizējos 4G tīklos esošās (lielās) šūnas.

Valstu iestāžu ziņā ir izvērtēt faktiskos apstākļus atsevišķās situācijās vai gadījumos, kas ir to 
kompetencē.


