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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par termiņa vidusposma pārskatu par Eiropas Vides un veselības rīcības plānu 2004.-
2010. gadam
(2007/2252(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam un Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par termiņa vidusposma pārskatu par Eiropas Vides 
un veselības rīcības plānu 2004.-2010. gadam (COM(2007)0314),

– ņemot vērā tā 2005. gada 23. februāra rezolūciju par Eiropas rīcības plānu vides un 
veselības aizsardzībai 2004.-2010. gadam1,

– ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas (PVO) 2007. gada 27. jūlija paziņojumu
Veselības risku novērtēšanas principi attiecībā uz bērniem, kas pakļauti ķīmisku vielu 
iedarbībai,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu
(A6-0000/2008),

A. tā kā kopš 2003. gada Eiropas Savienība savu veselības aizsardzības politiku balsta uz 
ciešāku sadarbību starp veselības, vides un pētniecības nozarēm, kas beidzot ļauj cerēt uz 
konkrētas Eiropas stratēģijas ieviešanu vides veselības jomā,

B. tā kā Savienības noteiktās vadlīnijas tās pirmā vides un veselības rīcības plāna ietvaros
(2004-2010) (COM(2004)0416), proti, sagatavot rādītājus, izstrādāt integrētu pārraudzības 
sistēmu un paplašināt pētījumus, tādējādi ļaujot varbūt labāk saprast mijiedarbību starp 
piesārņojuma avotiem un to iespaidu uz veselību, ir tomēr acīmredzami nepietiekamas, lai 
samazinātu ar vides faktoriem saistīto slimību pieaugošo skaitu,

C. tā kā ir gandrīz neiespējami sastādīt iepriekšminētā rīcības plāna termiņa vidusposma 
bilanci, jo pietrūkst skaidra un skaitļos izteikta mērķa, kā arī rīcības plānam paredzētais 
globālais budžets nav precīzi nosakāms,

D. tā kā sabiedrības veselības programma (2008-2013) cita starpā izvirza mērķi ietekmēt 
tradicionālos veselību noteicošos faktorus - pārtiku, atkarību no smēķēšanas, alkohola un 
narkotiku lietošanu, pašreizējā rīcības plānā (2004-2010) būtu jāietver vairāki jauni
izaicinājumi veselības uzlabošanas jomā, kā, piemēram, āra un iekštelpu gaisa kvalitāte, 
elektromagnētiskie viļņi, nanodaļiņas un bīstamas ķīmiskās vielas (vielas, kas klasificētas 
kā kancerogēnas, mutagēnas vai toksiskas reproduktīvajai funkcijai (CMR), endokrīnās 
sistēmas darbības traucējumu izraisītāji),

E. tā kā elpošanas ceļu slimības ir otrajā vietā starp nāves un saslimstības cēloņiem izplatības 
                                               
1  OV C 304 E, 1.12.2005, 264.lpp
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un upuru skaita ziņā Savienībā, un tās ir galvenais nāves cēlonis bērnu, kas jaunāki par 5 
gadiem, vidū un turpina izplatīties, īpaši sakarā ar āra un iekštelpu gaisa piesārņojumu,

F. tā kā Kopienai, ievērojot subsidiaritātes un proporcionalitātes principu, ir aktīvāk jācīnās 
pret iekšējo piesārņojumu, jo vidusmēra Eiropas iedzīvotājs 90% no sava laika pavada 
telpās, 

G. tā kā PVO 2004. un 2007. gada ministriju konferencēs par vidi un veselību ir uzsvērta 
saikne starp ķīmisko piesārņojumu un noteiktu skaitu hronisku kaišu un slimību, īpaši 
attiecībā uz bērniem, un tā kā šie jautājumi tiek skarti arī Apvienoto Nāciju Vides 
programmas (ANVP) un Starpvaldību foruma par ķīmisko vielu drošību (SFĶD) 
oficiālajos dokumentos,

H. tā kā paralēli šīm problemātiskajām izmaiņām vides veselības jomā pēdējo gadu laikā ir 
parādījušās jaunas slimības vai slimību sindromi, tādi kā paaugstināta vispārēja jutība pret 
ķīmiskām vielām, zobu amalgamas sindroms, paaugstināta jutība pret elektromagnētisko 
starojumu, veselībai nelabvēlīgu ēku sindroms vai arī traucējumi, kas saistīti ar bērnu 
uzmanības deficītu un hiperaktivitātes sindromu,

I. tā kā piesardzības princips ir skaidri ierakstīts līgumā kopš 1992. gada, un Eiropas 
Kopienu Tiesa ir vairākkārt precizējusi šī principa saturu un robežas Kopienas tiesību 
aktos kā vienu no aizsardzības politikas balstiem, ko Kopiena ievēro vides un veselības 
jomā1,

J. tā kā Komisijas izvirzītie kritēriji tās 2000. gada 2. februāra paziņojumā par piesardzības 
principa (COM(2000)0001) atbalstīšanu ir ārkārtīgi sarežģīti, pat neīstenojami,

K. tā kā cilvēka biomonitorings ir nozīmīgs līdzeklis, lai noteiktu, cik lielā mērā Eiropas 
iedzīvotāji ir pakļauti piesārņojuma ietekmei, un tā kā vairākkārt ir izteikta vēlme
paātrināt biomonitoringa programmas ieviešanu Savienības mērogā, gan Eiropas 
Parlamenta jau iepriekšminētās 2005. gada 23. februāra rezolūcijas 3. punktā, gan arī 
Padomes secinājumos par vidi 2007. gada 20. decembrī,

L. tā kā tiek vienprātīgi atzīts, ka klimata izmaiņām var būt būtiska loma vairāku smagu 
saslimstību skaita pieaugumā un ka īpaši stiprais karstums un plūdi, kas ir visbiežāk 
sastopamās dabas katastrofas ES, var novest līdz jauniem nāves gadījumiem un 
saslimšanām,

M. tā kā vides medicīna ir jauna medicīnas disciplīna, kuras pamatā, atkarībā no dalībvalsts, 
joprojām ir pārāk fragmentāra un nevienmērīga universitātes izglītība un kura tādēļ 
Eiropas Savienībā būtu jāatbalsta un jāveicina, 

1. atzīst Komisijas ieguldītos pūliņus šajā jomā kopš rīcības plāna uzsākšanas 2004. gadā, 
galvenokārt informācijas ķēdes uzlabošanā attiecībā uz vidi un veselību, Eiropas pētījumu 
integrāciju un paplašināšanu šajā nozarē un sadarbību ar tādām specializētām 

                                               
1 2003. gada 23. septembra spriedums lietā C-192/01, Komisija/Dānija, Recueil, I- 9693 lpp.; 2004. gada 
7. septembra spriedums lietā C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee un Nederlandse 
Vereniging tot Bescherming van Vogels, Krājums, I-7405 lpp.
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starptautiskām organizācijām kā PVO;

2. uzskata tomēr, ka šādam rīcības plānam jau iedīglī ir lemta daļēja izgāšanās, jo tas 
paredzēts kā jau esošo Kopienas politiku papildinājums un nebalstās uz novēršanas 
politiku, lai samazinātu to slimību skaitu, kuras saistītas ar vides faktoriem, kā arī tam 
trūkst skaidra un skaitļos izteikta mērķa;

3. izsaka dziļu nožēlu par to, ka Komisija, precīzāk, tās Pētniecības ģenerāldirektorāts, nav 
nodrošinājis pienācīgu finansējumu cilvēka biomonitoringam 2008.gadam, lai īstenotu 
atbilstošu pieeju cilvēka biomonitoringam Savienībā, kā tā bija apņēmusies dalībvalstu un 
Parlamenta priekšā;

4. tāpat arī aicina Komisiju sniegt atbildi līdz 2010. gadam attiecībā uz diviem galvenajiem 
mērķiem, ko tā izvirzīja 2004. gadā, proti, pirmkārt, pievērst iedzīvotāju uzmanību vides 
piesārņojumam un tā ietekmei uz veselību, un, otrkārt, pārskatīt un pielāgot Eiropas 
politiku risku samazināšanai;

5. atgādina par nepieciešamību izveidot Eiropas Savienībā īpašu ekspertīzi vides veselības 
jomā, kas būtu pārredzama, multidisciplināra un neviennozīmīga, tādējādi ļaujot reaģēt uz 
sabiedrības vispārējo neuzticību oficiālām aģentūrām un ekspertu komitejām;

6. uzsver, ka pēdējie gadi bijuši nozīmīgi ar reāliem panākumiem vides politikā, piemēram, 
gaisa piesārņojuma samazināšanu, ūdens kvalitātes uzlabošanu, atkritumu savākšanas un 
pārstrādes politiku, ķīmisko vielu kontroli un degvielas ar svina piejaukumu aizliegumu, 
taču tai pat laikā secina, ka Eiropas politikai joprojām ir raksturīgs globālas un preventīvas 
stratēģijas trūkums, kā arī piesardzības principa trūkums;

7. prasa Komisijai no šī brīža pārskatīt izvirzītos kritērijus tās iepriekšminētajā paziņojumā 
par piesardzības principa atbalstīšanu Eiropas Kopienu Tiesas jurisprudences paspārnē un, 
lai šis rīcības un drošības princips, kura pamatā ir provizorisku un līdzsvarotu pasākumu 
īstenošana, būtu Kopienas politikas kodols veselības un vides jomā;

8. uzskata, ka pierādījumu apgāšana par ražotāju vai importētāju attiecībā uz preces 
nekaitīgumu ļautu veicināt uz profilaksi balstītu politiku, kā to, starp citu, paredz Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006 par
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru 
izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru1, un šajā sakarā ierosina Komisijai attiecināt šīs 
saistības uz Kopienas tiesību aktiem attiecībā uz visām precēm; 

9. atkārto savu lūgumu Komisijai publicēt zaļo grāmatu par iekštelpu gaisa kvalitāti, kas 
palīdzētu noteikt vadlīnijas attiecībā uz iekštelpu vides drošību un veselību, īpašu 
uzmanību pievēršot celtniecības materiālu īpašībām, ēku energoefektivitātei, kā arī to 
ķīmisko sastāvdaļu nekaitīgumam, kuras ietilpst aprīkojuma un mēbeļu sastāvā;

10. uzsver, ka dažas dalībvalstis ir veiksmīgi ieviesušas mobilās analīžu laboratorijas vai 
„zaļās ambulances”, lai nodrošinātu ātru un uzticamu diagnostiku attiecībā uz vides 
piesārņojumu sabiedriskajā un privātajā telpā; uzskata, ka Komisija varētu veicināt šo 

                                               
1 OV L 396, 30.12.2006, 1. lpp.; labota versija OV L 136, 29.5.2007, 3. lpp.



PE404.442v01-00 6/10 PR\713890LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

praksi dalībvalstīs, kurās vēl nav izveidots šāds tiešas iejaukšanās modelis piesārņotajā 
zonā;

11. kā ārkārtīgi nozīmīgu vērtē starptautisko Bioiniciatīvas ziņojumu1 par 
elektromagnētiskajiem laukiem, kurā apkopoti vairāk nekā 1 500 pētījumi par šo tēmu, un 
secinājumos apskatīts kaitējums veselībai, ko var izraisīt mobilās telefonijas, piemēram, 
mobilā telefona radītais starojums, UMTS-Wifi-Wimax-Bluetooth starojums un fiksētās 
līnijas telefons DECT;

12. konstatē, ka sabiedrībai noteiktās elektromagnētisko lauku robežas ir novecojušas, jo nav 
pielāgotas Padomes 1999. gada 12. jūlija Ieteikumam 1999/519/EK par ierobežojumiem 
plašas sabiedrības pakļaušanai elektromagnētiskajiem laukiem (0 Hz līdz 300 GHz) 2 un 
acīmredzami neņem vērā informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstību, kā arī 
Eiropas Aģentūras rekomendācijas attiecībā uz vidi vai vēl stingrākas starojuma normas, 
ko pieņēmušas, piemēram, Beļģija, Itālija vai Austrija;

13. ļoti nopietni uztver dažādos draudus veselībai, ko ir izraisījusi klimata sasilšana 
Savienības teritorijā, un aicina uz ciešāku sadarbību starp PVO, valstu kontroles iestādēm, 
Komisiju un Eiropas Slimību novēršanas un kontroles centru, lai nostiprinātu savlaicīgās 
brīdināšanas sistēmu un tādejādi ierobežotu klimata izmaiņu negatīvo seku ietekmi uz 
veselību;

14. iesaka Komisijai 2010. gadam un vides un veselības rīcības plāna „otrajai kārtai”
pārorientēt iniciatīvu par riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām un izstrādāt jaunas riska 
novērtēšanas metodes, ņemot vērā svarīgāko faktoru - bērnu īpašo neaizsargātību;

15. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un PVO.

                                               
1 Šo ziņojumu publicējusi neatkarīgu zinātnieku grupa 2007. gada 31. augustā. Sīkāku informāciju skatīt: 
www.bioinitiative.org
2 OV L 199, 30.7.1999, 59. lpp.
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PASKAIDROJUMS

Vēsturisks pārskats

2005. gada 23. februārī Eiropas Parlaments ar pārliecinošu balsu vairākumu (576 balsis par un 
48 pret) pieņēma rezolūciju par Vides un veselības rīcības plāna 2004.-2010. gadam 
uzsākšanu. 

Rezolūcija ir samērā kritiska attiecībā uz Eiropas Komisiju, izejot no vienkārša konstatējuma: 
Rīcības plāns pēc būtības nevar kā vienīgo mērķi izvirzīt vairāk pētījumu un vairāk datu!

Parlamenta plenārsēde, ieņemot tādu pašu nostāju kā referents, uzskata, ka Komisijas 
izvirzītais prioritārais mērķis 2004.-2010. gada „pirmajai kārtai”, proti, zināšanu 
padziļināšana attiecībā uz vides piesārņojuma ietekmi uz veselību, ir noteikti slavējams, taču 
ārkārtīgi nepietiekams. Tas notiek laikā, kad daudzkārt pieaug zinātnisku darbu antoloģiju, 
pētījumu un apkopojumu skaits un visbiežāk atklāj vides faktoru saistību ar četrām šī brīža 
svarīgākajām slimībām: bērnu astmu un alerģijām, neuroloģiskās attīstības traucējumiem, vēzi 
un endokrīnās sistēmas darbības traucējumiem.

Nejaušas sakritības dēļ šis Rīcības plāns tika prezentēts dažus mēnešus pēc ambiciozās
Eiropas reģiona 52 vides un veselības ministru deklarācijas PVO organizētajā Budapeštas 
konferencē 2004. gada jūnijā. 
Tam vēl pievienosim rīcības plānus (ar bieži vien skaidriem un skaitļos izteiktiem mērķiem), 
kas jau ir ieviesti dažās dalībvalstīs (Beneluksa valstis; Francija, vāciski runājošās valstis...),
un kļūst vieglāk saprast Eiropas Parlamenta izteiktās iebildes. 

Parlaments no savas puses vēlējās sniegt reālu impulsu šim Rīcības plānam un iesniedza 
vairākas rekomendācijas, kas galvenokārt attiecas uz: 

1. piesardzības principu - kā politiskas rīcības līdzekli - jo jāatzīst, ka šis drošības līdzeklis 
Eiropas Savienības līmenī tiek bieži pieminēts, taču reti piemērots;

2. biomonitoringa sistēmas ieviešanu Savienības mērogā, lai atvieglotu 
piesārņojuma/ietekmes uz veselību savstarpējās iedarbības noteikšanu;

3.  cīņu pret iekšējo piesārņojumu, galvenokārt izmantojot Komisijas noteikto tabakas 
dūmu klasifikāciju kā 1. pakāpes kancerogēno vielu, kā arī negaidīto prasību Komisijai 
publicēt Zaļo grāmatu par iekštelpu gaisa kvalitāti; 

4. finansējumu, kas atbilstu projektam, 7. Pamatprogrammas ietvaros (tika minēta summa, 
kas pārsniedz 300 miljonus eiro), un kurš būtu jākoordinē ar sabiedrības veselības 
programmu (2003.-2008. gadam).

Trīs gadus vēlāk lielākā daļa šo prioritāšu ir joprojām aktuālas. 

Tam par iemeslu bija Eiropas Komisijas orientēšanās uz savu darbības programmu, un 
vispirms tā vēlējās sasniegt rezultātus, īstenojot savas prioritātes, galvenokārt informācijas par 
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vidi un veselību aprites uzlabošanas jomā, Eiropas pētījumu paplašināšanā šajā nozarē un 
integrācijā un sadarbībā ar tādām specializētām starptautiskām organizācijām kā PVO.

Referents tomēr ar prieku piebilst, ka vairāk nekā 38 videi un veselībai veltīti projekti tika 
finansēti 6. Pētījumu programmas ietvaros par kopējo summu, kura pārsniedza 200 miljonus
eiro. 

Par grūtībām sastādīt bilanci Rīcības plānam, kuru grūti par tādu nosaukt

No Komisijas sākotnēji plānotajiem 13 pasākumiem tikai četri paredzēja konkrētas darbības:
-Pasākums Nr. 10: veicināt profesionāļu apmācību un uzlabot organizāciju kapacitāti vides un 
veselības jomā. 
-Pasākums Nr. 11: koordinēt uzsāktos riska samazināšanas pasākumus un pievērst uzmanību 
prioritārajām slimībām.
-Pasākums Nr. 12.: uzlabot gaisa kvalitāti telpās.
-Pasākums Nr. 13.: uzmanīgi sekot attīstībai elektromagnētisko lauku pētniecības jomā.

Referents jau 2005. gadā izteica atzinību par Komisijas rasto risinājumu sakarā ar problēmām, 
kuras rada pasīvā atkarība no tabakas, pasākuma Nr. 12 ietvaros.

Kas attiecas uz pārējo un ņemot vērā to, ka veiktajiem pasākumiem trūkst konkrētības, 
novērtēšanu termiņa vidusposmā būtu jāuzsāk, uzdodot jautājumus un ņemot vērā, ka par 
pasākumiem Nr. 12 un Nr. 13 referentam ir īpašas piebildes: 

Vai ir kas paveikts, lai veicinātu vides medicīnas speciālistu apmācību un atvieglotu šīs 
specialitātes diplomu atzīšanu ES līmenī?
Ņemot vērā to, ka endokrīnās sistēmas darbības traucējumu izraisītāji nav iekļauti REACH
procedūrā, ko Komisija gatavojas uzsākt, izņemot pilotprojektu, lai saglabātu kontroli pār šīm 
vielām?

Protams, sprieduma objektivitāte liek mums atzīt, ka šo trīs ar pusi gadu laikā Eiropas 
Savienība ir sasniegusi konkrētus rezultātus cīņā pret dažādām piesārņojuma formām, tai 
skaitā: vairāk nekā 10 000 ķimikāliju kontroli ar REACH reglamentēšanas palīdzību, jauna
likumdošana attiecībā uz apkārtējā gaisa kvalitāti, likumdošanas un stratēģiju pakete attiecībā 
uz pesticīdiem.
Tomēr šī pati objektivitāte liek mums vienlaikus konstatēt, ka Eiropas politikai joprojām 
raksturīgs globālas un preventīvas stratēģijas trūkums un piesardzības principa neievērošana;

Piesardzības princips: ne absolūta iecietība, ne absolūta piemērošana

Referents diemžēl konstatē, ka šis civilizācijas princips, kas ierakstīts Savienības Līguma 
174- 2. pantā kopš 1992. gada, bieži vien tiek sludināts, reizēm degradēts, un nekad netiek 
piemērots. 

Izņemot vispāratzīto Eiropas Padomes un Parlamenta 2005. gada jūnija 6 ftalātu izcelsmes 
vielu izmantošanas bērnu rotaļlietās aizliegumu, nesenajā Kopienas likumdošanā piesardzības 
princips nav ticis piemērots. Un arī tas prasīja vairāk nekā10 gadus ilgu cīņu un milzīgu 
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piepūli, lai panāktu šo CMR vielu pilnīgu aizliegumu.

Tādēļ referents šaubās par tik pretrunīgu kritēriju piemērotību, kādus Komisija izvirzījusi savā 
2000. gada 2. februāra paziņojumā, lai atbalstītu piesardzības principu.
Sākot no riska analīzes un vadības līdz dažādu ieplānotu pasākumu izpētei, turpmāk katrā 
posmā nosakot zinātniskās kļūdas pakāpi un gatavojot ziņojumu par izmaksām/ieguvumiem, 
viss šķiet darīts tā, lai piesardzības principu nevarētu piemērot, jo pastāv sarežģīta, 
hierarhizēta un bezgalīga procedūra. 

Šāds novērojums referentam liek ierosināt 2000. gada 2. februāra rezolūcijas 7. punkta pilnīgu 
pārskatīšanu, lai atdzīvinātu piesardzības principu. Šis priekšlikums, starp citu, balstās uz 
Eiropas Kopienas Tiesas tiesību aktiem, kura vairākkārt ir precizējusi minētā principa saturu 
un uztveri Kopienas tiesību aktos kā vienu no aizsardzības politikas pamatiem, kuru Kopiena 
īsteno vides un veselības jomā.1

Pilsētu piesārņojums: sevišķi viltīgi draudi veselībai

Attiecībā uz šiem draudiem veselībai, pret kuriem var nodrošināties tikai neliela pilsoņu daļa, 
tā kā viņi vidēji 90% sava laika pavada noslēgtā telpā (bērnudārzā, skolā, birojā, mājās, 
rūpniecības zonā utt.), Komisija nav palikusi „sēžot, rokas salikusi”. 

Tā ir palielinājusi pasākumu skaitu, izveidojot darba grupu, kurā sapulcējas ražotāji, 
patērētāju organizācijas un vides aizsardzības apvienības, kā arī finansējot vismaz 17 Eiropas 
projektus tik atšķirīgās jomās kā iekštelpu/āra gaisa kvalitāte un celtniecības materiālu kā 
piesārņojuma avota izpēti.

Referents tomēr atgādina, ka šo iniciatīvu pievienošana neaizstāj globālu un integrētu politiku
iekštelpu gaisa kvalitātes jomā. 

Referents bija, starp citu, ļoti pārsteigts, no London School of Hygiene speciālista pētījuma 
uzzinot, ka, piemēram, skaistajā Prāgas pilsētā gaiss ēkās ir kaitīgāks, nekā vieglais āra gaiss, 
ko ieelpoja Kunderas mīlnieki.
Komisijai tātad būtu labs iemesls publicēt Zaļo grāmatu par ēku piesārņojuma specifisko 
problēmu, kā to Eiropas Parlaments jau prasījis savas 2005. gada 21. februārī pieņemtās 
rezolūcijas 21. punktā par pieņemto Rīcības plānu. 

Izrādās, ir steidzami jāpanāk, lai ES izstrādā konkrētu stratēģiju šajā jomā, kas ļautu noteikt 
vadlīnijas dalībvalstīm un aizsargāt beidzot iedzīvotājus, kas pakļauti dažādiem bioloģiskā un 
ķīmiskā piesārņojuma avotiem kā bērnudārzā, tā birojā. 
Referents arī atgādina, ka visām Eiropas iestādēm būtu lietderīgi kopīgi izvērtēt iekšējā 
piesārņojuma radītās globālās finansiālās izmaksas ārstniecības izmaksu un darba nespējas
ziņā, vai arī vienkārši piesārņoto mājokļu attīrīšanas izmaksas.

                                               
1 EKT, 2003. gada 23. septembris, Komisija c/Dānija lieta C-192/01- EKT, 2004. gada 7. septembris, lieta C-
127/02.
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Elektromagnētisko lauku pieaugošie draudi

Pēdējoreiz, kad Parlaments saskārās ar šo jautājumu 1999. gadā1, vietējie ātrie bezvadu tīkli, 
kā, piemēram, Wifi vai Wimax tikko bija parādījušies Eiropā. Eiropas mājsaimniecības vēl 
nepazina elektronisko iekārtu un dažādu bezvadu telefonijas sistēmu pārpilnību.
Kā tas reizēm notiek, tehniskais progress var arī reizēm apdraudēt veselību, līdzko tas netiek 
rūpīgi kontrolēts. Tieši tā notiek ar elektromagnētiskajiem viļņiem, kuru cilvēkiem
pieļaujamās starojuma izplatības robežas tika noteiktas 1999. gadā, un tādējādi tās a fortiori
neseko tehnoloģiju attīstībai.

Referents saprot, ka radio starojums ir pretrunīgu diskusiju centrā jau vairāk nekā 20 gadu un 
ka joprojām pastāv zināmas zinātniskas neskaidrības. 
Viņš tomēr uzskata, ka svarīgi ir ņemt vērā vispilnīgāko līdz šim sastādīto dokumentu -
Bioiniciatīvas ziņojumu, ko izveidojuši plaši pazīstami amerikāņu un Eiropas zinātnieki un 
kas ir vairāk nekā 1500 pētījumu apkopojums, veltīts elektromagnētisko lauku ietekmei uz 
cilvēka veselību. Dokumentā izdarīti secinājumi, ka hroniska un/vai pārmērīga pakļautība 
elektromagnētiskajiem viļņiem var izraisīt vēzi (leikēmiju, īpaši bērnu vidū), Alcheimera 
slimību, nervu problēmas un miega traucējumus.

Pamatojoties uz šo pētījumu, 2007. gada septembrī Eiropas Vides aģentūra ieteica 27 
dalībvalstīm pieņemt mērus labākai sabiedrības aizsardzībai. Šim brīdinājumam pievienojas 
arī referents, kurš uzskata, ka vides veselības jomā Eiropas Savienībai vēl ir daudz kas darāms 
un uzlabojams!

                                               
1 Ziņojums Tamino A4-0101-99.
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