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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1041/2012 af Sabrina D'Amanti, italiensk statsborger, om 
miljøskader forårsaget af den amerikanske militærbase i Niscemi 
(Caltanisetta)

1. Sammendrag

Andrageren anmoder om, at man standser anvendelsen af den amerikanske 
telekommunikationscentral i Niscemi og den fremtidige MOUS-station (Mobile User 
Objective System), som hævdes at forårsage en stærk elektromagnetisk forurening i det 
omkringliggende område med en strålingsradius på cirka 130 km.

Disse baser befinder sig endvidere inde i naturreservatet Sughereta di Niscemi, der er en del 
af Natura 2000-nettet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. december 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. marts 2013

Kommissionen kan bekræfte, at "Niscemi sughereta" er en lokalitet af fællesskabsbetydning 
(kode ITA050007) og en del af Natura 2000-netværket. Habitatdirektivet1 forbyder ikke 
telekommunikationsanlæg eller andre projekter i Natura 2000-områder. Sådanne projekters 
forenelighed med beskyttelsen af de pågældende lokaliteter skal afgøres fra sag til sag. Det er 
op til de kompetente nationale myndigheder at vurdere, om et givet projekt kan medføre 
betydelige negative virkninger for de relevante arter og naturtyper, for hvilke en Natura 2000-
                                               
1 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
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lokalitet er blevet etableret, og godkende det efter at have sikret sig, at det ikke skader 
lokalitetens integritet.

Ifølge de foreliggende oplysninger, er der faktisk udført en passende vurdering af projektets 
mulige konsekvenser for denne lokalitet af fællesskabsbetydning, hvis resultater viser, at der 
ikke vil være en betydelig negativ effekt, hvorfor de italienske myndigheder har givet 
tilladelse til det pågældende anlæg.

Kommissionen antager, at it-myndighederne i deres vurdering af denne sag tog hensyn til 
Rådets henstilling af 12. juli 1999 om begrænsning af befolkningens eksponering for 
elektromagnetiske felter (1999/519/EF).

Konklusion

Kommissionen kan ikke på grundlag af de foreliggende oplysninger konstatere nogen 
overtrædelse af ovennævnte lovgivning.

4. Kommissionens svar(REV), modtaget den 29. november 2013

Kommissionens tjenestegrene har undersøgt andragerens e-mail af 10. oktober 2013. Disse 
nye oplysninger vedrører påståede sundhedsmæssige virkninger af elektromagnetiske felter. 

Det eneste instrument, der er til rådighed på EU-plan, er Rådets henstilling 1999/519/EF af 12. 
juli 1999 om begrænsning af befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter1. Denne 
ikke-bindende henstilling indeholder en sikkerhedsforanstaltning og foreslår ikke-bindende 
eksponeringsniveauer (0 Hz til 300 GHz). 

Alle EU-medlemsstater har truffet foranstaltninger til at gennemføre denne henstilling fra 
Rådet. Italien har indført grænseværdier, der er strengere end dem, der er fastsat i Rådets 
henstilling.

Kommissionen anmoder jævnligt om en opdatering af de foreliggende videnskabelige beviser 
og kontrollerer, om de fortsat støtter eksponeringsbegrænsningerne som foreslået i Rådets 
henstilling om eksponeringsbegrænsninger om elektromagnetiske felter (1999/519/EF). Den 
uafhængige Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede Sundhedsrisici 
(VKNNPS) har et fast mandat til at vurdere risiciene fra Den Europæiske Monetære Fond. 
Ifølge den seneste konklusion (2009)2 viser tre uafhængige former for beviser 
(epidemiologiske, in vivo og in vitro-undersøgelser), at det er usandsynligt, at eksponering for 
enten mobiltelefoner eller antenner fører til en stigning i forekomsten af kræft hos mennesker. 
VKNNPS's ajourføring er under udarbejdelse og forventes klar til offentlig høring ved 
udgangen af 2013. 

                                               
1 Rådets henstilling 1999/519/EF af 12. juli 1999 om begrænsning af befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter 

(0 Hz-300 GHz) (EFT L 199 af 30.7.1999, s. 59).
2 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf.
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Konklusion

I denne forbindelse ønsker Kommissionen at oplyse Udvalget om Andragender om, at artikel 
168 og 169 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ikke tildeler EU 
kompetence til at lovgive på området for beskyttelse af offentligheden mod eventuelle 
sundhedsmæssige virkninger af elektromagnetiske felter, men overlader det primære ansvar til 
medlemsstaterne.


