
CM\1012837EL.doc PE508.128v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

29.11.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1041/2012, της Sabrina D'Amanti, (ιταλικής ιθαγένειας), σχετικά 
με τις περιβαλλοντικές ζημιές που προκαλεί η αμερικανική στρατιωτική 
βάση στο Niscemi (Caltanisetta)

1. Περίληψη της αναφοράς

Με την αναφορά ζητείται η αναστολή της δραστηριότητας του αμερικανικού κέντρου 
τηλεπικοινωνιών στο Niscemi και του μελλοντικού σταθμού MOUS (Mobile User Objective 
System), οι οποίοι θα προκαλέσουν σοβαρή ηλεκτρομαγνητική μόλυνση στη γύρω περιοχή, 
με ακτίνα ακτινοβολίας περίπου 130 χλμ.

Εξάλλου, οι εν λόγω βάσεις βρίσκονται μέσα στο φυσικό περιβαλλοντικό καταφύγιο 
Sughereta στο Niscemi, το οποίο αποτελεί τμήμα του δικτύου Natura 2000.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Δεκεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013.

Η Επιτροπή μπορεί να επιβεβαιώσει ότι το "Niscemi sughereta" είναι τόπος κοινοτικής 
σημασίας ΤΚΣ (κωδικός ITA050007) αποτελεί τμήμα του δικτύου Natura 2000. Η Οδηγία 
για τους οικοτόπους1 δεν απαγορεύει τις εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών ή άλλα έργα στους 
τόπους Natura 2000. Η συμβατότητα αυτών των έργων με την προστασία των εν λόγω 
περιοχών πρέπει να καθορίζεται κατά περίπτωση. Εναπόκειται στις αρμόδιες εθνικές αρχές 
να εκτιμήσουν αν ένα συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές αρνητικές 

                                               
1 ΕΕ L 206, της 22.7.1992, σ. 7.
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επιπτώσεις για τα είδη και τα ενδιαιτήματα για τα οποία η περιοχή ορίσθηκε Natura 2000 και 
να επιτρέψουν την υλοποίησή του μόνον αφού βεβαιωθούν ότι δεν θα παραβλάψει την 
ακεραιότητα του τόπου.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, φαίνεται ότι έχει όντως πραγματοποιηθεί η δέουσα 
εκτίμηση σε σχέση με τις πιθανές επιπτώσεις του έργου στον ΤΚΣ και ότι, αφού κατέληξαν 
στο συμπέρασμα ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις, οι ιταλικές αρχές 
χορήγησαν την άδεια για την εν λόγω εγκατάσταση.

Η Επιτροπή υποθέτει ότι, κατά την εκτίμηση της παρούσας υπόθεσης, οι ιταλικές αρχές 
έλαβαν υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 περί του περιορισμού της 
έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (1999/519/ΕΚ).

Συμπέρασμα

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, η Επιτροπή αδυνατεί να εντοπίσει παραβίαση της ως 
άνω νομοθεσίας της ΕΚ.

4. Απάντηση της Επιτροπής (αναθ.), που ελήφθη στις 29 Νοεμβρίου 2013

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του αναφέροντα με 
ημερομηνία 10/10/2013. Οι νέες πληροφορίες αφορούν εικαζόμενες επιπτώσεις για την υγεία 
λόγω των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.

Το μόνο διαθέσιμο μέσο σε επίπεδο ΕΕ είναι η σύσταση του Συμβουλίου (1999/519/ΕΚ) της 
12ης Ιουλίου 1999 περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία1. Η εν λόγω μη δεσμευτική σύσταση περιλαμβάνει ένα μέτρο πρόληψης και ορίζει μη 
δεσμευτικά επίπεδα έκθεσης (0 Hz έως 300 GHz). 

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν λάβει μέτρα για την εφαρμογή της εν λόγω σύστασης του 
Συμβουλίου. Η Ιταλία έχει θεσπίσει αυστηρότερα όρια έκθεσης από εκείνα που προβλέπονται 
στη σύσταση του Συμβουλίου.

Η Επιτροπή ζητεί σε τακτά χρονικά διαστήματα επικαιροποίηση των διαθεσίμων 
επιστημονικών στοιχείων και ελέγχει εάν αυτό τηρούνται τα όρια έκθεσης που προτείνονται 
στη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τα όρια έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
(ΗΜΠ) (1999/519/ΕΚ). Η ανεξάρτητη Επιστημονική Επιτροπή για τους Ανακύπτοντες και 
Νεοεντοπισθέντες Κινδύνους για την Υγεία (SCENIHR) έχει μια μόνιμη εντολή να αξιολογεί 
τους κινδύνους από τα ΗΜΠ. Σύμφωνα με το τελευταίο πόρισμά της (2009)2, τρείς 
ανεξάρτητες αποδεικτικές μέθοδοι (επιδημιολογικές μελέτες, πειράματα σε ζώα και in vitro) 
δείχνουν ότι η έκθεση είτε κινητά τηλέφωνα ή κεραίες είναι απίθανο να οδηγήσει σε αύξηση 
της συχνότητας του καρκίνου στον άνθρωπο. Μια επικαιροποίηση εκ μέρους της SCENIHR 
βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να είναι έτοιμη για δημόσια διαβούλευση έως τα τέλη 
του 2013. 

                                               
1 Σύσταση του Συμβουλίου 1999/519/ΕΚ, της 12ης Ιουλίου 1999, περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz - 300 GHz), (ΕΕ L 199, της 30.7.1999, σ. 59).
2 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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Συμπέρασμα

Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή επιθυμεί να πληροφορήσει την Επιτροπή Αναφορών ότι τα 
άρθρα 168 και 169 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εκχωρούν 
στην ΕΕ την αρμοδιότητα να νομοθετεί στον τομέα της προστασίας του ευρέως κοινού από 
τις πιθανές επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (ΗΜΠ) και εναποθέτουν την κύρια 
ευθύνη στα κράτη μέλη. 


