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Tárgy: Sabrina D’Amanti olasz állampolgár által benyújtott 1041/2012. számú petíció a 
Niscemiben (Caltanissetta) található amerikai katonai bázis által okozott 
környezeti károkról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri, hogy állítsák le a Niscemiben található amerikai távközlési központ 
működését, valamint a MUOS-rendszer (mobile user objective system) kiépítését, amely a 
környező területen, mintegy 130 km sugarú körben erős elektromágneses szennyezést okoz.

E katonai bázisok egyébként a Sughereta di Niscemi természetvédelmi terület szívében, 
Natura 2000 területen helyezkednek el.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. december 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.

A Bizottság megerősíti, hogy a „Niscemi sughereta” közösségi jelentőségű természeti terület 
(kódja: ITA050007), és a Natura 2000 hálózat része. Az élőhelyvédelmi irányelv1 nem tiltja 
telekommunikációs létesítmények vagy egyéb projektek kivitelezését a Natura 2000 
területeken. E fejlesztések kompatibilitását az érintett területek védelmével eseti alapon kell 
megállapítani. Az illetékes hatóságok feladata annak értékelése, hogy valamely projekt 
jelentős negatív hatást gyakorolhat-e azon fajokra és élőhelyekre, amelyek védelmére a 
                                               
1 HL L 206., 1992.7.22., 7. o.



PE508.128v02-00 2/3 CM\1012837HU.doc

HU

Natura 2000 területet létrehozták, és csak akkor engedélyezhetik, amennyiben 
megbizonyosodtak róla, hogy nem lesz negatív hatással a terület integritására.

Az elérhető információ alapján úgy tűnik, hogy ténylegesen sor került a projekt 
hatásvizsgálatára a közösségi jelentőségű természeti területre vonatkozóan, és az olasz 
hatóságok, miután arra a következtetésre jutottak, hogy a projekt nem fog számottevő káros 
hatást gyakorolni, engedélyezték a szóban forgó létesítményt.

A Bizottság feltételezi, hogy az olasz hatóságok az eset vizsgálata során figyelembe vették a 
lakosságot érő elektromágneses sugárterhelés korlátozásáról szóló 1999. július 12-i tanácsi 
ajánlást (1999/519/EK).

Következtetés

A rendelkezésre álló információk alapján a Bizottság nem talált az uniós környezetvédelmi 
jogszabályok megsértésére utaló jelet.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2013. november 29.

A Bizottság szolgálatai megvizsgálták a petíció benyújtójának 2013.10.10-i e-mailjét. Az 
abban található új információk az elektromágneses mezők állítólagos egészségre gyakorolt 
hatásaira vonatkoznak. 

Uniós szinten kizárólag a lakosságot érő elektromágneses sugárterhelés korlátozásáról szóló, 
1999. július 12-i tanácsi ajánlás (1999/519/EK)1 áll jogi eszközként rendelkezésre. Ez a nem 
kötelező érvényű ajánlás óvintézkedésként nem kötelező érvényű kitettségi szintekre (0 Hz –
300 GHz) tesz javaslatot.

Valamennyi uniós tagállam tett intézkedéseket a kérdéses tanácsi ajánlás végrehajtására. 
Olaszországban a tanácsi ajánlásban előirányzott kitettségi szinteknél szigorúbb értékeket 
határoztak meg.

A Bizottság rendszeresen tájékozódik a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékokkal 
kapcsolatban és ellenőrzi, hogy az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó kitettségi 
szintekről szóló tanácsi rendeletben (1999/519/EK) javasolt értékeket megfelelnek-e azoknak. 
A független, új és újonnan azonosított egészségügyi kockázatok tudományos bizottsága 
(ÚÚAKTB) állandó megbízatással rendelkezik arra vonatkozóan, hogy értékelje az EMF 
kockázatait. A bizottság legutóbbi következtetése (2009)2 szerint három, egymástól független 
bizonyítási eljárás (járványügyi, valamint egy in vivo és egy in vitro tanulmány) is azt 
mutatja, hogy nem valószínű, hogy a mobiltelefonoknak vagy mobil antennáknak való 
kitettség növeli az emberek esetében a rák előfordulását. Az ÚÚAKTB a téma frissítésén 
dolgozik és az eredmények a tervek szerint 2013 végén kerülnek nyilvános konzultációra. 

Következtetés
                                               
1 A lakosságot érő elektromágneses sugárterhelés (0 Hz – 300 GHz) korlátozásáról szóló, 1999. július 12-i 1999/519/EK 

tanácsi ajánlás (HL L 199., 1999.7.30., 59. o.)
2 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf.
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E tekintetben a Bizottság tájékoztatja a Petíciós Bizottságot, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 168. és 169. cikke nem ruházza fel az Uniót jogalkotási 
hatáskörrel a lakosságnak a mágneses mezők potenciális hatásaitól való megvédése területén, 
ez elsősorban a tagállamok felelőségi körébe tartozik.


