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1. Peticijos santrauka

Peticijoje reikalaujama sustabdyti Nišemio mieste esančios JAV telekomunikacijos stoties ir 
būsimos MOUS (angl. Mobile User Objective System) stoties, kuri sukeltų didelę 
elektromagnetinę taršą aplinkinėje teritorijoje, o spinduliuotė pasklistų 130 km spinduliu, 
veiklą.

Be to, šios karinės bazės yra Nišemio gamtos draustinyje „Sughereta“, įtrauktame į saugomų 
teritorijų tinklą „Natura 2000“.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. gruodžio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

„Komisija gali patvirtinti, kad Nišemio gamtos draustinis „Sughereta“ yra Bendrijos svarbos 
teritorija (kodas ITA050007) ir tinklo „Natura 2000“ dalis.  Pagal Buveinių direktyvą1

nedraudžiama statyti telekomunikacijų įrenginių arba vykdyti kitų telekomunikacijų projektų 
„Natura 2000“ teritorijose. Tokių įrenginių atitiktis atitinkamų teritorijų apsaugos 
reikalavimams turi būti nustatoma kiekvieną atvejį nagrinėjant atskirai. Kompetentingos 
nacionalinės institucijos įgaliotos įvertinti, ar dėl atitinkamo projekto galėtų kilti didelių 

                                               
1 OL L 206, 1992 7 22, p. 7.
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neigiamų padarinių tam tikroms rūšims ir buveinėms, dėl kurių nustatyta atitinkama „Natura 
2000“ teritorija, ir suteikti leidimą tik gavusios patikinimą, kad projektas nedarys neigiamo 
poveikio teritorijos vientisumui.

Remiantis turima informacija, matyti, kad iš tiesų atitinkamas vertinimas dėl galimo projekto 
poveikio Bendrijos svarbos teritorijai buvo atliktas ir kad Italijos institucijos suteikė leidimą 
statyti minėtą įrenginį padariusios išvadą, jog nebus pastebimo neigiamo poveikio.

Komisija mano, kad vertindamos šį atvejį Italijos institucijos atsižvelgė į 1999 m. liepos 12 d. 
Tarybos rekomendaciją dėl elektromagnetinių laukų poveikio plačiajai visuomenei ribojimo 
(1999/516/EB).

Išvada
Remdamasi turima informacija, Komisija negali nustatyti jokių minėtų teisės aktų 
pažeidimų.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2013 m. lapkričio 29 d.

„Komisijos tarnybos išnagrinėjo peticijos pateikėjos 2013 m. spalio 10 d. elektroninį laišką. 
Ši nauja informacija susijusi su tariamu elektromagnetinių laukų poveikiu sveikatai. 

Vienintelė priemonė ES lygmeniu yra 1999 m. liepos 12 d. Tarybos rekomendacija 
(1999/519/EB) dėl elektromagnetinių laukų poveikio plačiajai visuomenei ribojimo1.

 Šioje neįpareigojančioje rekomendacijoje numatyta atsargumo priemonė ir nustatomos 
poveikio, kuriam esant priemonės taikyti nereikia, ribos (0 Hz–300 GHz). 

Visos ES valstybės narės ėmėsi priemonių šiai Tarybos rekomendacijai įgyvendinti. Italija 
nustatė netgi griežtesnes poveikio ribas negu numatytosios Tarybos rekomendacijoje.

Komisija prašo periodiškai atnaujinti turimus mokslinius duomenis ir tikrina, ar jie vis dar 
atitinka Tarybos rekomendacijoje (1999/519/EB) dėl elektromagnetinių laukų poveikio 
ribojimo numatytas poveikio ribas. Nepriklausomas Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų 
sveikatai mokslinis komitetas turi nuolatinius įgaliojimus vertinti dėl elektromagnetinių laukų 
kylančius pavojus. Remiantis naujausiomis komiteto išvadomis (2009 m.)2, iš trijų 
nepriklausomų tyrimų (epidemiologinio, in vivo ir in vitro) rezultatų matyti, kad dėl mobiliųjų 
telefonų arba antenų poveikio neturėtų padaugėti susirgimo vėžiu atvejų. Komitetas atnaujina 
tyrimų rezultatus, su kuriais bus galima viešai susipažinti nuo 2013 m. pabaigos. 

Išvada

Atsižvelgdama į tai Komisija informuoja Peticijų komitetą, kad pagal Sutarties dėl Europos 

                                               
1 1999 m. liepos 12 d. Tarybos rekomendacija dėl elektromagnetinių laukų (0 Hz–300 GHz) poveikio plačiajai visuomenei 

ribojimo (OL L 199, 1999 7 30, p. 59).
2 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf.
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Sąjungos veikimo 168 ir 169 straipsnius ES nesuteikiama kompetencija vykdyti teisėkūros 
veiklą plačiosios visuomenės apsaugos nuo galimo elektromagnetinių laukų poveikio srityje ir 
pirminė atsakomybė tenka valstybėms narėms.“


