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Suġġett: Petizzjoni 1041/2012, imressqa minn Sabrina D'Amanti, ta' ċittadinanza 
Taljana, dwar danni ambjentali kkawżati mill-bażi militari Amerikana ta’ 
Niscemi (Caltanisetta)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta titlob biex tintemm l-attività tal-impjant ta’ telekomunikazzjoni Amerikana 
ta’ Niscemi u tal-futur stazzjon MOUS (Mobile User Objective System) li jistgħu jikkawżaw 
tniġġis elettromanjetiku qawwi fiż-żona tal-madwar, b’raġġi ta’ radjazzjoni ta’ madwar 
130 km.

Dawn il-bażijiet jinsabu wkoll fir-Riżerva Naturali Ambjentali ta’ Sughereta di Niscemi, li hi 
inkluża fin-netwerk Natura 2000.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta' Diċembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta' Marzu 2013

Il-Kummissjoni tista' tikkonferma li "Niscemi sughereta" hija Sit ta' Importanza Komunitarja 
(SIK) (il-kodiċi ITA050007) u parti min-netwerk Natura 2000.  Id-Direttiva dwar il-Ħabitats1

ma tipprojbixxix l-impjanti tat-telekomunikazzjoni jew proġetti oħra fis-siti tan-Natura 2000.  
Il-kompatibilità ta' tali żviluppi mal-protezzjoni tas-siti kkonċernati jeħtieġ li tiġi determinata 
fuq bażi ta' każ b'każ.  L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti huma responsabbli biex jevalwaw 
jekk ċertu proġett jistax jikkawża effetti negattivi sinifikanti fuq l-ispeċijiet u l-ħabitats 

                                               
1 ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7.
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relevanti li għalihom ġie stabbilit is-sit tan-Natura 2000 u li jawtorizzawh wara li jkunu 
aċċertaw ruħhom li dan mhux se jkollu effetti negattivi fuq l-integrità tas-sit.

Skont l-informazzjoni disponibbli, jidher li fil-fatt saret valutazzjoni xierqa b'rabta mal-
impatti possibbli tal-proġett fuq is-SIK u li, wara li ġie konkluż li mhux se jkun hemm effett 
negattiv sinifikanti, l-awtoritajiet Taljani taw l-awtorizzazzjoni għall-impjant ikkonċernat.

Il-Kummissjoni tassumi li l-awtoritajiet Taljani, meta evalwaw dan il-każ, qiesu r-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Lulju 1999 dwar il-limitazzjoni tal-esponiment tal-
pubbliku ġenerali għall-oqsma elettromanjetiċi (1999/519/KE).

Konklużjoni
Fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli, il-Kummissjoni ma tista' tidentifika ebda ksur tal-
leġiżlazzjoni msemmija hawn fuq.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV), li waslet fis-29 ta’ Novembru 2013

Is-servizzi tal-Kummissjoni eżaminaw l-ittra elettronika tal-petizzjonanta ddatata 10/10/2013. 
Din l-informazzjoni ġdida tikkonċerna l-allegat effetti fuq is-saħħa tal-kampijiet 
elettromajnetiċi.  

L-uniku strument disponibbli fuq il-livell tal-UE hu r-Rakkomandazzjoni tal-
Kunsill (1999/519KE) tat-12 ta' Lulju 1999 dwar il-limitazzjoni tal-esponiment tal-pubbliku 
ġenerali għall-kampijiet elettromanjetiċi1. Din ir-Rakkomandazzjoni mhux vinkolanti tinkludi 
miżura ta' prekawzjoni u tressaq livelli mhux vinkolanti ta' esponiment (0 Hz to 300 GHz). 

L-Istati Membri kollha tal-UE ħadu miżuri biex jimplimentaw din ir-Rakkomandazzjoni tal-
Kunsill. L-Italja stabbiliet limiti ta' esponiment li huma aktar stretti minn dawk maħsuba fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill.

Il-Kummissjoni perjodikament titlob għal aġġornament tal-evidenza xjentifika disponibbli u 
tivverifika jekk għadhiex tappoġġa l-limiti ta' esponiment kif propost fir-Rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill dwar il-limiti ta' esponiment tal-kampijiet elettromanjetiċi (EMF) (1999/519/KE). 
Il-Kumitat Xjentifiku indipendenti dwar ir-Riskji Emerġenti għas-Saħħa u dawk Identifikati 
Reċentement (SCENIHR) għandu mandat permanenti li jivvaluta r-riskji mill-EMF. Skont l-
iktar konklużjonijiet reċenti tiegħu (2009)2, tliet linji ta' evidenza indipendenti (studji 
epidemjoloġiċi, in vivo u in vitro) juru li mhux probbabli li l-esponiment jew għat-telefowns 
ċellulari jew għall-antenni jwassal għal żieda fl-inċidenza tal-kanċer fil-bnedmin. 
Aġġornament mis-SCENIHR hu kontinwu u skedat biex ikun lest għal konsultazzjoni 
pubblika sal-aħħar tal-2013. 

Konklużjoni

                                               
1 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 1999/519/KE tat-12 ta' Lulju 1999 dwar il-limitazzjoni tal-espożizzjoni tal-pubbliku 

ġenerali għall-kampijiet elettromanjetiċi (0 Hz sa 300 GHz) (ĠU L 199/59, 30.7.1999)
2 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni tixtieq tinforma lill-kumitat għall-Petizzjonijiet li l-Artikoli 
168 u 169 tat-Trattat dwar il-Funzjanament tal-Unjoni Ewropea ma jagħtix lill-UE l-
kompetenza li tilleġiżla fil-qasam tal-protezzjoni tal-pubbliku ġenerali mill-effetti potenzjali 
tal-kampijiet elettromanjetiċi u tħalli r-responsabbiltà primarja f’idejn l-Istati Membri.


