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nationaliteit), over door de Amerikaanse militaire basis in Niscemi 
(Caltanisetta) aangerichte milieuschade

1. Samenvatting van het verzoekschrift

In het verzoekschrift wordt aangedrongen op de stopzetting van de activiteiten van de 
Amerikaanse telecommunicatiecentrale van Niscemi en van het toekomstige MOUS-station 
(Mobile User Objective System), dat met een stralingsreikwijdte van ongeveer 130 km grote 
elektromagnetische vervuiling zou veroorzaken in het omliggende gebied.

Deze basis ligt binnen de kurkplantage van Niscemi, een natuur- en milieureservaat dat deel 
uitmaakt van het Natura 2000-netwerk.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 december 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

De Commissie kan bevestigen dat de kurkplantage van Niscemi een gebied van 
communautair belang (GCB) is (code ITA050007) en deel uitmaakt van het Natura 2000-
netwerk. Telecommunicatie-installaties en andere projecten zijn volgens de habitatrichtlijn1

niet verboden in Natura 2000-gebieden. Of dergelijke ontwikkelingen verenigbaar zijn met de 
bescherming van de betrokken gebieden moet per geval worden uitgemaakt. De bevoegde 
nationale autoriteiten moeten beoordelen of een bepaald project aanzienlijke negatieve 
                                               
1 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
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gevolgen kan hebben voor de relevante soorten en habitats waarvoor het Natura 2000-gebied 
in het leven is geroepen, en mogen het alleen toestaan nadat zij de zekerheid hebben 
verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de mogelijke effecten van het project voor het GCB 
inderdaad op passende wijze zijn beoordeeld en dat de Italiaanse autoriteiten voor de 
betrokken installatie toestemming hebben verleend, na te hebben vastgesteld dat deze geen 
significante nadelige weerslag zal hebben.

De Commissie gaat ervan uit dat de Italiaanse autoriteiten bij de beoordeling van dit geval 
rekening hebben gehouden met de aanbeveling van de Raad van 12 juli 1999 betreffende de 
beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden (1999/519/EG).

Conclusie

Op basis van de beschikbare informatie kan de Commissie geen schending van de voormelde 
wetgeving constateren.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 november 2013.

De diensten van de Commissie hebben zich over het e-mailbericht van 10 oktober 2013 van 
de indiener gebogen. Deze nieuwe informatie betreft vermeende gezondheidseffecten van 
elektromagnetische velden. 

Het enige op EU-niveau beschikbare instrument vormt aanbeveling 1999/519/EG van de Raad 
van 12 juli 1999 betreffende de beperking van de blootstelling van de bevolking aan 
elektromagnetische velden1. Deze niet-bindende aanbeveling pleit voor voorzorgsmaatregelen 
en stelt op vrijblijvende basis blootstellingsniveaus voor (gaande van 0Hz tot 300 GHz). 

Alle EU-lidstaten hebben maatregelen genomen om deze aanbeveling van de Raad uit te 
voeren. Italië heeft blootstellingslimieten ingevoerd die strenger zijn dan de in de aanbeveling 
voorgestelde grenzen.

De Commissie laat zich regelmatig informeren over de laatste wetenschappelijke 
ontwikkelingen en herziet regelmatig haar ondersteuning van de blootstellingslimieten zoals 
voorgesteld in de aanbeveling van de Raad over blootstellingslimieten voor 
elektromagnetische velden (1999/519/EG). Het onafhankelijke Wetenschappelijke Comité 
voor nieuwe gezondheidsrisico's (WCNG) heeft de permanente taak de risico's van 
elektromagnetische velden te beoordelen. Volgens zijn meest recente conclusie (2009)2 blijkt 
uit drie onafhankelijke bewijslijnen (epidemiologisch, in-vivo- en in-vitro-onderzoek) dat het 
onwaarschijnlijk is dat blootstelling aan zowel mobiele telefoons als antennes tot een 
verhoogd aantal gevallen van kanker bij de mens leidt. Een herziening vindt momenteel plaats 
en zal naar verwachting eind 2013 voor het grote publiek toegankelijk zijn. 

                                               
1 Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad van 12 juli 1999 betreffende de beperking van de blootstelling van de bevolking 

aan elektromagnetische velden (0Hz tot 300 GHz), PB L 199/59 van 30.7.1999.
2 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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Conclusie

In dit verband deelt de Commissie de Commissie verzoekschriften mee dat de artikelen 168 
en 169 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie de EU geen 
wetgevingsbevoegdheid verlenen op het gebied van de bescherming van de bevolking tegen 
de effecten van elektromagnetische velden en laten de primaire verantwoordelijkheid hiervoor 
bij de lidstaten.


