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Komisja Petycji

29.11.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1041/2012, którą złożyła Sabrina D'Amanti (Włochy) w sprawie 
szkód w środowisku powodowanych przez amerykańską bazę wojskową w 
Niscemi (Caltanisetta)

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję domaga się wstrzymania działalności amerykańskiego centrum 
telekomunikacyjnego w Niscemi oraz zapobieżenia utworzeniu tam w przyszłości MOUS 
(Mobile User Objective System – system transmisji bardzo wysokich częstotliwości), 
wyrażając zaniepokojenie w związku z powstałym w rezultacie skażeniem 
elektromagnetycznym na obszarach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie oraz emisją 
promieniowania w promieniu około 130 km.

Bazy usytuowane są ponadto na terenie rezerwatu przyrody Sughereta w Niscemi, który 
należy do sieci Natura 2000.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 grudnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Komisja potwierdza, że "Niscemi sughereta" jest terenem mającym znaczenie dla Wspólnoty 
(kod ITA050007) i wchodzi w skład sieci Natura 2000. Dyrektywa siedliskowa1 nie zakazuje 
instalacji telekomunikacyjnych lub innych projektów na obszarach objętych siecią Natura 
2000.  Kompatybilność takich instalacji z ochroną tych terenów wymaga indywidualnej oceny 

                                               
1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.
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każdego przypadku.  Ocena tego, czy dany projekt mógłby wywrzeć poważne negatywne 
skutki na odnośne gatunki i siedliska, dla których ustanowiono sieć Natura 2000, leży w gestii 
właściwych władz krajowych, które mogą pozwolić na jego realizację jedynie po upewnieniu 
się, że nie spowoduje to naruszenia integralności terenu.

Z dostępnych informacji wynika, że przeprowadzono właściwą ocenę w odniesieniu do 
ewentualnych skutków projektu na ten teren mający znaczenie dla Wspólnoty oraz że – po 
stwierdzeniu, iż nie wystąpi znaczący negatywny wpływ na środowisko – włoskie władze 
wydały pozwolenie na te instalacje.

Komisja uznaje, że oceniając tę sprawę, włoskie władze uwzględniły zalecenie Rady 
1999/519/WE z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie ograniczenia ekspozycji ogółu ludności na 
pola elektromagnetyczne (1999/519/WE).

Wniosek
Na podstawie dostępnych informacji Komisja nie może stwierdzić naruszenia powyższych 
przepisów.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 29 listopada 2013 r.

Służby Komisji zbadały wiadomość elektroniczną składającej petycję z dnia 10 października 
2013 r. Te nowe informacje dotyczą rzekomego wpływu na zdrowie pól 
elektromagnetycznych.  

Jedynym instrumentem dostępnym na poziomie UE jest zalecenie Rady (1999/519/WE) z 
dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie ograniczenia narażenia ludności na działanie pól 
elektromagnetycznych1. To niewiążące zalecenie zawiera środki ostrożności i proponuje 
niewiążące dopuszczalne poziomy narażenia (od 0 Hz do 300 GHz).

Wszystkie państwa członkowskie UE przyjęły środki mające na celu wdrożenie zalecenia 
Rady. Włochy ustanowiły surowsze dopuszczalne wartości narażenia od tych określonych w 
zaleceniu Rady.

Komisja zleca okresową aktualizację dostępnych dowodów naukowych i weryfikację, czy 
natężenie nadal odpowiada dopuszczalnym wartościom określonym w zaleceniu Rady w 
sprawie dopuszczalnych wartości natężenia pola (1999/519/EC). Niezależny Komitet 
Naukowy UE ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia 
(SCENIHR) posiada stałe upoważnienie do oceny zagrożenia wynikającego z ekspozycji na 
pola elektromagnetyczne. Według jego ostatnich ustaleń (2009)2 trzy niezależne metody 
dowodowe (badania epidemiologiczne, badania na zwierzętach i in vitro) wykazały, że jest 
mało prawdopodobne, by oddziaływanie telefonów komórkowych lub masztów telefonii 
komórkowej prowadziło do wzrostu zachorowań na raka u ludzi. W SCENIHR trwają prace 
nad aktualizacją, która zgodnie z planem ma być gotowa do konsultacji publicznych do końca 

                                               
1 Zalecenie Rady 1999/519/WE z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie ograniczenia narażenia ludności na pola 

elektromagnetyczne (od 0 Hz do 300 GHz) (Dz.U. L 199/59 z 30.7.1999).
2 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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2013 r.

Wniosek

W związku z tym Komisja informuje Komisję Petycji, że art. 168 i 169 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie uprawniają UE do stanowienia prawa w dziedzinie 
ochrony ogółu społeczeństwa przed potencjalnymi skutkami zdrowotnymi oddziaływania pól 
elektromagnetycznych, i pozostawia tę kwestię w gestii państw członkowskich.


