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Ref.: Petiţia nr. 1041/2012, adresată de Sabrina D'Amanti, de cetăţenie italiană, 
privind prejudiciile cauzate mediului de baza militară americană de la 
Niscemi (Caltanisetta)

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara solicită încetarea activităţilor Centrului american de telecomunicaţii de la Niscemi, 
precum şi viitorul MUOS (Mobile User Objective System – sistem de transmisie cu frecvenţe 
ultraînalte), exprimându-şi îngrijorarea cu privire la gradul mare de contaminare 
electromagnetică în vecinătatea imediată şi la emisia de radiaţii pe o rază de aproximativ 
130 km.

În plus, bazele sunt situate în interiorul rezervaţiei naturale din cadrul reţelei Natura 2000 
Sughereta, la Niscemi.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 decembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

Comisia poate confirma faptul că „Niscemi sughereta” este un sit de importanţă comunitară 
SIC (cod ITA050007), care este inclus în reţeaua Natura 2000. Directiva Habitate1 nu 
interzice dispunerea unor instalaţii de telecomunicaţii sau iniţierea altor proiecte în cadrul 
siturilor Natura 2000. Compatibilitatea acestor proiecte cu protecţia siturilor în cauză trebuie 
stabilită de la caz la caz. Autorităţile naţionale competente sunt în măsură să evalueze dacă un 
                                               
1 JO L 206, 22.7.1992, p. 7.
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anumit proiect ar putea cauza efecte negative semnificative asupra speciilor şi habitatelor 
relevante pentru care a fost creat situl Natura 2000 şi să autorizeze proiectul în cauză numai 
după ce se confirmă faptul că acesta nu va afecta în mod negativ integritatea sitului.

Potrivit informaţiilor disponibile, se pare că a fost realizată o evaluare adecvată în legătură cu 
posibilele consecinţe ale proiectului asupra SIC şi că, după ce au ajuns la concluzia că nu va 
exista un efect negativ semnificativ, autorităţile italiene au acordat autorizaţia pentru instalaţia 
în cauză.

Comisia presupune că autorităţile italiene, atunci când au evaluat acest caz, au ţinut seama de 
Recomandarea Consiliului din 12 iulie 1999 privind limitarea expunerii publicului larg la 
câmpuri electromagnetice (1999/519/CE).

Concluzie

Pe baza informaţiilor de care dispune, Comisia nu poate identifica nicio încălcare a legislaţiei 
menţionate anterior.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 29 noiembrie 2013

Serviciile Comisiei au examinat emailul petiţionarei din date de 10.10.2013. Noile informaţii 
privesc presupuse efecte asupra sănătăţii ale câmpurilor electromagnetice. 

Singurul instrument disponibil la nivelul UE este Recomandarea Consiliului (1999/519/CE) 
din 12 iulie 1999 privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice1. 
Această recomandare fără caracter obligatoriu prevede o măsură de precauţie şi stabileşte 
niveluri de expunere fără caracter obligatoriu (0 Hz-300 GHz). 

Toate statele membre ale UE au adoptat măsuri în vederea punerii în aplicare a recomandării 
în cauză a Consiliului. Italia a instituit limite ale expunerii care sunt mai stricte decât cele 
prevăzute în recomandarea Consiliului.

Comisia solicită periodic o actualizare a dovezilor ştiinţifice disponibile şi verifică dacă 
acestea susţin în continuare limitele de expunere propuse în Recomandarea 1999/519/CE a 
Consiliului privind limitarea expunerii la câmpuri electromagnetice (CEM). Comitetul 
ştiinţific independent pentru riscuri sanitare emergente şi noi (CSRSEN) are responsabilitatea 
de a evalua riscurile generate de CEM. Potrivit celei mai recente concluzii a acestui comitet 
(2009)2, trei tipuri independente de dovezi (studii epidemiologice, in vivo şi in vitro) au 
indicat faptul că este puţin probabil ca expunerea la telefoane mobile sau la antene de 
telefonie să conducă la o creştere a incidenţei cancerului la oameni. Actualizarea efectuată de 
CSRSEN este în curs de desfăşurare şi se preconizează că va fi pusă la dispoziţia publicului 
până la sfârşitul anului 2013. 

                                               
1 Recomandarea 1999/519/CE a Consiliului din 12 iulie 1999 privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri 

electromagnetice (0 Hz-300 GHz) (JO L 199/59, 30.7.1999).
2 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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Concluzie

În această privinţă, Comisia ar dori să informeze Comisia pentru petiţii că articolele 168 şi 
169 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene nu conferă UE competenţe de 
legiferare în domeniul protecţiei publicului larg împotriva efectelor potenţiale ale câmpurilor 
electromagnetice, responsabilitatea primară revenind statelor membre.


