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OZNÁMENIE POSLANCOM

Predmet: Petícia 1041/2012, ktorú predkladá Sabrina D'Amanti, talianska štátna 
občianka, o poškodení životného prostredia spôsobenom americkou 
vojenskou základňou v Niscemi (Caltanisetta)

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície sa snaží zastaviť aktivity amerického telekomunikačného strediska 
v Niscemi a budúceho systému MOUS (Mobile User Objective System) a vyjadrila obavy 
z výslednej vysokej elektromagnetickej kontaminácie v bezprostrednej blízkosti a emisií 
žiarenia v okruhu približne 130 km.

Základne sa navyše nachádzajú v prírodnom parku Sughereta pri Niscemi, ktorý je súčasťou 
sústavy Natura 2000.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 5. decembra 2012. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 27. marca 2013)

Komisia môže potvrdiť, že park Niscemi Sughereta je lokalita s európskym významom (kód 
ITA050007) a tvorí súčasť sústavy Natura 2000.  Smernica o biotopoch1 nezakazuje výstavbu 
telekomunikačných zariadení ani iných projektov v lokalitách sústavy Natura 2000.  
Zlučiteľnosť takýchto zariadení s ochranou príslušných lokalít sa musí určovať pri každom 
projekte individuálne.  Posúdenie, či by určitý projekt mohol mať významné negatívne vplyvy 
na príslušné druhy a biotopy, pre ktoré bola vytvorená lokalita sústavy Natura 2000, spočíva 
                                               
1 Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.
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na príslušných vnútroštátnych orgánoch, ktoré takýto projekt povolia až po tom, čo sa 
presvedčia, že nepriaznivo neovplyvní neporušenosť lokality.

Podľa dostupných informácií sa javí, že náležité posúdenie sa v súvislosti s možnými vplyvmi 
projektu na lokalitu s európskym významom skutočne uskutočnilo a keď talianske orgány 
dospeli k záveru, že projekt nebude mať významné nepriaznivé následky, udelili pre príslušné 
zariadenie povolenie.

Komisia sa domnieva, že talianske orgány pri posudzovaní tohto prípadu zohľadnili 
odporúčanie Rady z 12. júla 1999 o obmedzení vystavenia širokej verejnosti účinkom 
elektromagnetických polí (1999/519/ES).

Záver
Na základe dostupných informácií Komisia nezistila žiadne porušenie uvedených právnych 
predpisov.

4. Revidovaná odpoveď Komisie doručená 29. novembra 2013

Útvary Komisie preskúmali e-mail prekladateľky petície z 10. októbra 2013. Tieto nové 
informácie sa týkajú údajných účinkov elektromagnetických polí na zdravie.  

Jediný nástroj dostupný na úrovni EÚ je odporúčanie Rady (1999/519/ES) z 12. júla 1999 
o obmedzení vystavenia širokej verejnosti účinkom elektromagnetických polí1. Toto 
nezáväzné odporúčanie obsahuje preventívne opatrenia a navrhuje nezáväzné úrovne 
vystavenia (0 Hz až 300 GHz). 

Všetky členské štáty EÚ prijali opatrenia na vykonanie tohto odporúčania Rady. Taliansko 
zaviedlo obmedzenia vystavenia, ktoré sú prísnejšie, že obmedzenia predpísané v odporúčaní 
Rady.

Komisia pravidelne požaduje aktuálne vedecké dôkazy, ktoré sú dostupné, a sleduje, či sú 
stále v súlade s obmedzeniami vystavenia navrhnutými v odporúčaní Rady o obmedzení 
vystavenia elektromagnetickým poliam (EMF) (1999/519/ES). Nezávislý Vedecký výbor pre 
vznikajúce a novo zistené zdravotné riziká (SCENIHR) má stály mandát na vyhodnocovanie 
rizík elektromagnetických polí. Podľa jeho najnovších záverov z roku 20092 tri nezávislé 
vetvy dôkazov (epidemiologické štúdie, štúdie in vivo a in vitro) dokazujú, že je 
nepravdepodobné, aby vystavenie mobilným telefónom alebo anténam viedlo k zvýšeniu 
výskytu rakoviny u ľudí. Výbor SCENIHR práve pracuje na aktualizácii údajov a výsledky 
pre verejné konzultácie budú pripravené koncom roka 2013. 

                                               
1 Odporúčanie Rady 1999/519/ES z 12. júla 1999 o obmedzení vystavenia širokej verejnosti účinkom elektromagnetických 

polí (0 Hz až 300 GHz), (Ú. v. ES L 199, 30.7.1999, s. 59).
2 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf.
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Záver

V tejto súvislosti by Komisia chcela informovať Výbor pre petície, že články 168 a 169 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie neudeľujú EÚ právomoci na vypracovanie právnych 
predpisov v oblasti ochrany verejnosti proti možným účinkom elektromagnetických polí 
a túto primárnu zodpovednosť ponecháva na členských štátoch.


