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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0092/2012, внесена от Fulvio Fiorentini, с италианско гражданство, 
относно антените за мобилна телефония в община Civita Castellana (VT)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията информира за масовото разпространение на антени за 
мобилна телефония в община Civita Castellana (провинция Viterbe). Според вносителя 
на петицията големият брой на тези антени би могъл да причини щети на околната 
среда и прекомерно електромагнитно замърсяване, което е вредно за здравето.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 Май 2012 г.. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 август 2012 г..

Вносителят на петицията, италиански гражданин, се оплакват от липсата на реакция на 
органите на Civita Castellana (Viterbo) във връзка с премахването на съществуващи 
антени за мобилна телефония.

Съгласно член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз, държавите 
членки са отговорни за защита на гражданите от излагане на електромагнитни полета 
(ЕМП).

Единственият достъпен инструмент на равнище на ЕС е препоръка на Съвета 
(1999/519/ЕО) от 12 юли 1999 г .  относно ограничаването на експозицията на 
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гражданите на електромагнитни полета1. Тази необвързваща препоръка съдържа 
предпазна мярка и предлага необвързващи равнища на експозиция (от 0 Hz до 300 
GHz). 
Всички държави членки са предприели необходимите мерки за изпълнение на тази 
препоръка на Съвета. Италия е въвела граници на експозиция, които са по-строги от 
предвидените в препоръката на Съвета. В рамките на изключителната отговорност на 
Италия е да наложи прилагането на тези равнища.

Заключение

Конкретната ситуация, за която се съобщава в петицията, попада в рамките на 
изключителната отговорност на Италия. Органите на държавите членки са отговорни за 
защита на гражданите от излагане на въздействието на електромагнитните полета.

Следователно на вносителя на петицията се препоръчва да се свърже с Министерството 
на здравеопазването и/или Министерството на околната среда в Италия, за да провери 
законността на базова станция за мобилна телефония и дали се спазват приложимите 
пределни стойности на експозиция.

                                               
1 Препоръка № 1999/519/ЕО на Съвета от 12 юли 1999 г. относно ограничаването на експозицията на населението 

на електромагнитни полета (от 0 Hz до 300 GHz) (ОВ L 199/59, 30.7.1999 г.).


