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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0092/2012, którą złożył Fulvio Fiorentini (Włochy) w sprawie 
anten telefonii komórkowej w gminie Civita Castellana (VT)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje o bardzo szybko rosnącej liczbie anten telefonii komórkowej 
w gminie Civita Castellana w prowincji Viterbo. Zdaniem składającego petycję tak duża 
liczba anten mogłaby spowodować szkody dla środowiska oraz stanowić źródło nadmiernej 
emisji elektrosmogu szkodliwego dla zdrowia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 maja 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Składający petycję, który jest obywatelem Włoch, skarży się na brak reakcji ze strony władz 
gminy Civita Castellana (Viterbo) w sprawie usunięcia istniejących anten telefonii 
komórkowej. 

Zgodnie z art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej państwa członkowskie 
odpowiadają za ochronę obywateli przed narażeniem na działanie pól elektromagnetycznych. 
Jedynym środkiem dostępnym na poziomie UE jest zalecenie Rady (1999/519/WE) z dnia 
12 lipca 1999 r. w sprawie ograniczenia narażenia społeczeństwa na działanie pól 
elektromagnetycznych1. To niewiążące zalecenie zawiera środki ostrożności i proponuje 
                                               
1 Zalecenie Rady 1999/519/WE z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie ograniczenia pozostawania obywateli w zasięgu pól 

elektromagnetycznych (0 Hz do 300 GHz) (Dz.U. L 199/59 z 30.7.1999).
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niewiążące poziomy natężenia pola (0 Hz do 300 GHz). 
Wszystkie państwa członkowskie UE przyjęły środki mające na celu wdrożenie zalecenia 
Rady. Dopuszczalne wartości natężenia pola ustanowione przez Włochy są surowsze niż te 
określone w zaleceniu Rady.  Egzekwowanie stosowania takich poziomów należy do 
wyłącznej kompetencji władz włoskich.

Podsumowanie

Specyficzna sytuacja przedstawiona w petycji wchodzi w zakres wyłącznej kompetencji 
Włoch. Władze państw członkowskich odpowiadają za ochronę obywateli przed narażeniem 
na działanie pól elektromagnetycznych. 

Zaleca się zatem składającemu petycję, by skontaktował się z Ministerstwem Zdrowia i/lub 
Ministerstwem Środowiska we Włoszech w celu sprawdzenia legalności stacji bazowej 
telefonii komórkowej i stwierdzenia, czy przestrzegane są obowiązujące dopuszczalne
wartości natężenia pola. 


