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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.11.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0200/2012, внесена от Augusto Rossi, с италианско гражданство, 
подкрепена от около 4 400 подписа, относно електромагнитното 
лъчение, излъчвано от радио Ватикана в Рим

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията заявява, че електромагнитното лъчение, излъчвано от 
предавателя на радио Ватикана в Рим, е опасно за хората, живеещи в областта и 
особено за децата. Това се отнася най-вече за римския район Cesano. Въпреки научните 
изследвания и съдебните решения, в които се твърди, че лъчението може да бъде 
вредно за общественото здраве, радио Ватикана продължава да използва предавателя. 
Вносителят на петицията иска Европейският парламент да предприеме действия, за да 
сложи край на разпространяването на вредното електромагнитно лъчение от 
радиопредавателя на Ватикана.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 13 юни 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения съгласно член 202, параграф 6 от Правилника.

3. Отговор на Комисията, получен на 27 ноември 2012 г.

Разпоредбите на членове 168 и 169 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз не предоставят на ЕС компетенции за законодателстване в областта на 
предпазването на обществеността от потенциалните последици на електромагнитните 
полета, като основната отговорност за това остава за държавите членки. 

Единственият наличен инструмент на равнище ЕС е препоръката на Съвета 
(1999/519/ЕО) от 12 юли 1999 г .  относно ограничаването на експозицията на 
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населението на електромагнитни полета.1 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. Във връзка с това на вносителя на петицията 
се препоръчва да се свърже в министерството на здравеопазването и/или 
министерството на околната среда в Италия, за да провери дали приложимите 
препоръчителни граници на експозиция се спазват или не в района около предавателя 
на радио Ватикана в Рим.

                                               
1 Препоръка на Съвета 1999/519/ЕО от 12 юли 1999 година относно ограничаването на експозицията на 

населението на електромагнитни полета (от 0 Hz до 300 GHz) (ОВ L 199/59, 30.07.1999 г.)


