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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0200/2012 af Augusto Rossi, italiensk statsborger, og ca. 4.400 
medunderskrivere, om elektromagnetisk stråling fra Radio Vaticana i Rom

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at den elektromagnetiske stråling, der spredes af Radio Vaticanas 
senderinstallation i Rom, er en fare for de omkringboende, især for børn og specielt i Cesano 
di Roma. På trods af videnskabelige undersøgelser og retsafgørelser, der konkluderer, at 
strålingen kan være skadelig for folkesundheden, bliver Radio Vaticana ved med at anvende 
senderen. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at arbejde for et ophør af spredningen 
af skadelig elektromagnetisk stråling fra Vatikanets radiosender.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. juni 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. november 2012

Bestemmelserne i artikel 168 og 169 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
giver ikke EU beføjelse til at lovgive om beskyttelse af befolkningen fra de potentielle 
virkninger af elektromagnetiske felter og placerer det primære ansvar hos medlemsstaterne. 

Det eneste instrument på EU-plan er Rådets henstilling 1999/519/EF af 12. juli 1999 om 
begrænsning af befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter1. Denne ikke-
bindende henstilling indeholder en sikkerhedsforanstaltning og foreslår ikke-bindende 
eksponeringsniveauer (0 Hz til 300 GHz). 
                                               
1 Rådets henstilling 1999/519/EF af 12. juli 1999 om begrænsning af befolkningens eksponering for 

elektromagnetiske felter (0 Hz til 300 GHz) (EFT L 199 af 30.7.1999, s. 59).



PE500.674v01-00 2/2 CM\920504DA.doc

DA

Alle EU-medlemsstater har truffet foranstaltninger til at gennemføre denne henstilling fra 
Rådet. Italien har indført grænseværdier, der er strengere end dem, der er fastsat i Rådets 
henstilling. Ansvaret for at håndhæve anvendelsen af disse grænseværdier påhviler alene 
Italien.

Konklusion

Den specifikke situation, der rapporteres i andragendet, henhører under Italiens 
enekompetence. Andrageren rådes derfor til at kontakte det italienske sundhedsministerium 
og/eller miljøministerium for at kontrollere, hvorvidt de gældende anbefalede grænseværdier 
overholdes i området omkring Radio Vaticanas sender i Rom.


