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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0200/2012, του Augusto Rossi, ιταλικής ιθαγένειας, που 
συνοδεύεται από περίπου 4.400 υπογραφές, σχετικά με την 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που προέρχεται από το Radio Vaticana στη 
Ρώμη

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που διαχέεται από τις 
εγκαταστάσεις του Radio Vaticana στη Ρώμη συνιστά κίνδυνο για τους περίοικους, ιδίως τα 
παιδιά και κυρίως στην περιοχή Cesano di Roma. Παρά τις επιστημονικές έρευνες και τις 
δικαστικές αποφάσεις που υποστηρίζουν ότι η ακτινοβολία μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη 
δημόσια υγεία, το Radio Vaticana εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον πομπό. Ο αναφέρων 
ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μεριμνήσει ώστε να μπει τέλος στη διάχυση 
επιβλαβούς ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τον ραδιοπομπό του Βατικανού.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Ιουνίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2012

Οι διατάξεις των άρθρων 168 και 169 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης δεν εκχωρούν στην ΕΕ την αρμοδιότητα να νομοθετεί στον τομέα της προστασίας 
του ευρέως κοινού από τις πιθανές επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (ΗΜΠ) και 
εναποθέτουν την κύρια ευθύνη στα κράτη μέλη. 

Το μόνο διαθέσιμο μέσο σε επίπεδο ΕΕ είναι η σύσταση του Συμβουλίου (1999/519/ΕΚ) της 
12ης Ιουλίου 1999 περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά 



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

EL

πεδία1. Η εν λόγω μη δεσμευτική σύσταση περιλαμβάνει ένα μέτρο πρόληψης και ορίζει μη 
δεσμευτικά επίπεδα έκθεσης (0 Hz έως 300 GHz). 

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν λάβει μέτρα για την εφαρμογή της εν λόγω σύστασης του 
Συμβουλίου. Η Ιταλία έχει θεσπίσει αυστηρότερα όρια έκθεσης από εκείνα που προβλέπονται 
στη σύσταση του Συμβουλίου. Η επιβολή της εφαρμογής των ορίων αυτών αποτελεί 
αποκλειστική αρμοδιότητα της Ιταλίας.

Συμπέρασμα

Το συγκεκριμένο ζήτημα το οποίο εγείρει η αναφορά εμπίπτει στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα της Ιταλίας. Για αυτόν τον λόγο συνίσταται στον αναφέροντα να επικοινωνήσει 
με το υπουργείο Υγείας και/ή με το υπουργείο Περιβάλλοντος της Ιταλίας προκειμένου να 
επαληθεύσει εάν τηρούνται τα συνιστώμενα όρια έκθεσης στην περιοχή γύρω από τον πομπό 
του  Radio Vaticana στη Ρώμη.

                                               
1 Σύσταση του Συμβουλίου 1999/519/ΕΚ, της 12ης Ιουλίου 1999, περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε 

ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz - 300 GHz), (ΕΕ L 199, της 30.7.1999, σ. 59).


