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Tárgy: Augusto Rossi olasz állampolgár által benyújtott 0200/2012. számú, 
körülbelül 4400 aláírást tartalmazó petíció a római Vatikáni Rádió által 
kibocsátott elektromágneses sugárzásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint a római Vatikáni Rádió adótornya által kibocsátott sugárzás 
veszélyt jelent a környéken lakókra, különösen a gyermekekre, kiváltképp Cesano di Roma 
kerületben. A tudományos vizsgálatok és a – népegészségügyileg káros sugárzás lehetőségét 
megállapító – bírósági ítéletek dacára a Vatikáni Rádió továbbra is használja az adót. A 
petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy lépjen fel annak érdekében, hogy a 
Vatikáni Rádió által kibocsátott káros elektromágneses sugárzás megszűnjön.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. június 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. november 27.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 168. és 169. cikke nem biztosít jogalkotási 
hatáskört az EU számára a lakosság elektromágneses mezők által gyakorolt esetleges 
hatásokkal szembeni védelmére vonatkozóan, és az elsődleges felelősséget a tagállamokra 
ruházza. 

Az egyetlen, uniós szinten rendelkezésre álló eszköz a lakosságot érő elektromágneses 
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sugárterhelés korlátozásáról szóló, 1999. július 12-i 1999/519/EK tanácsi ajánlás1. Ez a 
jogilag nem kötelező erejű ajánlás elővigyázatossági intézkedésre irányul, és jogilag nem 
kötelező expozíciós szinteket határoz meg (0 Hz–300 GHz). 
Az összes uniós tagállam intézkedett e tanácsi ajánlás végrehajtásáról. Olaszország a tanácsi 
ajánlásban előírtaknál szigorúbb expozíciós határértékeket szabott meg. Ezen értékek 
alkalmazásának érvényre juttatása Olaszország kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Következtetés

A petícióban ismertetett konkrét eset Olaszország kizárólagos hatáskörébe tartozik. A petíció 
benyújtója számára ezért javasolt, hogy vegye fel a kapcsolatot az olasz egészségügyi 
minisztériummal és/vagy a környezetvédelmi minisztériummal annak ellenőrzése céljából, 
hogy betartják-e a vonatkozó ajánlott expozíciós határértékeket a Vatikáni Rádió római 
adótornya környékén.

                                               
1 A Tanács 1999. július 12-i 1999/519/EK ajánlása a lakosságot érő elektromágneses sugárterhelés (0 Hz–300 GHz) 

korlátozásáról (HL L 199., 1999.7.30., 59. o.).


