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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad Vatikano radijo stoties siųstuvo Romoje skleidžiama 
elektromagnetinė spinduliuotė kelia pavojų aplinkiniams gyventojams, ypač vaikams. Tai 
ypač pasakytina apie Romos Čezano rajoną. Nepaisydamas mokslinių tyrimų ir teismo 
sprendimų, kuriuose nurodoma, kad spinduliuotė gali būti pavojinga visuomenės sveikatai, 
Vatikano radijas šį siųstuvą naudoja ir toliau. Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento 
imtis veiksmų, kad Vatikano radijo siųstuvas nebeskleistų žalingos elektromagnetinės 
spinduliuotės.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. birželio 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį.

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. lapkričio 27 d.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 ir 169 straipsnių nuostatomis Europos Sąjungai 
nesuteikiama kompetencija priimti teisės aktus plačiosios visuomenės apsaugos nuo galimo 
elektromagnetinių laukų poveikio srityje ir pagrindinė atsakomybė už tai tenka valstybėms 
narėms. 
Vienintelė priemonė, taikoma ES lygmeniu, yra 1999 m. liepos 12 d. Tarybos rekomendacija 
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(1999/519/EB) dėl elektromagnetinių laukų poveikio plačiajai visuomenei ribojimo1. Šioje 
neįpareigojančioje rekomendacijoje numatyta atsargumo priemonė ir nustatomos poveikio, 
kuriam esant priemonės taikyti nereikia, ribos (0 Hz–300 GHz). 
Visos ES valstybės narės ėmėsi priemonių šiai Tarybos rekomendacijai įgyvendinti. Italija 
nustatė netgi griežtesnes poveikio ribas negu numatytosios Tarybos rekomendacijoje. Už šių 
ribų taikymo užtikrinimą atsakinga tik Italija.

Išvada

Konkreti peticijoje aprašyta situacija patenka į išimtinę Italijos kompetenciją. Taigi peticijos 
pateikėjui patariama susisiekti su Italijos sveikatos ministerija ir (arba) aplinkos ministerija ir 
išsiaiškinti, ar teritorijoje aplink Vatikano radijo siųstuvą Romoje laikomasi rekomenduojamų 
taikytinų poveikio ribų.

                                               
1 1999 m. liepos 12 d. Tarybos rekomendacija dėl elektromagnetinių laukų (0 Hz–300 GHz) poveikio plačiajai visuomenei 

ribojimo (OL L 199, 1999 7 30, p. 59).


