
CM\920504LV.doc PE500.674v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

27.11.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Petition 0200/2012, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Augusto Rossi un kam 
pievienoti aptuveni 4400 parakstu, par elektromagnētisko starojumu, ko rada 
Vatikāna Radio Romā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka elektromagnētiskais starojums, ko rada Vatikāna Radio 
raidītājs Romā, ir bīstams cilvēkiem, kas dzīvo tā apkārtnē, jo īpaši bērniem. Tas jo īpaši 
attiecas uz Romas Čezāno rajonu. Neskatoties uz zinātnisko izpēti un juridiskajiem 
lēmumiem, kuros paziņots, ka starojums var kaitēt sabiedrības veselībai, Vatikāna Radio 
turpina izmantot raidītāju. Lūgumraksta iesniedzējs prasa Eiropas Parlamentam rīkoties 
nolūkā apturēt kaitīgā elektromagnētiskā starojuma izplatīšanu no Vatikāna Radio raidītāja.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 13. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. novembrī

Līguma par Eiropas Savienības darbību 168. un 169. pants nepiešķir ES kompetenci pieņemt 
tiesību aktus par sabiedrības aizsardzību pret elektromagnētiskā lauka (EML) ietekmi un atstāj 
primāro atbildību dalībvalstu ziņā. 
Vienīgais instruments, kas ir pieejams ES līmenī, ir Padomes 1999. gada 12. jūlija Ieteikums 
(1999/519/EK) par ierobežojumiem elektromagnētisko lauku iedarbībai uz plašu sabiedrību1. 
Šajā nesaistošajā ieteikumā ir aprakstīti piesardzības pasākumi un noteikti nesaistoši 
                                               
1 Padomes 1999. gada 12. jūlija Ieteikums 1999/519/EK par ierobežojumiem elektromagnētisko lauku (no 0 Hz līdz 

300 GHz) iedarbībai uz plašu sabiedrību (OV L 199, 30.7.1999., 59. lpp.).
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pieļaujamās ietekmes līmeņi (no 0 Hz līdz 300 GHz). 
Visas ES dalībvalstis ir veikušas pasākumus, lai īstenotu šo Padomes ieteikumu. Itālija ir 
noteikusi stingrākus ietekmes līmeņus, nekā paredzēts Padomes Ieteikumā. Itālijas ekskluzīvā 
kompetencē ir nodrošināt šādu līmeņu ievērošanu.

Secinājums

Lūgumrakstā aprakstītā īpašā situācija ir ekskluzīva Itālijas kompetence. Tāpēc lūgumraksta 
iesniedzējam tiek ieteikts sazināties ar Itālijas Veselības ministriju un/vai Vides ministriju, lai 
noskaidrotu, vai piemērojamie ieteiktie ietekmes līmeņi tiek ievēroti rajonā ap Vatikāna Radio 
raidītāju Romā.


