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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0200/2012, imressqa minn Augusto Rossi, ta’ ċittadinanza Taljana, 
b’madwar 4 400 firma, dwar ir-radjazzjoni elettromanjetika emessa minn Radio 
Vaticana f’Ruma

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħid li r-radjazzjoni elettromanjetika emessa mit-trażmettitur ta’ Radio 
Vaticana f’Ruma hija perikoluża għan-nies li jgħixu fiż-żona, speċjalment it-tfal.  Dan 
japplika b'mod partikolari għad-distrett Ruman ta' Ċesano. Minkejja r-riċerka xjentifika u d-
deċiżjonijiet legali li jiddikjaraw li r-radjazzjoni tista' tkun ta' ħsara għas-saħħa pubblika, 
Radio Vaticana għadu juża t-trażmettitur. Il-petizzjonant qed jitlob lill-Parlament Ewropew 
jieħu azzjoni biex iġib fi tmiem il-firxa ta' radjazzjoni elettromanjetika ta’ ħsara mit-
trażmettitur tar-radju tal-Vatikan.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Ġunju 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Novembru 2012.

Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 168 u 169 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea ma jagħtux lill-UE l-kompetenza li tilleġifera fil-qasam tal-protezzjoni tal-pubbliku 
b'mod ġenerali mill-effetti potenzjali taż-żoni eletromanjetiċi u jħallu r-responsabilità 
primarja f'idejn l-Istati Membri. 
L-uniku strument disponibbli fuq il-livell tal-UE hu r-Rakkomandazzjoni tal-
Kunsill (1999/519KE) tat-12 ta' Lulju 1999 dwar il-limitazzjoni tal-esponiment tal-pubbliku 
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ġenerali għall-kampijiet eletromanjetiċi1. Din ir-Rakkomandazzjoni mhux vinkolanti tinkludi 
miżura ta' prekawzjoni u tressaq livelli mhux vinkolanti ta' esponiment (0 Hz to 300 GHz). 

L-Istati Membri kollha tal-UE ħadu miżuri biex jimplimentaw din ir-Rakkomandazzjoni. L-
Italja stabbiliet limiti ta' esponiment li huma aktar stretti minn dawk maħsuba fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill. L-Italja għandha r-responsabilità esklussiva li tinforza l-
applikazzjoni ta' tali livelli.

Konklużjoni

Is-sitwazzjoni speċifika rrapportata fil-petizzjoni taqa' taħt ir-responsabbiltà esklużiva tal-
Italja. Għalhekk, il-petizzjonant qed jingħata l-parir li jikkuntattja lill-Ministeru tas-Saħħa 
u/jew lill-Ministeru għall-Ambjent fl-Italja biex jivverifika jekk il-limiti ta' esponiment 
rrakomandati humiex qed jiġi osservati fiż-żona madwar it-trażmittur ta' Radio Vaticana 
f'Ruma.

                                               
1 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 1999/519/KE tat-12 ta' Lulju 1999 dwar il-limitazzjoni tal-esponiment tal-pubbliku 

ġenerali għall-kampijiet elettromanjetiċi (0 Hz sa 300 GHz) (ĠU L 199/59, 30.7.1999)


