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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0200/2012, ingediend door Augusto Rossi (Italiaanse
nationaliteit), gesteund door circa 4400 medeondertekenaars, over 
elektromagnetische straling afkomstig van Radio Vaticana in Rome

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat de elektromagnetische straling die wordt verspreid door de zendinstallatie 
van Radio Vaticana in Rome een gevaar vormen voor omwonenden, met name voor kinderen 
in het bijzonder in Cesano di Roma. Ondanks wetenschappelijke onderzoeken en rechterlijke 
uitspraken dat de straling gevaarlijk kan zijn voor de volksgezondheid, blijft Radio Vaticana 
de zender gebruiken. Indiener verzoekt het Europees Parlement zich in te zetten voor 
beëindiging van de verspreiding van schadelijke elektromagnetische straling door Vaticaanse 
radiozender.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 juni 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 november 2012

De bepalingen van artikelen 168 en 169 van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie verlenen de EU niet de bevoegdheid om wetgeving uit te vaardigen op het vlak 
van de bescherming van de bevolking tegen de mogelijke gevolgen van elektromagnetische 
velden en legt de hoofdverantwoordelijkheid hiervoor bij de lidstaten.

Het enige op EU-niveau beschikbare instrument vormt aanbeveling 1999/519/EG van de Raad 
van 12 juli 1999 betreffende de beperking van de blootstelling van de bevolking aan 



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

NL

elektromagnetische velden1. Deze niet-bindende aanbeveling pleit voor voorzorgsmaatregelen 
en stelt op vrijblijvende basis blootstellingsniveaus voor (gaande van 0Hz tot 300 GHz).

Alle EU-lidstaten hebben maatregelen genomen om deze aanbeveling van de Raad in 
uitvoering te brengen. Italië heeft blootstellingslimieten ingevoerd die strenger zijn dan de in 
de aanbeveling voorgestelde grenzen. Het behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van Italië 
om de toepassing van deze limieten te verplichten.

Conclusie

De specifieke situatie waarvan in het verzoekschrift sprake is, valt onder de uitsluitende 
bevoegdheid van Italië. Daarom wordt indiener aangeraden om contact op te nemen met het 
Italiaanse ministerie van Volksgezondheid en/of het Italiaanse ministerie van Milieu met als 
doel na te gaan of de toepasselijke aanbevolen blootstellingslimieten in het gebied rond de 
zendinstallatie van Radio Vaticana in Rome geëerbiedigd worden.

                                               
1 Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad van 12 juli 1999 betreffende de beperking van de blootstelling van de 
bevolking aan elektromagnetische velden (0Hz tot 300 GHz), PB L 199/59 van 30.7.1999.


