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Komisja Petycji

27.11.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0200/2012, którą złożył Augusto Rossi (Włochy), z około 
4400 podpisami, w sprawie promieniowania elektromagnetycznego 
emitowanego przez Radio Watykańskie w Rzymie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez 
nadajnik Radia Watykańskiego w Rzymie jest niebezpieczne dla osób mieszkających w 
pobliżu, a zwłaszcza dla dzieci. Dotyczy to w szczególności rzymskiej dzielnicy Cesano. 
Pomimo badań naukowych i decyzji prawnych potwierdzających, że promieniowanie może 
stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, Radio Watykańskie nadal korzysta z nadajnika. 
Składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań w celu 
zahamowania rozprzestrzeniania szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego przez 
nadajnik watykańskiego radia.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 czerwca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 listopada 2012 r.

Na mocy przepisów art. 168 i 169 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej UE nie 
posiada kompetencji ustawodawczych w zakresie ochrony obywateli przed potencjalnymi 
konsekwencjami ekspozycji na pola elektromagnetyczne i pozostawia uregulowanie tej 
kwestii w obszarze zasadniczej odpowiedzialności państw członkowskich. 

Jedynym środkiem dostępnym na poziomie UE jest zalecenie Rady (1999/519/WE) z dnia 
12 lipca 1999 r. w sprawie ograniczenia narażenia ludności na działanie pól 
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elektromagnetycznych1. To niewiążące zalecenie zawiera środki ostrożności i proponuje 
niewiążące dopuszczalne poziomy natężenia pola (0 Hz do 300 GHz). 

Wszystkie państwa członkowskie UE przyjęły środki mające na celu wdrożenie zalecenia 
Rady. Włochy ustanowiły surowsze od określonych w zaleceniu Rady dopuszczalne wartości 
natężenia pola. Egzekwowanie przestrzegania tych poziomów należy do wyłącznej 
kompetencji włoskich władz.

Podsumowanie

Sytuacja przedstawiona w petycji podlega wyłącznej kompetencji Włoch. Z tego powodu 
składający petycję powinien skontaktować się z włoskim Ministerstwem Zdrowia lub 
Ministerstwem Środowiska w celu zweryfikowania, czy na rzeczonym obszarze wokół 
nadajnika Radia Watykańskiego w Rzymie poziom natężenia pola elektromagnetycznego 
mieści się w obowiązujących normach.

                                               
1 Zalecenie Rady 1999/519/WE z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie ograniczenia narażenia ludności na pola 

elektromagnetyczne (od 0 Hz do 300 GHz) (Dz.U. L 199/59 z 30.7.1999).


