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Ref.: Petiția nr. 0200/2012, adresată de Augusto Rossi, de cetățenie italiană, însoțită de 
aproximativ 4 400 de semnături, privind radiațiile electromagnetice emise de 
Radio Vatican din Roma

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că radiațiile electromagnetice ale stației de emisie Radio Vatican din 
Roma sunt periculoase pentru populația care locuiește în acea zonă, în special pentru copii. 
Acest lucru este valabil, în special, în districtul Cesano. În pofida cercetărilor științifice și a 
dispozițiilor legale care arată că radiațiile pot fi dăunătoare sănătății publice, Radio Vatican 
continuă să utilizeze stația de emisie. Petiționarul solicită Parlamentului European să adopte 
măsuri pentru a pune capăt radiațiilor electromagnetice dăunătoare ale stației de emisie a 
Radio Vatican.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 iunie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 noiembrie 2012

Dispozițiile articolelor 168 și 169 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene nu 
conferă UE competența de a legifera în ceea ce privește protejarea populației împotriva 
efectelor potențiale ale câmpurile electromagnetice (CEM) și atribuie statelor membre 
responsabilitatea principală. 
Singurul instrument disponibil la nivelul UE este Recomandarea Consiliului (1999/519/CE) 
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din 12 iulie 1999 privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice1. 
Această recomandare fără caracter obligatoriu prevede o măsură de precauție și stabilește 
niveluri de expunere (0 Hz - 300 GHz). 
Toate statele membre ale UE au adoptat măsuri în vederea punerii în aplicare a recomandării 
în cauză a Consiliului. Italia a instituit limite ale expunerii, care sunt mai stricte decât cele 
prevăzute în recomandarea Consiliului. Este de competența exclusivă a Italiei să asigure 
implementarea acestor limite.
Concluzie

Situația specifică menționată în această petiție ține de competența exclusivă a Italiei. Prin 
urmare, se recomandă petiționarului să contacteze Ministerul sănătății și/sau Ministerul 
mediului din Italia pentru a verifica dacă limitele recomandate ale expunerii, care se aplică în 
acest caz, sunt respectate sau nu în regiunea din jurul stației de emisie a Radio Vatican din 
Roma.

                                               
1 Recomandarea 1999/519/CE a Consiliului din 12 iulie 1999 privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri 

electromagnetice (0 Hz - 300 GHz) (JO L 199/59, 30.7.1999)


