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Kumitat għall-Petizzjonijiet
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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0628/2006 mressqa minn Krzysztof Kuklinski (Pollakk) dwar il-periklu għas-
saħħa pubblika kkawżat mir-radjazzjoni minn linja ta’ l-elettriku ta’ vultaġġ għoli 
mdendla ‘l fuq mill-art f’Kamioniki fil-punent tal-Polonja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni jesprimi tħassib dwar il-linja ta’ l-elettriku ta’ vultaġġ għoli 
ppjanata 70 metru ‘l fuq mill-art f’Kamioniki qrib Poznan fil-punent tal-Polonja, filwaqt li 
indika li l-pubbliku lokali se jkun espost għar-radjazzjoni li x’aktarx tikkawża għamliet 
differenti ta’ kanċer, inkluża l-lewkimja fost it-tfal. Huwa jindika li l-linja ta’ l-elettriku 
b’vultaġġ għoli mdendla ‘l fuq mill-art imsemmija se ġġorr vultaġġi ta’ 2 x 440 kV u 2 x 220 
kV u li d-distanzi għall-eqreb djar se jkunu bejn 30 u 370 metru.  Dak li ressaq il-petizzjoni 
jargumenta li dan jikser il-leġiżlazzjoni rilevanti ta’ l-UE u għaldaqstant qiegħed ifittex li l-
Parlament Ewropew jieħu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżgura li r-residenti ta’ Kamioniki ma 
jkunux esposti għar-radjazzjoni perikoluża u karċinoġenika.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta’ Diċembru 2006. Intalab tagħrif mill-Kummissjoni skond ir-
Regola 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Mejju 2007.

Il-Kummissjoni Ewropea (KE) hija konxja dwar it-tħassib pubbliku rigward il-kwistjoni tal-
Forzi Elettromanjetiċi (EMF). Il-KE ilha għal żmien twil twettaq monitoraġġ dwar l-effetti 
fuq is-saħħa potenzjali ta’ l-EMF, titlob l-analiżi tad-dokumentazzjoni xjentifika, tiffinanzja r-
riċerka, xxerred t-tagħrif u tikkontribwixxi għat-twaqqif ta’ qafas legali għall-ħarsien tal-
ħaddiema u ċ-ċittadini. 

Dan il-qafas legali jinkludi l-limiti rrakkomandati għall-espożizzjoni għall-EMF tal-pubbliku 
ġenerali fl-Istati Membri (ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 1999/519/KE1), il-limiti stabbiliti 
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għall-espożizzjoni tal-ħaddiema għall-EMF (id-Direttiva 2004/40/KE2) u l-limiti stabbiliti 
marbutin ma’ l-EMF li joriġinaw minn prodotti li tqiegħdu jew li bdew jitħaddmu fis-suq ta’ 
l-UE (id-Direttiva 1999/5/KE3). Id-Direttiva 2004/40/KE tobbliga lill-Istati Membri biex 
ikunu konformi l-iktar tard sat-30 ta’ April 2008. Din għandha l-għan li tħares lill-ħaddiema 
mir-riskji li jinħolqu mill-forzi elettromanjetiċi u għaldaqstant għandha firxa limitata ta’ 
applikazzjoni.

Il-Kunsill adotta r-Rakkomandazzjoni 1999/519/KE fit-12 ta’ Lulju 1999 dwar il-limitazzjoni 
ta’ l-espożizzjoni tal-pubbliku ġenerali għal forzi elettromanjetiċi (minn 0 Hz sa 300 GHz) 
ibbażata fuq il-linji gwida tal-Kummissjoni Internazzjonali għall-Ħarsien mir-Radjazzjoni 
Mhux Jonizzanti (ICNIRP) approvati mill-Kumitat ta’ Tmexxija Xjentifiku li jagħti 
konsulenza lill-Kummissjoni Ewropea dwar kwistjonijiet xjentifiċi multidixxiplinari. Dan it-
test jirrakkomanda li l-Istati Membri, biex jipprovdu livell għoli ta’ ħarsien tas-saħħa 
pubblika, għandhom jadottaw qafas ta’ restrizzjonijiet bażiċi u ta’ livelli ta’ referenza4. Ir-
rakkomandazzjonijiet dwar il-limitazzjoni ta’ l-espożizzjoni kienu bbażati fuq l-effetti 
stabbiliti fuq is-saħħa umana.

F’rabta ma’ l-applikazzjoni ta’ miżuri protettivi f’ċirkostanzi partikolari, bħal dawk 
imsemmija għal-linji ta’ l-elettriku (per eżempju fil-viċinanzi ta’ l-iskejjel, l-isptarijiet, iż-żoni 
residenzjali), it-twettiq tal-miżuri ta’ ħarsien hija kwistjoni li għandha tkun indirizzata minn 
miżuri nazzjonali, bl-użu bħala bażi fejn ikun xieraq tar-Rakkomandazzjoni Ewropea 
msemmija fuq.

Meta jinqabżu l-livelli ta' referenza, huwa rrakkomandat li l-awtoritajiet nazzjonali jwettqu 
evalwazzjoni tas-sitwazzjoni ta' l-espożizzjoni u jieħdu miżuri xierqa tax-xogħol li jseħħ 
wara, bħall-forniment ta’ tagħrif lill-pubbliku li qed ikun espost, bidliet fl-installazzjoni jew 
fid-disinn tas-sors tar-radjazzjoni jew fil-mod li bih qed jitħaddem.  

F’rabta ma’ dan l-aspett, dak li ressaq il-petizzjoni jista’ jkun li jkun irid jikkuntattja lill-
awtoritajiet Pollakki kompetenti sabiex jitlobhom jieħdu l-kejl meħtieġ fuq il-post u li 
jqabbluh mal-livelli Pollakki kurrenti u/jew mal-limiti li jorbtu kif wkoll mal-livelli ta’ 
referenza tar-Rakkomandazzjoni 1999/519/KE.5

Minħabba li r-rakkomandazzjonijiet (bħar-Rakkomandazzjoni 1999/519/KE msemmija fuq) 
ma jorbtux, il-Kummissjoni m’għandhiex is-setgħa li tibda proċeduri ta’ ksur tal-liġi f’dan il-
każ. Jekk dak li ressaq il-petizzjoni jkun jixtieq jistħarreġ il-każ iktar fil-fond, huwa jingħata 
s-suġġeriment li jgħarraf lilu nnifsu dwar il-pożizzjoni tal-liġi Pollakka u dwar il-miżuri 
rrelatati fuq livell nazzjonali.

Madankollu, il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea stqarret (is-sentenza fil-każ C-322/88, il-punt 181) 
li r-rakkomandazzjonijiet ma jistgħux jitqiesu li m’għandhom l-ebda effett legali. Il-qrati 
nazzjonali huma marbuta li jqisu r-rakkomandazzjonijiet meta jagħtu sentenzi dwar id-disputi 
li jitressqu quddiemhom, b’mod partikolari fejn jixħtu dawl fuq l-interpretazzjoni ta’ miżuri 
nazzjonali adottati sabiex titwettaq rakkomandazzjoni speċifika jew fejn jitfasslu 
rakkomandazzjonijiet sabiex ikunu kkomplementati dispożizzjonijiet tal-Komunità li jorbtu.

F’rabta mal-kwantità sostanzjali ta’ tagħrif xjentifiku ġdid li sar disponibbli mill-2001, il-
Kummissjoni talbet lill-Kumitat Xjentifiku għar-Riskji tas-Saħħa li Qegħdin Jinħolqu u li 
Kienu Identifikati Dan l-Aħħar (SCENIHR)2 tagħha sabiex jaġġorna l-opinjoni tal-Kumitat 
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Xjentifiku għat-Tossiċità, l-Ekotossiċità u l-Ambjent (CSTEE)3 tat-30 ta’ Ottubru 20014 dwar 
l-effetti fuq is-saħħa possibbli tal-forzi elettromanjetiċi, il-firxiet tal-frekwenzi tar-radju u r-
radjazzjoni ta’ mikromewġ fuq is-saħħa umana. L-opinjoni preliminari adottata dan l-aħħar5

tas-SCENIHR dwar l-effetti possibbli tal-Forzi Elettromanjetiċi (EMF) fuq is-saħħa umana 
għaddiet minn konsultazzjoni pubblika matul l-aħħar tliet xhur ta’ l-2006. Is-SCENIHR qies 
il-kummenti u t-tagħrif li rċieva u pproduċa opinjoni finali li dalwaqt se tkun ippubblikata fuq 
l-Internet6.
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