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Kumitat għall-Petizzjonijiet

5.05.2007

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0744/2006 mressqa minn Robert Krzak (ta' nazzjonalità Pollakka), f'isem l-
assoċjazzjoni 'Zieloni 2004', dwar l-effetti ambjentali ta’ ħsara ta’ linja ta’ l-elettriku ta’ 
vultaġġ għoli għaddejja fl-għoli f’Poznan

1. Sommarju tal-petizzjoni

Ir-rikorrent ifisser it-tħassib tiegħu fuq linja ta’ l-elettriku ta’ vultaġġ għoli li mistennija li 
tkun għaddeja 70 pied ’il fuq mill-art bejn Kromolice u Plewiska qrib Poznan fil-Punent tal-
Polonja. Ir-rikorrent jindika li l-linji ta’ l-elettriku ta’ 2 x 440 kV u 2 x 220 kV mhux biss se 
jkunu jinsabu qrib ferm ta’ żoni mibnija, iżda se jaffettwaw ekosistema forestali siewja. Huwa 
jargumenta li dan jikser il-leġiżlazzjoni ta’ l-UE relevanti u b’hekk qiegħed ifittex azzjoni 
mill-Parlament Ewropew.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar is-6 ta’ Frar 2007. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skond l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar il-5 ta’ Mejju 2007.

Il-Kummissjoni Ewropea (KE) hija konxja tat-tħassib pubbliku fuq il-kwistjoni ta’ Kampijiet 
Elettromanjetiċi (EMF). Il-KE ilha timmonitorja l-effett potenzjali ta’ l-EMP fuq is-saħħa, u 
talbet ir-reviżjoni tal-litteratura xjentifika, iffinanzjat riċerka, qassmet informazzjoni u 
kkontribwiet għall-istabbiliment ta’ qafas legali għall-protezzjoni tal-ħaddiema u taċ-ċittadini.

Dan il-qafas legali jinkludi l-limiti rakkomandati għall-espożizzjoni ta’ EMF tal-pubbliku 
ġenerali fl-Istati Membri (Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 1999/519/KE 1), stabbilixxa l-limiti 
għall-espożizzjoni tal-ħaddiema għall-EMF (Direttiva 2004/40/KE 2) u stabbilixxa limiti 
għall-EMF li joriġinaw minn prodotti mpoġġija fis-servizz fis-suq ta’ l-UE (Direttiva

  
1 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999H0519:EN:HTML ĠU L 199, 30.7.1999
2 http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0040R(01):EN:HTML ĠU L 184, 
24.5.2004
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1999/5/KE1). Id-Direttiva 2004/40/KE tobbliga lill-Istati Membri jikkonformaw mhux aktar 
tard mit-30 ta’ April 2008. Timmira li tipproteġi lill-ħaddiema mir-riskji li jinħolqu minn 
kampijiet elettromanjetiċi u għalhekk għandha skop ta’ applikazzjoni limitat.

Il-Kunsill adotta r-Rakkomandazzjoni 1999/519/KE fit-12 ta’ Lulju 1999 dwar il-limitazzjoni 
ta’ l-espożizzjoni tal-pubbliku in ġenerali għal kampijiet elettromanjetiċi (0 Hz sa 300 GHz)
fuq il-bażi tal-linji gwida tal-Kummissjoni Internazzjonali dwar il-Protezzjoni ta’ Radjazzjoni 
mhux Jonizzanti (ICNIRP) kif awtorizzata mill-Kumitat Xjentifiku ta’ Tmexxija li tagħti 
pariri lill-Kummissjoni Ewropea fuq kwistjonijiet xjentifiċi multi-dixxiplinarji. Dan it-test 
jirrikmanda li l-Istati Membri, sabiex jipprovdu għal livelli għoljin ta’ protezzjoni tas-saħħa 
pubblika, għandhom jadottaw qafas ta’ restrizzjonijiet bażiċi u livelli ta’ referenza2. Ir-
rakkomandazzjonijiet fuq il-limitazzjoni ta’ l-espożizzjoni ġew ibbażati fuq effetti stabbiliti 
fuq is-saħħa umana.

Fir-rigward ta’ l-applikazzjoni ta’ miżuri ta’ protezzjoni f’ċirkostanzi partikolari, bħal dawk 
imsemmija għal linji ta’ l-elettriku (eż. fil-qrib ta’ skejjel, sptarijiet, żoni residenzjali), l-
implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ protezzjoni hija kwistjoni li għandha tiġi indirizzata minn 
miżuri nazzjonali, billi fejn huwa applikabbli, bħala bażi, tintuża r-Rakkomandazzjoni 
Ewropea li hemm referenza għaliha fuq.
Meta l-livelli ta’ referenza jinqabżu, huwa rrikmandat li l-awtoritajiet nazzjonali jwettqu 
valutazzjoni tas-sitwazzjoni ta’ l-espożizzjoni u jieħdu azzjonijiet ta’ follow-up xierqa, bħall-
għoti ta’ informazzjoni lill-pubbliku espost, bidliet fl-installazzjoni jew fid-disinn tas-sors ta’ 
radjazzjoni jew fil-mod li huma mħaddmin. 

F’dan ir-rigward, ir-rikorrent jista’ jkun jixtieq jikkuntattja lill-awtoritajiet Pollakkli biex 
jitlobhom iwettqu l-kejl meħtieġ fuq is-sit u jqabbluh ma’ l-istandards kurrenti u/jew limiti 
obbligatorji Pollakki kif ukoll mal-livelli ta’ referenza tar-Rakkomandazzjoni 1999/519/KE.3

Minħabba li r-rakkomandazzjonijiet (bħar-Rakkomandazzjoni 1999/519/KE msemmija fuq) 
ma għandhomx saħħa obbligatorja, il-Kummissjoni ma għandhiex is-saħħa li tibda proċeduri 
ta’ ksur f’dan il-każ. Jekk ir-rikorrent ikun jixtieq isegwi aktar il-kwistjoni, huwa ssuġġerit li 
jgħarraf lilu nnifsu fuq il-pożizzjoni tal-liġi Pollakka u fuq miżuri relatati fuq livell nazzjonali.

Madankollu, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, insistiet (sentenza fil-każ C-322/88, punt 184) li 
r-rakkomandazzjonijiet ma jistgħux jitqiesu bħala li ma għandhom ebda effett legali. Il-qrati 
nazzjonali huma marbutin li jqisu r-rakkomandazzjonijiet sabiex jiddeċiedu fuq tilwim 
ippreżentat lilhom, b’mod partikolari fejn huma jitfgħu dawl fuq l-interpretazzjoni ta’ miżuri 
nazzjonali adottati sabiex tiġi implimentata rakkomandazzjoni partikolari jew meta r-
rakkomandazzjonijiet huma mfasslin sabiex jissupplimentaw dispożizzjonijiet tal-Komunità li 

  
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0005:EN:HTML ĠU L 91, 7.4.1999
2 Fir-rigward ta’ din il-kwistjoni, il-valutazzjoni għandha tkun ibbażata fuq il-livelli emessi tal-kampijiet u mhux 
fuq id-definizzjoni ta’ “distanzi ta’ sigurtà” ġenerali. L-użu ta’ sostitut bħal dan ma jkunx adegwat minħabba li l-
kampijiet jiddependu fuq il-vultaġġ, fuq il-fluss tal-kurrent elettriku u fuq bosta parametri oħra bħad-disinn ta’ l-
arbli, id-distanza bejn il-linji live, id-daqs u n-numru ta’ linji tal-phase, eċċ. Aktar fuq 
http://www.jrc.cec.eu.int/emf-net .
3 Fi tweġiba għal kwestjonarju mill-Kummissjoni, is-sitwazzjoni ta’ Stati Membri fir-rigward ta’ l-
implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni ġiet mogħtija fil-qosor f’rapport fl-2002 (ara  
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/environment/EMF/implement_rep_en.pdf).
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61988J0322:EN:HTML
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għandhom saħħa obbligatorja.

Minħabba l-kwantità sostanzjali ta’ tagħrif xjentifiku ġdid li sar disponibbli mill-2001, il-
Kummissjoni talbet lill-Kumitat Xjentifiku dwar ir-Riskji għas-Saħħa Emerġenti jew li 
Għadhom Kif Ġew Identifikati (SCENIHR)1 tagħha sabiex jaġġorna l-opinjoni tal-Kumitat 
Xjentifiku dwar it-Tossiċità, Ekotossiċità u l-Ambjent (CSTEE)2 tat-30 ta’ Ottubru 20013

dwar effetti possibbli fuq is-saħħa ta’ kampijiet elettromanjetiċi, kampijiet ta’ frekwenzi tar-
radju u radjazzjoni ta’ microwaves fuq is-saħħa tal-bniedem. L-opinjoni preliminari adottata 
dan l-aħħar4 ta’ SCENIHR dwar l-effetti possibbli ta’ Kampijiet Elettromanjetiċi (EMF) fuq 
is-saħħa tal-bniedem kienet qegħda tiġi diskussa b’mod pubbliku matul l-aħħar tliet xhur ta’ l-
2006. Il-SCENIHR qies il-kummenti u l-informazzjoni riċevuta u pproduċa opinjoni finali li 
dalwaqt sejra tiġi ppubblikata fuq l-Internet5.

Fir-rigward ta’ l-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 85/337/KEE dwar il-valutazzjoni ta’ l-
effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati dwar l-ambjent (Direttiva EIA), kif emendata bid-
Direttivi 97/11/KE u 2003/35/KE, biex jiġi stmat jekk proċedura kinitx konformi mad-
Direttiva tal-EIA hemm bżonn ta’ aktar informazzjoni dettaljata. Id-Direttiva ta’ l-EIA teħtieġ 
li l-proġetti li x’aktarx ikollhom effetti sinjifikanti fuq l-ambjent, minħabba inter alia in-
natura, id-daqs jew il-lok tagħhom, ikunu magħmulin soġġetti għal valutazzjoni ta’ l-effetti 
ambjentali tagħhom qabel ma jingħata kunsens għall-iżvilupp. Dawn il-proġetti huma definiti 
fl-Artikolu 4 u elenkati fl-Anness I u l-Anness II tad-Direttiva EIA. Valutazzjoni ta’ l-impatt 
fuq l-ambjent hija dejjem meħtieġa għal proġetti inklużi fl-Anness I. Il-proġett li jagħmel 
referenza għalih ir-rikorrent jidher li jaqa’ taħt l-Anness I.20 (jiddependi mit-tul tiegħu) 
'kostruzzjoni ta’ linji ta’ l-elettriku għaddejjin fl-għoli b’vultaġġ ta’ 220 kV jew aktar u b’tul 
ta’ aktar minn 15 km.'

Fir-rigward ta’ referenza magħmula għall-kurituri ta’ migrazzjoni ta’ l-annimali ppreżentata 
fil-petizzjoni, dawn huma ta’ natura ġenerali u informazzjoni bħal din ma tippermettix lill-
Kummissjoni sabiex tinduna b’xi ksur tal-leġiżlazzjoni fir-rigward tal-protezzjoni tan-natura 
tal-Komunità (id-Direttiva dwar l-Abitati6 u d-Direttiva dwar l-Għasafar7). Jekk ir-rikorrent
jipprovdi informazzjoni dettaljata li tippermetti lill-Kummissjoni tivvaluta l-proġett fir-
rigward tad-Direttivi dwar l-Għasafas u l-Abitati, il-Kummissjoni tkun tista’ tinvestiga l-
kwistjoni.

  
1 http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/04_scenihr/04_scenihr_en.htm
2 http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/sct/sct_en.htm
3 http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/sct/documents/out128_en.pdf
4 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_006.pdf
5 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/scenihr_opinions_en.htm
6 Id-Direttiva 92/43/KEE dwar il-konservazzjoni ta' l-abitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa, ĠU L 206, 
22.7.1992, p. 7-50
7  Id-Direttiva 79/409/KEE dwar ilkonservazzjoni ta’ l-għasafar slavaġ,  ĠU L 103, 25.4.1979, p. 1-18


