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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0891/2006 minn Karina Adamik, ta’ nazzjonalità Pollakka, dwar ħaddiema li 
jkunu esposti għal oqsma elettromanjetiċi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dik li ressqet il-petizzjoni ssostni li l-Polonja qed tonqos milli tevalwa b'mod xieraq ir-riskji 
għal ħaddiema li qed ikunu esposti għal oqsma elettromanjetiċi, u ssostni li żieda f'din l-
espożizzjoni għal oqsma elettromanjetiċi u għal radjazzjoni ottika hija perikoluża ferm għal 
saħħithom u rreferiet il-kwistjoni lil numru ta' awtoritajiet nazzjonali tas-saħħa mhux 
speċifikati responsabbli mill-evalwazzjoni tar-riskju. Dik li ressqet il-petizzjoni qed tfittex 
azzjoni mill-Parlament Ewropew biex tiżgura li l-awtoritajiet Pollakki jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet tal-UE u jillimitaw il-valuri fir-rigward tal-espożizzjoni tal-pubbliku għal 
oqsma elettromanjetiċi u l-prinċipju ta' prekawzjoni fir-rigward tal-protezzjoni ambjentali u 
tas-saħħa pubblika.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli nhar it-8 ta’ Marzu 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni(Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet nhar is-27 ta’ Lulju 2007.

Il-petizzjoni tistqarr li fil-Polonja m’hemm ebda istituzzjoni li qiegħda tieħu miżuri kontra l-
oqsma elettromanjetiċi “b’rabta ma’ reati kkaġunati mill-pulizija”. Il-Kummissjoni ma tistax 
tikkummenta dwar ir-rilevanza tal-kwistjoni lanqas dwar ir-realtà tal-allegati “reati kkaġunati 
mill-pulizija” li jinvolvu l-espożizzjoni tal-pubbliku għal oqsma elettromanjetiċi, minħabba li 
l-petizzjoni ma tipprovdi ebda evidenza jew inkella tifsira b’rabta ma’ dik il-kwistjoni.   Barra 
minn hekk, fl-assenza ta’ kull tagħrif ibbażat fuq il-fatti, il-Kummissjoni ma setgħetx tevalwa 
jekk hijiex involuta xi kompetenza tal-Komunità fl-allegati fatti. Taħt dawn il-kondizzjonijiet, 
il-Kummissjoni ma tinsabx f’pożizzjoni li tagħmel stħarriġ dwar il-kwistjoni mhux iddefinita 
biżżejjed imsemmija fil-Petizzjoni.
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B’mod iktar ġenerali, u f’dak li għandu x’jaqsam mal-espożizzjoni tal-pubbliku għall-qasam 
elettromanjetiku, il-Kunsill adotta rakkomandazzjoni fl-1999 (Ir-Rakkomandazzjoni tal-
Kunsill 1999/519/KE) li tistabbilixxi restrizzjonijiet bażiċi u livelli ta’ referenza, ibbażata fuq 
linji gwida internazzjonali, immirata lejn il-limitazzjoni tal-espożizzjoni tal-pubbliku għall-
EMF. Ir-Rakkomandazzjoni tistieden lill-Istati Membri sabiex iqisu restrizzjonijiet u livelli 
bħal dawn huma u jistabbilixxu l-miżuri nazzjonali tagħhom sabiex jillimitaw l-espożizzjoni 
tal-pubbliku għall-EMF. Skont l-Artikolu 152 tat-Trattat li jistabbilixxi l-KE, hija 
responsabilità tal-Istati Membri li jiddeċiedu u japplikaw id-dispożizzjonijiet xierqa tal-
immonitorjar għall-espożizzjoni tal-EMF; l-UE m’għandha ebda kompetenza f’dan il-qasam. 
Madankollu, skont l-Artikolu 137 tat-Trattat li jistabbilixxi l-KE, fl-ambjent tax-xogħol, l-UE 
tista’ tadotta l-inqas rekwiżiti sabiex tħeġġeġ titjibiet biex ikun iggarantit livell aħjar ta’ 
ħarsien tas-saħħa u tas-sigurtà tal-ħaddiema. Nhar id-29 ta’ April 2004, il-Kunsill adotta d-
Direttiva 2004/40/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 fuq il-
ħtiġijiet minimi għas-saħħa u s-sigurtà fir-rigward tal-esposizzjoni ta’ ħaddiema għal riskji li 
jiġu minn aġenti fiżiċi (kampi elettro-manjetiċi) (It-18-il Direttiva individwali fis-sens tal-
Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE).

Skont it-tagħrif disponibbli għall-Kummissjoni, l-awtorità Pollakka responsabbli mill-
applikazzjoni ta’ miżuri għal-limitazzjoni tal-espożizzjoni tal-pubbliku għall-EMF hija l-
Ispettorat Sanitarju Ewlieni. Jekk jogħġbok ara l-indirizz t'hawn taħt.

L-ISPETTORAT SANITARJU EWLIENI
Id-Dipartiment ta l-Iġjene Ambjentali
ul. Długa 38/40
00-238 Varsavja
Il-Polonja

http://www.gis.gov.pl/
telefown +48 22 536 13 00
faks +48 22 635 61 94

Id-Direttriċi tad-Dipartiment
Izabela Fengler’

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Mill-ewwel komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta’ Lulju 2007, waslu elementi ġodda, 
mingħand petizzjonanta.

Partijiet mid-dokumenti huma kopji ta’ korrispondenza bejn il-petizzjonanta u l-Qrati u l-
Prosekuturi Pollakki dwar kwistjoni ta’ protezzjoni tad-dejta personali. Dan ma jidhirx li 
huwa marbut ma’ lmenti oħra dwar l-espożizzjoni għar-radjazzjoni. Il-Kummissjoni mhijiex 
f’pożizzjoni li titratta din il-kwistjoni li taqa’ taħt kompetenza purament nazzjonali. 

Is-settijiet l-oħra ta' dokumenti għandhom x'jaqsam ma’ lmenti kontra a) pulizija u/jew b) 
kontra l-għassa tal-pulizija, li probabbilment tinsab fl-inħawi fejn tinsab id-dar tal-
petizzjonanta. L-istil tal-ittri u l-binja tas-sentenzi huma madankollu tant imgerfxin li huwa
impossibbli li minnhom tieħu evidenza tal-fatti.  Jidher li l-persuna tibża’ minn kull tip ta’ 
radjazzjoni kif ukoll mill-effetti tal-emissjonijiet tal-antenni ta’ fuq is-saqaf tal-għassa tal-
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pulizija. Ċerti dokumenti fil-fajl jindikaw li ttieħdu miżuri  minn korpi kompetenti u li r-
riżultati kienu tassew taħt il-limiti stabbiliti għall-espożizzjoni tal-pubbliku fil-Polonja.

Għandu jkun innutat li l-problema esposta mill-petizzjonanta għandha x’taqsam mal-
espożizzjoni tal-pubbliku għal radjazzjoni mhux jonizzanti (oqsma elettromanjetiċi) u mhux 
għall-espożizzjoni tal-ħaddiema. Konsegwentement is-suġġett tal-petizzjoni mhuwiex relatat 
mas-saħħa u s-sikurezza fuq ix-xogħol tal-ħaddiema. Għalhekk it-titlu tal-petizzjoni għandu 
jiġi modifikat.
B’mod iktar ġenerali, u fir-rigward tal-espożizzjoni tal-pubbliku għall-qasam 
elettromanjetiku, il-Kunsill adotta rakkomandazzjoni fl-1999 (Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 
1999/519/KE) li tistabbilixxi restrizzjonijiet bażiċi u livelli ta’ referenza, ibbażati fuq linji 
gwida internazzjonali, immirati lejn il-limitazzjoni tal-espożizzjoni tal-pubbliku għall-EMF. 
Ir-Rakkomandazzjoni tistieden lill-Istati Membri sabiex iqisu tali restrizzjonijiet u livelli meta
jistabbilixxu l-miżuri nazzjonali tagħhom sabiex jillimitaw l-espożizzjoni tal-pubbliku għall-
EMF. Skont l-Artikolu 152 tat-Trattat li jistabbilixxi l-KE, hija responsabilità tal-Istati 
Membri li jiddeċiedu u japplikaw id-dispożizzjonijiet xierqa għall-immoniterjar tal-
espożizzjoni għall-EMF; l-UE m’għandha l-ebda kompetenza f’dan il-qasam. Il-Polonja 
implimentat qafas regolatorju nazzjonali li huwa iktar strett mir-Rakkomandazzjoni tal-
Kunsill.  

Sabiex ikun żgurat li l-limiti proposti mir-Rakkomandazzjoni huma ta’ bilħaqq stretti
biżżejjed biex jipproteġu s-saħħa tal-pubbliku, il-Kummissjoni kontinwament tosserva l-
iżvilupp tal-għarfien xjentifiku dwar l-effetti li jista’ jkollhom l-oqsma elettromanjetiċi fuq is-
saħħa kif ukoll l-applikazzjoni tar-Rakkomandazzjoni 1999/519/KE dwar il-limitazzjoni tal-
espożizzjoni tal-pubbliku. 
Fl-aħħar aġġornament tiegħu, il-Kumitat Xjentifiku għar-Riskji tas-Saħħa Emerġenti u dawk
li Għadhom kemm ġew Identifikati (SCENIHR) qal li għall-frekwenzi tar-radju (FR), “huwa 
konkluż minn tliet linji ta' evidenza indipendenti (studji epidemjoloġiċi, studji dwar l-annimali 
u studji in vitro) li l-espożizzjoni għal oqsma tal-FR ma tantx hemm ċans li twassal għal żieda 
sinifikanti fil-kanser fil-bnedmin. Madankollu, [ ...] aktar studju huwa meħtieġ sabiex jiġi
identifikat jekk espożizzjoni fit-tul tal-bniedem għal tali telefons tistax tkun ta' riskju għall-
kanser.
Dwar riżultati mhux karċinoġeniċi, studji xjentifiċi naqsu milli jipprovdu appoġġ għall-effett 
ta’ oqsma tal-FR fuq is-sintomi.  Dan ifisser li s’issa, l-evidenza xjentifika disponibbli tkompli 
tappoġġja li l-limiti proposti mir-Rakkomandazzjoni huma suffiċjenti sabiex jiżguraw livell 
għoli ta’ protezzjoni għall-pubbliku.”
Meta tikkunsidra li l-kwistjoni ma tikkonċernax l-espożizzjoni tal-ħaddiema, il-Kummissjoni 
hija tal-opinjoni li m’hemmx ksur tal-liġi tal-Komunità f’din il-petizzjoni.
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