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Suġġett: Petizzjoni 1404/2008, imressqa minn Robert Verkerk, ta' nazzjonalità Britannika, 
f'isem l-Alliance for Natural Health, dwar il-ħtieġa urġenti għar-reviżjoni tal-mod 
kif jiġu evalwati u kkontrollati r-riskji tas-saħħa fil-kampijiet elettromanjetiċi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant iqis li hemm ħtieġa urġenti għal reviżjoni tal-mod kif jiġu evalwati u 
kkontrollati r-riskji tas-saħħa fil-kampijiet elettromanjetiċi (EMFs) bil-ħsieb li jiġi garantit 
livell għoli ta' protezzjoni għas-saħħa tal-pubbliku. Fl-opinjoni tiegħu l-istandards attwali 
huma bbażati fuq dejta ta' riċerka qadima li ħafna drabi tkejjel biss l-effetti termiċi. Il-
petizzjonant jitlob li jitwaqqaf kumitat imparzjali dwar l-effetti tal-EMFs fuq il-bażi tal-
informazzjoni u l-iskoperti l-aktar reċenti, l-evalwazzjoni tal-valuri ta' referenza attwali, l-
istudju ta' valuri alternattivi ta' referenza u ta' limiti massimi, l-introduzzjoni ta' leġiżlazzjoni 
ġdida dwar il-każ, informazzjoni adegwata lill-pubbliku dwar l-effetti għal żmien twil mill-
użu ta' ċertu apparat, it-titjib tal-għarfien tal-elettroipersensittività u l-għoti ta' prijorità għall-
finanzjament tar-riċerka f'dan il-qasam.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil- 25 ta' Frar 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti tagħrif 
(Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Ġunju 2009.

Il-Kummissjoni waqqfet il-Kumitati Xjentifiċi indipendenti tal-UE biex jindirizzaw din il-
ħtieġa u ilha tuża s-servizzi tagħhom, u l-aħħar li ntuzaw kienu dawk tal-Kumitat Xjentifiku 
għar-Riskji Emerġenti tas-Saħħa u r-Riskji li Għadhom Kemm Ġew Identifikati (SCENIHR) 
dwar il-kwistjoni. Dawn il-kumitati huma magħmulin minn esperti indipendenti magħżula ad 
personam fuq il-bażi tal-għerf xjentifiku eċċellenti tagħhom. Dawn l-esperti jimpenjaw 
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ruħhom biex joperaw skont il-prinċipji ta’ indipendenza, eċċellenza u trasparenza. Huma 
marbuta b’dikjarazzjonijiet ta’ impenn, ta’ kunfidenzjalità u ta’ interessi. Huma jagħmlu 
evalwazzjonijiet xjentifiċi indipendenti bbażati fuq l-evidenza xjentifika kollha l-aktar reċenti. 
Il-proċedura ċara u l-faċilitazzjoni ta’ proċess minn Uffiċjal Xjentifiku tas-servizzi tal-
Kummissjoni jgħinu biex jingħataw pariri xjentifiċi li jirrispettaw bis-sħiħ il-prinċipju ta' 
indipendenza kif definit fir-regoli ta' proċedura tal-Kumitati Xjentifiċi1. L-aktar evalwazzjoni 
reċenti dwar l-effetti tal-EMF fuq is-saħħa ġiet adottata mill-SCENIHR fid-19 ta’ Jannar 
2009. Aktar tagħrif fis-sit: http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/committees_en.htm.

Il-petizzjonant jitlob li l-evalwazzjoni għandha tiġi estiża biex tinkludi evalwazzjoni 
indipendenti tal-valuri eżistenti kollha ta’ referenza kemm għall-RF/MW kif ukoll għall-ELF 
skont kif kien ġie ddeterminat mill-Kummissjoni Internazzjonali għall-Protezzjoni mir-
Radjazzjoni Mhux Jonizzanti (ICNIRP):

Il-Kummissjoni tappoġġja u titlob evalwazzjonijiet xjentifiċi indipendenti dwar ir-riskju. Din 
hija l-funzjoni ta’ korpi bħall-SCENIHR. Madankollu, il-Kummissjoni hija wkoll favur is-
separazzjoni tal-evalwazzjoni tar-riskju mill-ġestjoni tar-riskju. L-għażla tal-limiti ta’ 
espożizzjoni tidħol fil-kompiti tal-ġestjoni tar-riskju, u għalhekk hija parti mit-tfassil tal-
politika. Għalhekk hija soġġetta għall-proċess normali tat-tfassil tal-politika.

Il-petizzjonant jitlob biex jitqiesu valuri ta' referenza u limiti massimi alternattivi fil-każ li 
jintwera li l-valuri ta’ referenza tal-ICNIRP huma sostanzjalment mhux adegwati biex 
tingħata  protezzjoni għolja lill-konsumatur, skont il-prinċipji tal-liġi Ewropea u 
internazzjonali:

Skont il-parir tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill (199/519/KE) tat-12 ta' Lulju 1999 dwar il-
limitazzjoni ta’ espożizzjoni tal-kampijiet elettromanjetiċi għall-pubbliku (0 Hz – 300 GHz), 
il-Kummissjoni tosserva l-aħħar żviluppi xjentifiċi sabiex tiżgura li r-restrizzjonijiet bażiċi u 
l-valuri ta’ referenza jibqgħu adegwati biex jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni għall-
pubbliku. Jekk jinstab li l-bażi xjentifika għal-linji gwida attwali ma tkunx adegwata, dawn 
ikollhom jiġu eżaminati mill-ġdid. L-għan tal-evalwazzjonijiet tal-Kumitat Xjentifiku ta’ 
Tmexxija (SSC) fl-1998, tal-Kumitat Xjentifiku dwar it-Tossikoloġija, l-Ekotossikoloġija u l-
Ambjent (CSTEE) fl-2001, tal-SCENIHR fl-2007 u tal-SCENIHR fl-2009 kien li jiġi 
determinat jekk hemmx bażi xjentifika biex jerġa' jitqies ir-raġunament wara l-linji gwida 
attwali. S’issa, dawn l-evalwazzjonijiet xjentifiċi indipendenti kollha kkonkludew li 
m’hemmx raġunament xjentifiku biex jiġu modifikati l-limiti ta’ espożizzjoni attwali.

Il-petizzjonant jitlob li l-proċedura tal-leġiżlazzjoni meħtieġa titħaffef sabiex jiġi żgurat li l-
apparat kollu li jipproduċi l-RF u l-ELF jissodisfa l-limiti riveduti li għandhom isiru l-limiti 
legali massimi ta’ sikurezza aktar milli linji gwida jew livelli ta’ referenza rrakkomandati:
Diġà teżisti leġiżlazzjoni Ewropea li tiżgura li l-apparat kollu li jipproduċi l-EMF jikkonforma 
mal-limiti ta’ espożizzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 1999/519/KE. Skont kif mitlub 
mill-Kummissjoni, l-istandards tekniċi rikonoxxuti mid-Direttivi 2006/95/KE2 (id-Direttiva 
                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/documents/ev_20040907_rd01_en.pdf
2 Direttiva 2006/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 dwar l-
armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mat-tagħmir elettriku 
ddisinjat għall-użu fi ħdan ċerti limiti tal-voltaġġ.
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LVD) u 1999/5/KE1 (id-Direttiva R&TTE) u li huma applikabbli għat-tagħmir kollu li 
jipproduċi l-EMF, u li hu attwalment fis-suq tal-UE, jiżguraw li l-pubbliku ma jiġix espost 
lilhinn minn dawn il-limiti. Dawn jirrappreżentaw il-limiti li jistgħu jiġu infurzati legalment.  
L-industrija tosserva dawn il-limiti. Dan l-aħħar instab prodott li ma kienx josserva dawn il-
limiti, iżda kampanja li qieset sensiela akbar ta’ prodotti wriet li dan kien biss każ waħdieni. 
Ta’ min jinnota wkoll li filwaqt li r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 1999/519/KE hija 
rakkomandazzjoni u għalhekk ma torbotx lill-Istati Membri, ħafna mill-Istati Membri 
ddeċidew li jimplimentawha2.

Il-petizzjonant irid jiżgura li l-pubbliku jiġi infurmat adegwatament dwar ir-riskji potenzjali 
mill-użu għal żmien twil ta’ apparat li jipproduċi radjazzjoni sinifikanti RF/MW kif ukoll li 
jsir jaf bir-riskji kumulattivi, riskji għall-gruppi suxxettibbli tal-popolazzjoni u modi kif 
titnaqqas jew tiġi kkontrollata l-espożizzjoni għall-EMFs li jistgħu jkunu ta’ dannu.

Il-Kummissjoni tippubblika l-pariri xjentifiċi kollha tal-UE dwar dawn il-kwistjonijiet u 
tagħmilhom aċċessibbli għall-pubbliku. Isiru sforzi speċjali biex jiġu ppubblikati verżjonijiet 
li jifhimhom kulħadd dwar opinjonijiet xjentifiċi sabiex titjieb l-aċċessibilità għall-
informazzjoni mill-pubbliku kollu (b’mod partikulari, ara 
http://ec.europa.eu/health/opinions2/en/electromagnetic-fields/index.htm).  Barra minn hekk, 
l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa u l-awtoritajiet nazzjonali ppubblikaw fuljetti b'fatti dwar 
din il-kwistjoni.

Il-petizzjonant irid jippromwovi għarfien aħjar u dijanjożi tal-elettroipersensittività mill-
professjonisti tas-saħħa kif ukoll edukazzjoni dwar rimedju xieraq u għarfien tal-
elettroipersensittività bħala dannu funzjonali:

L-elettroipersensittività kienet is-suġġett ta’ ammont kbir ta’ riċerka. S’issa, din ir-riċerka ma 
wrietx li hemm konnessjoni diretta bejn l-espożizzjoni għal tipi differenti ta’ EMF u s-sintomi 
rrappurtati min-nies li qalu li huma elettroipersensittivi. Biex isir aktar progress f’dan il-
qasam, ikun jeħtieġ li jiġu stabbiliti kriterji dijanjostiċi ċari u li jiġu elaborati ipoteżijiet 
xjentifiċi ġodda validati li jkunu jistgħu jiġu eżaminati.

Il-petizzjonant jixtieq jagħti prijorità lill-finanzjament ta’ riċerka relevanti dwar ir-riskju u l-
mekkaniżmi tal-effetti bijoloġiċi u ġenetiċi:

Il-Kummissjoni u ħafna Stati Membri u Pajjiżi Terżi nefqu ammonti kbar ta’ flus f’dawn l-
aħħar għaxar snin biex jinvestigaw l-effetti potenzjali tal-EMF fuq is-saħħa. B’mod speċifiku, 
il-Kummissjoni Ewropea impenjat fondi għar-riċerka mill-Ħames, mis-Sitt u mis-Seba' 
Programm ta’ Qafas ta’ Riċerka3. Dan ipprovda ammont kbir ta’ tagħrif li għen biex twettqu 
                                               
1 Direttiva 1999/5/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9  ta’ Marzu 1999 dwar it-
tagħmir tar-radju u tagħmir terminali ta' telekomunikazzjonijiet u r-rikonoxximent reċiproku 
tal-konformità tagħhom.  
2 Rapport mill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-12 ta' 
Lulju 1999 (1999/519/KE) dwar il-limitazzjoni tal-esponiment tal-pubbliku ġenerali għall-
kampijiet elettromanjetiċi (0 Hz sa 300 GHz) - it-Tieni Rapport ta' Implimentazzjoni 2002-
2007 (COM (2008) 532 Finali).
3 http://ec.europa.eu/research/quality-of-life/pdf/emf_brochure_and_sheets_en.pdf
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bosta evalwazzjonijiet xjentifiċi indipendenti li saru s'issa. Fi ħdan is-Seba' Programm ta’ 
Qafas li għaddej bħalissa, ġew allokati EUR 3.5 miljun għal studju multinazzjonali fid-dinja 
kollha dwar ir-riskju tal-kanċer fil-moħħ mill-espożizzjoni ta’ kampijiet ta' frekwenzi tar-
radju fit-tfulija u fl-adolexxenza (il-proġett MOBI-KIDS).  Il-prijoritizzazzjoni tal-
finanzjament għar-riċerka f’dan il-qasam qiegħed jiġi diskuss, filwaqt li tqiesu n-nuqqasijiet 
xjentifiċi identifikati mill-SCENIHR. 


