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Suġġett: Petizzjoni 1272/2008, imressqa minn Silvio Mundinger, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, f’isem il-Grupp ta’ Azzjoni taċ-Ċittadini ta’ Härtsfeld t'Isfel, bi 
tliet kofirmatarji, dwar stazzjon ta’ trażmissjoni/riċezzjoni tat-telefonija 
ċellulari

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant joġġezzjoni dwar il-post fejn jinsab l-istazzjon ta’ trażmissjoni/riċezzjoni tat-
telefonija ċellulari f’Dischingen-Katzenstein fid-distrett ta’ Heidenheim/Brenz fil-Ġermanja, 
u jindika li l-veduta mill-Kastell Katzenstein, li qed jirċievi fondi mill-Programm LEADER, 
qed titkerrah mill-erjal ta’ trażmissjoni li hu għoli kważi 50 metru. Barra minn hekk, hu 
jsostni li l-inħawi mad-dawra qed jiġu affettwati minn radjazzjoni elettromanjetika. Hu 
jargumenta li s-sit magħżul u d-dannu li jirriżulta lill-ambjent u l-pajsaġġ jikkostitwixxu ksur 
tal-Artikoli 174 u 175 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea. Huwa jitlob li jkun 
hemm dispożizzjonijiet Ewropej iktar stretti u uniformi dwar il-proċeduri ta’ informazzjoni, 
bħal dawk segwiti min-NATO.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-18 ta’ Frar 2009. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni skont l-
Artikolu 192(4).

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

Il-preservazzjoni u l-ħarsien tal-ambjent u l-protezzjoni tas-siti ta' wirt kulturali 
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Dan il-proġett jaqa' fi ħdan l-ambitu tad-dispożizzjonijiet leġiżlattivi tad-Direttiva 97/33/KE1

u tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill2 1999/519/KE dwar il-limitu ta' espożizzjoni tal-pubbliku 
ġenerali għal kampijiet elettromanjetiċi (0 Hz sa 300 GHz), filwaqt li ma jaqax fi ħdan l-
ambitu tad-Direttiva 85/337/KEE3 dwar l-evalwazzjoni tal-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u 
privati dwar l-ambjent kif emendata mid-Direttivi 97/11/KE4 u 2003/35/KE5 (id-Direttiva 
EIA). 

Minkejja li l-antenni tat-telefonija mobbli mhumiex koperti bħal tali mid-Direttiva EIA, l-
awtoritajiet nazzjonali jistgħu jiddeċiedu li jagħmlu proġetti oħra suġġetti għall-proċedura 
EIA, apparti dawk elenkati fl-annessi tad-Direttiva EIA. 

Skont id-Direttiva 2001/42/KEE dwar l-evalwazzjoni tal-effetti ta' ċerti pjanijiet u programmi 
fuq l-ambjent, l-hekk imsejħa Direttiva SEA6, l-evalwazzjonijiet ambjentali għandhom isiru 
għal dawk il-pjanijiet u programmi li probabbli jħallu effetti sinifikanti fuq l-ambjent u li 
jissodisfaw il-kriterji kollha stabbiliti fid-Direttiva. Ir-rapport ambjentali li ġie stabbilit bħala 
parti mill-proċess ta' evalwazzjoni previst mid-Direttiva SEA, jinkludi wkoll, fejn xieraq, 
tagħrif dwar il-wirt kulturali fosthom il-wirt arkitettonika u dak arkeoloġiku. Madankollu, it-
tagħrif previst fil-petizzjoni ma jsemmix dawn it-tip ta' pjanijiet jew programmi. Id-Direttiva 
SEA ma tapplikax għal proġetti individwali bħal dak imsemmi fil-petizzjoni.

Il-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem

Kif mitlub mir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill7 1999/519/KE, il-Kummissjoni qed tissorvelja 
r-riċerka dwar l-effetti potenzjali fuq is-saħħa tal-bniedem tal-kampijiet elettromanjetiċi. 
F'dan il-kuntest, fid-19 ta' Jannar 2009, il-Kumitat Xjentifiku indipendenti tal-UE dwar Riskji 
Emerġenti jew li ġew Identifikati Reċentement għas-Saħħa (SCENIHR) adotta opinjoni dwar 
l-effetti potenzjali fuq is-saħħa tal-bniedem tal-kampijiet elettromanjetiċi. Din l-opinjoni hija 
bbażata fuq l-evidenza xjentifika kollha disponibbli sa tmiem l-2008. 

Fir-rigward tal-kampijiet ta' radjufrekwenza (RF), l-opinjoni tal-SCENIHR8 ibbażata fuq tliet 
linji indipendenti ta' evidenza (studji epidemjoloġiċi, tal-annimali u in vitro) ikkonkludiet li l-
espożizzjoni għall-kampijiet ta' radjufrekwenza improbabbli li jwasslu għal żieda tal-kanċer 
fil-bnedmin iżda li studji ulterjuri huma meħtieġa biex ikun identifikat jekk bnedmin esposti 
fuq medda konsiderevolment itwal (sew aktar minn 10 snin) għall-mowbajls tistax toħloq xi 
riskju marbut mal-kanċer.

Fir-rigward ta' riżultati li ma jindikawx effetti karċinoġeniċi, l-SCENIHR jinnota li l-istudji 

                                               
1 ĠU L 199, 26.7.1997, p. 32-52
2 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 1999/519/KE tat-12 ta' Lulju 1999 dwar il-limitazzjoni tal-espożizzjoni tal-pubbliku 
ġenerali għall-kampijiet elettromanjetiċi (0 Hz sa 300 GHz) (ĠU L 199/59, 30.7.1999)
3 ĠU L 175, 5.7.1985, p.40
4 ĠU L 73, 14.3.1997, p.5
5 ĠU L 156, 25.6.2003, p.17
6 ĠU L 197, 21.7.2001
7 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 1999/519/KE tat-12 ta' Lulju 1999 dwar il-limitazzjoni tal-espożizzjoni tal-pubbliku 
ġenerali għall-kampijiet elettromanjetiċi (0 Hz sa 300 GHz) (ĠU L 199/59, 30.7.1999)
8 SCENIHR (Il-Kumitat Xjentifiku dwar Riskji għas-Saħħa Emerġenti jew li ġew Identifikati Reċentement)  Effetti tal-
espożizzjoni fuq is-saħħa tal-EMF 19 ta' Jannar 2009 , disponibbli f'dan l-indirizz: 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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xjentifiċi ma rnexxilhomx jipprovdu bażi għar-relazzjoni bejn l-espożizzjoni għar-
radjufrekwenza u s-sintomi li ġew irrappurtati min-nies innifishom. Hemm xi evidenza li l-
kampijiet tar-radjufrekwenza jistgħu jinfluwenzaw il-mudell tal-elettroenċefalogramma u tal-
irqad fil-bnedmin, iżda r-rilevanza ta' dawn is-sejbiet fuq is-saħħa hija inċerta. Studji oħra 
juru nuqqas ta' effett fuq ir-riproduzzjoni filwaqt li ebda dejta ma tindika b'mod konsistenti xi 
effetti oħra fuq is-saħħa tal-bniedem.

Għandu jkun osservat ukoll li l-kampijiet prodotti minn stazzjonijiet ta' bażi huma tipikament 
livell anqas mil-limiti ta' espożizzjoni proposti mir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill u bħala tali 
estremament improbabbli li jwasslu għal xi effetti tas-saħħa negattivi. Filfatt dan ifisser li l-
espożizzjoni ambjentali reali għall-kampijiet minn stazzjonijiet ta' bażi improbabbli li jkunu 
differenti b'mod sinifikanti bejn pajjiżi Ewropej li jkunu implimentaw limiti ta' espożizzjoni 
differenti.  

Fir-rigward tat-tagħrif dwar fejn jinsabu l-istazzjonijiet ta' bażi tat-telefonija mobbli, xi 
websajts diġà pprovdew dan it-tagħrif, bħal, pereżempju, is-sit li ġej fil-Ġermanja:

http://emf.bundesnetzagentur.de/gisinternet/index.aspx?User=1000&Lang=de .


