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Suġġett: Petizzjoni 0498/2009, imressqa minn L.R. ta’ nazzjonalità Portugiża, dwar ir-
radjazzjoni elettromanjetika minn arbli tat-telefowns ċellulari f’zona 
residenzjali f’Oeiras fil-Portugall

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar tliet arbli tat-telefowns ċellulari fil-viċinanza immedjata ta’ fejn 
jgħix f’Oeiras li, fl-opinjoni tiegħu, jippreżentaw riskju serju għas-saħħa tal-familja tiegħu u 
tal-ġirien tiegħu. B’mod partikolari, huwa jirreferi għas-sintomi ta’ mard li kellhom it-tfal 
tiegħu li huwa jattribbwixxi għall-espożizzjoni tagħhom għall-frekwenzi tar-radju u tal-
majkrowejvs. Huwa għalhekk qed jitlob lill-Parlament biex jintervjeni sabiex jipproteġi r-
residenti f’Oeiras u ma jħallix arbli mobbli tar-radju jitwaqqfu f’zoni sensittivi, inklużi 
distretti residenzjali.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-7 ta’ Lulju 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Settembru 2009.

Il-petizzjoni 

Il-petizzjonant, li huwa ċittadin Portugiż, jilmenta li saħħet familtu qed tiġi affettwata minn 
emissjonijiet ta’ kampijiet elettromanjetiċi (EMF) li ġejjin minn stazzjonijiet ta’ bażi tat-
telefowns qrib l-appartament tiegħu. 
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Il-Kummenti tal-Kummissjoni dwar il-Petizzjoni

Skont l-Artikolu 152 tat-Trattat, il-Komunità, fiha nnifisha, m’għandha l-ebda poter ta’
armonizzazzjoni fil-qasam tal-ħarsien tas-saħħa. Għalhekk huma l-awtoritajiet tal-Istati 
Membri li huma responsabbli għall-protezzjoni tal-pubbliku kontra l-esponiment għall-EMF. 
L-uniku strument disponibbli f’livell Komunitarju huwa r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 
(1999/519/KE) tat-12 ta’ Lulju 1999 dwar il-limitazzjoni tal-esponiment tal-pubbliku ġenerali 
għall-kampijiet elettromanjetiċi (0 Hz sa 300 GHz)1. Kif indikat, dan l-istrument mhuwiex 
vinkolanti. L-Istati Membri kollha ħadu miżuri għall-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill, iżda kull wieħed uża metodu differenti biex jagħmel dan. F’xi każijiet, Stati 
Membri stabbilixxew limiti għall-esponiment li huma aktar stretti minn dawk stipulati fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill (pereżempju l-Greċja, l-Italja u l-Belġju).

Bħalma tirririkjedi r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill, il-Kummissjoni timmonitorja fuq bażi 
regolari r-riċerka dwar l-effetti potenzjali tal-kampjijiet elettromanjetiċi fuq is-saħħa. F’Jannar 
tal-2009, il-Kumitat Xjentifiku indipendenti tal-UE dwar Riskji għas-Saħħa Emerġenti jew li 
ġew Identifikati Reċentement (SCENIHR) adotta opinjoni dwar l-effetti potenzjali tal-
kampjijiet elettromanjetiċi fuq is-saħħa. Din l-opinjoni hija bbażata fuq l-evidenza xjentifika 
kollha li kienet disponibbli sa tmiem l-2008.  

Għal dak li għandu x’jaqsam mal-frekwenza tar-radju (RF), l-opinjoni tal-SCENIHR2

tikkonkludi minn tliet linji indipendenti ta’ evidenza (evidenza epidemjoloġika, studji fuq 
annimali u studji in vitro) li mhuwiex probabbli li esponiment għal kampijiet tal-RF iwassal 
għal żieda fil-kanser fil-bniedem. Jinħtieġu iktar studji sabiex wieħed ikun jista’ jistabbilixxi 
jekk esponiment konsiderevolment twil (li jaqbeż sewwa l-għaxar snin) tal-bniedem għat-
telefowns ċellulari jistax jikkawża ċertu periklu ta’ kanser.

Fir-rigward tal-effetti mhux karċinoġeni, il-SCENIHR jinnota li l-istudji xjentifiċi ma 
jindikawx rabta bejn l-esponiment għall-RF u s-sintomi rrapportati mill-persuna nnifisha. 
Hemm ċerta evidenza li l-kampijiet tal-RF jistgħu jinfluwenzaw ix-xejriet li tieħu l-
elettroenċefalogramma kif ukoll l-irqad tal-bniedem, iżda r-rilevanza ta’ dawn is-sejbiet għas-
saħħa tibqa’ inċerta. Studji oħra ma juru l-ebda effett fuq ir-riproduzzjoni. M’hemm l-ebda 
dejta li b’mod konsistenti tindika l-eżistenza ta’ effetti oħra fuq is-saħħa umana.

Ta’ min jinnota wkoll li l-kampijiet maħluqa mill-istazzjonijiet ta’ bażi tipikament huma ta’
daqs ta’ grad wieħed inqas mil-limiti għall-esponiment proposti fir-Rakkomandazzjoni tal-
Kunsill, u b’hekk huwa improbabbli għall-aħħar li jistgħu jwasslu għal effetti negattivi fuq is-
saħħa. Dan ifisser li mhuwiex probabbli li l-esponiment għal kampijiet li jinħolqu fl-arja
ċirkostanti minn stazzjonijiet ta’ bażi, realment, ivarja b’mod sinifikanti bejn il-pajjiżi 
Ewropej li implimentaw limiti differenti għall-esponiment. 

Konklużjoni

L-evidenza xjentifika kurrenti tibqa’ ssostni l-konklużjoni li l-limiti għall-esponiment kif 
                                               
1 Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 1999/519/KE tat-12 ta’ Lulju 1999 dwar il-limitazzjoni tal-esponiment tal-pubbliku 

ġenerali għall-kampijiet elettromanjetiċi (0 Hz sa 300 GHz) (ĠU L 199/59, 30.7.1999)
2 SCENIHR (Kumitat Xjentifiku dwar Riskji għas-Saħħa Emerġenti jew li ġew Identifikati Reċentement). Health Effects of 

Exposure to EMF. 19 ta’ Jannar 2009, disponibbli fuq: 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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proposti fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 1999/519/KE jiżguraw livell għoli ta’ protezzjoni 
tal-pubbliku. Fir-rigward tas-sitwazzjoni speċifika li ġiet irraportata fil-petizzjoni, ikun xieraq 
li l-petizzjonant jikkuntattja lill-awtoritajiet rilevanti fil-Portugall, peress li huma l-awtoritajiet 
tal-Istati Membri li huma responsabbli għall-protezzjoni tal-pubbliku kontra l-esponiment 
għall-kampijiet elettromanjetiċi.


