
CM\792294MT.doc PE429.657v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat  għall-Petizzjonijiet

25.5.2009

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0524/2009, imressqa minn Giuseppe Ciampolillo ta’ nazzjonalità 
Taljana, f’isem il-Comitato Cittadino Isola Pulita, dwar stazzjon tar-radar fl-Isola 
delle Femmine (l-Italja) 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant joġġezzjona għall-preżenza ta’ stazzjon tar-radar fl-Isola delle Femmine.  
Huwa qed jgħid li din l-istallazzjoni qiegħda tikkawża tniġġis elettromanjetiku. Huwa jsemmi 
d-dritt għall-protezzjoni tas-saħħa pubblika u l-prinċipju ta’ prekawzjoni. 

2. Ammissibilità

Tiġi ddikjarata ammissibbli fit-8 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’ Mejju 2009.

Il-petizzjoni 

Ċittadin Taljan, appoġġjat minn ċittadini oħra, qed jilmenta li s-saħħa pubblika tista’ tiġi 
affettwata mill-emissjonijiet minn stazzjon tar-radar fl-Isola delle Femmine.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Skont l-Artikolu 152 tat-Trattat, l-awtoritajiet tal-Istati Membri huma responsabbli għall-
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protezzjoni tal-pubbliku mill-esponiment għall-kampijiet elettromanjetiċi (EMF). L-unika 
għodda disponibbli f’livell tal-UE hija 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. Din ir-rakkomandazzjoni mhux vinkolanti tinkludi
miżura ta’ prekawzjoni (fattur ta’ sigurtà ta’ 50).
Madankollu, l-Istati Membri kollha ħadu l-miżuri neċessarji għall-implimentazzjoni tar-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill, iżda kull stat għamel dan b'mod differenti. L-Italja stabbiliet
limiti tal-esponiment li huma aktar stretti minn dawk stipulati fir-Rakkomandazzjoni tal-
Kunsill.
Barra dan, kif stipulat fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill, il-Kummissjoni timmonitorja fuq 
bażi regolari riċerka dwar l-effetti tas-saħħa potenzjali tal-kampijiet elettromanjetiċi. F’Jannar 
2009 l-Kumitat Xjentifiku dwar Riskji Sanitarji Emerġenti u dawk li ġew Identifikati 
Reċentement (SCENIHR), li hu independenti mill-UE, adotta opinjoni dwar l-effetti tas-saħħa 
potenzjali tal-kampijiet elettromanjetiċi. Din l-opinjoni hi bbażata fuq l-evidenza xjentifika 
kollha disponibbli sal-aħħar tal-2008. 
Fir-rigward tal-kampijiet tal-frekwenza tar-radju (RF) (li jinkludu dawk li joħorġu mill-
istazzjonijiet tar-radar), l-opinjoni tal-SCENIHR2 tikkonkludi minn tliet punti ta’ evidenza
differenti (studji epidemoloġiċi, l-istudji tal-annimali u l-istudji in vitro) li mhux probabbli li 
l-esponiment għall-kampijiet tal-RF iwassal għal żieda fil-kanser fil-bniedem. Huma meħtieġa 
aktar studji biex jiġi identifikat jekk l-esponiment tal-bniedem għal żmien twil għat-telefons 
ċellulari jistax ipoġġih f’riskju tal-kanser.
Rigward ir-riżultati nonkarċinoġeni, il-SCENIHR jinnota li l-istudji xjentifiċi ma jurux li 
hemm relazzjoni bejn l-esponiment għall-RF u s-sintomi rrapportati mill-persuna nnifisha. 
Hemm xi evidenza li l-kampijiet tal-RF jistgħu jinfluwenzaw ir-riżultati tal-
elettroenċefalogramma u l-irqad tal-bnedmin iżda r-relevanza għas-saħħa ta’ dawn is-sejbiet 
għadha inċerta. Studji oħrajn ma jurux effett fuq ir-riproduzzjoni. M’hemm l-ebda dejta li 
tindika b'mod konsistenti effetti oħra fuq is-saħħa tal-bniedem.

Konklużjoni

Evidenza xjentifika attwali tkompli tivverifika l-konklużjoni li l-limiti tal-esponiment proposti 
mir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 1999/519/KE jiżguraw livell għoli ta’ protezzjoni tal-
pubbliku. Għas-sitwazzjoni speċifika msemmija fil-petizzjoni, il-petizzjonant għandu 
jikkuntattja lill-awtoritajiet relevanti fl-Italja. Skont l-Artikolu 152 tat-Trattat, l-awtoritajiet 
tal-Istati Membri huma responsabbli għall-protezzjoni tal-pubbliku mill-esponiment tal-
kampijiet elettromanjetiċi u li jaraw li l-limiti tal-esponiment applikabbli ma jinqabżux.

                                               
1 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 1999/519/KE tat-12 ta’ Lulju dwar il-limitazzjoni tal-esponiment tal-pubbliku ġenerali 

għall-kampijiet elettromanjetiċi  (0 Hz to 300 GHz) (ĠU L 199/59, 30.7.1999)
2 SCENIHR (Il-Kumitat Xjentifiku dwar Riskji għas-Saħħa Emerġenti jew li ġew Identifikati Reċentement). L-effetti tas-

saħħa mill-esponiment għall-EMF. 19 ta' Jannar 2009 , disponibbli fuq: 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf


