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Suġġett: Petizzjoni 0807/2009, imressqa minn Antonio Gagliardi, ta’ nazzjonalità 
Taljana, f’isem l-Assoċjazjoni “Lotta inquinamento per la tutela 
dell’ambiente volturino ONLUS”, dwar tniġġis elettromanjetiku u ingann 
min-naħa tal-awtoritajiet pubbliċi f’Volturino 

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant ilu jiġġieled kontra l-istallazzjoni ta’ antenni tar-radju u tat-televiżjoni fl-erja 
tiegħu għal 23 sena.  Huwa jallega li l-livelli kollha tal-awtorità pubblika kisru r-regolamenti 
fis-seħħ.  Skont il-kejl tiegħu, il-livell tal-emissjonijiet jaqbeż il-livell awtorizzat. Huwa jgħid 
li kemm ilu li mar jgħix xi mkien ieħor, reġa’ beda jorqod, iżda qed ifittex għajnuna sabiex 
martu tkun tista’ tittrasferixxi ruħha wkoll.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Ottubru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Diċembru 2009.

L-ewwel u qabel kollox, għandu jiġi enfasizzat li, kif stabbilit mit-Trattat dwar l-UE, l-Istati 
Membri huma responsabbli għall-protezzjoni tal-pubbliku mill-esponiment tal-kampijiet 
elettromanjetiċi. Għalhekk, fl-istat preżenti tal-Liġi Komunitarja, il-Komunità Ewropea 
m’għandha l-ebda kompetenza f’din il-kwistjoni. Minħabba f’dan, iċ-ċittadin konċernat 
għandu jirreferi għall-awtoritajiet (Taljani) nazzjonali relevanti biex jiżgura li l-limiti Taljani 
ta’ esponiment ma jkunux qed jinqabżu. L-Italja għandha qafas regolatorju komprensiv biex 
jitratta din il-kwistjoni, li huwa iktar restrittiv mill-qafas ġenerali li hu rakkomandat fil-livell 
tal-UE mir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 1999/519/KE tat-12 ta’ Lulju 1999 dwar il-
limitazzjoni tal-esponiment tal-pubbliku ġenerali għall-kampijiet elettromanjetiċi (0 Hz – 300 
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GHz).
Il-Kummissjoni tevalwa b’mod regolari l-validità tal-qafas tal-UE fir-rigward tal-iktar 
evidenza xjentifika reċenti. Bħalissa, il-parir xjentifiku indipendenti relevanti huwa l-iktar 
opinjoni reċenti tal-Kumitat Xjentifiku dwar Riskji Emerġenti u Identifikati Riċentement 
għas-Saħħa dwar l-effetti fuq is-saħħa tal-esponiment għall-kampijiet elettromanjetiċi (EMF), 
adottata fid-19 ta’ Ja n n a r  2009. L-opinjoni hija disponibbli fuq dan is-sit: 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf . 
Fir-rigward tal-frekwenzi tar-radju, il-Kumitat SCENIHR jikkonkludi li, fuq il-bażi ta’ tliet 
linji ta’ evidenza indipendenti (studji epidemjoloġiċi u dawk fuq l-annimali u in vitro), ma 
jidhirx li l-esponiment għall-kampijiet tal-frekwenzi tar-radju (RF) iwassal għal żieda fil-
kanser fil-bnedmin. 
Fir-rigward ta’ riżultati mhux karċinoġeni, il-kumitat jikkonkludi li l-istudji xjentifiċi naqsu 
milli jipprovdu fatti li juru li hemm konnessjoni bejn l-esponiment għall-frekwenzi tar-radju u 
s-sintomi awtorappurtati iżda juru li effett “nocebo” (effett negattiv mhux speċifiku li huwa 
kkawżat mill-istennija jew mit-twemmin li xi ħaġa tikkawża ħsara) jista’ jkollu rwol fl-
iżvilupp tas-sintomi.

Il-Kumitat SCENIHR isostni wkoll li hemm ċerta evidenza li turi li l-kampijiet tal-frekwenzi
tar-radju jistgħu jinfluwenzaw il-patterns tal-EEG u l-irqad tal-bnedmin, iżda r-rilevanza 
għas-saħħa ta’ dawn is-sejbiet hija inċerta. Studji oħra rigward il-funzjonijiet/l-aspetti tas-
sistema nervuża u rigward ir-riproduzzjoni u l-iżvilupp tal-bnedmin jew l-annimali naqsu 
milli juru li hemm xi effett fuq is-saħħa.
Skont l-Artikolu 152 tat-Trattat, l-awtoritajiet tal-Istati Membri huma responsabbli għall-
protezzjoni tal-pubbliku mill-esponiment tal-kampijiet elettromanjetiċi u għall-iżgurar li jiġu 
rispettati l-limiti applikabbli tal-esponiment. Għalhekk, is-sitwazzjoni speċifika li hija 
deskritta mill-petizzjonant taqa’ taħt il-kompetenza tal-awtoritajiet Taljani relevanti. Għal 
iktar informazzjoni dwar il-kampijiet elettromanjetiċi inġenerali, il-petizzjonant jista’
jikkonsulta din il-paġna fuq l-Internet: 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/environment/EMF/emf_en.print.htm .


