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dwar l-electrosmog

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jitlob standards Ewropej aktar stretti għar-radjazzjoni elettromanjetika 
(electrosmog). Il-petizzjonant jixtieq ukoll estensjoni tar-regolament dwar il-kampi 
elettromanjetiċi għall-apparat u t-tagħmir mobbli, li jkun hemm l-obbligu li tiġi ppreżentata 
liċenzja għas-sistemi tal-iġġenerar tal-elettriku, li tinkludi stimi tal-impatt ambjentali, 
investigazzjoni fiż-żoni affettwati mill-electrosmog, aktar riċerka xjentifika dwar il-kampi 
elettromanjetiċi, l-adattament tar-regolamenti dwar is-sikurezza fuq il-post tax-xogħol u l-
ħarsien tal-konsumatur, u li tingħata aktar attenzjoni liż-żoni sensittivi bħall-isptarijiet u t-
tagħmir sensittiv bħat-tagħmir elettrokardjografiku għall-monitoraġġ u l-apparat għad-dijalisi.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Novembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ April 2010.

Il-petizzjoni 

Il-petizzjonant jitlob lill-Unjoni Ewropea biex tieħu l-azzjoni li ġejja fir-rigward tal-kampijiet
elettromanjetiċi (EMF): 

a) Id-dispożizzjonijiet legali kollha dwar l-EMF għandhom jikkonformaw mal-prinċipji 
ta’ protezzjoni u ta’ prekawzjoni. 

b) Il-kostruzzjoni ta’ tagħmir ġdid għandha tikkonforma mal-prinċipju ALARA (“as low 
as reasonably achievable”). 
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c) Il-limiti ta’ esponiment għall-effetti ambjentali ta’ ħsara tal-EMF għandhom jiġu 
rriveduti b’urġenza, għall-kampi manjetiċi ta’ frekwenza baxxa għandhom jiġu ffissati 
fil-livell ta’ 0.2 microtesla għat-tagħmir ġdid, u għall-kampi ta’ frekwenza għolja 
f’livell li jkun 10 darbiet aktar baxx mil-limiti attwali proposti mir-Rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill 1999/519/KE.

d) Ir-Regolament għandu jkopri t-telefonija ċellulari, ir-radar tal-baħar u t-transmiters tal-
vapuri, u l-firxa sħiħa tat-tagħmir elettroniku kif ukoll l-istallazzjonijiet weqfin. 

e) Għandu jiddaħħal rekwiżit ta’ permess għas-sistemi ta’ provvista tal-enerġija u n-
netwerks tax-xandir, inkluża stima tal-impatt ambjentali standard li tidentifika l-livelli 
eżistenti ta’ esponiment.

f) L-Unjoni Ewropea għandha tistabbilixxi prijorità ta’ finanzjament għar-riċerka 
interdixxiplinari dwar il-“protezzjoni tas-saħħa b’rabta mal-kampi elettromanjetiċi”. 

g) Fir-rigward tal-EMF u s-saħħa u s-sigurtà industrijali, għandha tiġi introdotta direttiva 
aktar stretta tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti minimi tas-saħħa u s-sigurtà fir-rigward tal-
esponiment tal-ħaddiema għar-riskji li ġejjin minn aġenti fiżiċi. 

h) Fl-aħħar nett, għandu jintlaħaq livell minimu ta’ ħarsien tal-konsumatur fil-qasam tal-
kompatibilità elettromanjetika fl-Unjoni Ewropea. 

i) It-twissijiet u l-istruzzjonijiet għall-użu ta’ tagħmir elettriku bħall-baby monitors jew 
it-telefowns ċellulari għandhom ikunu obbligatorji. 

j) Għandha tiġi stabbilita firxa sħiħa ta’ miżuri tekniċi biex l-esponiment tal-
popolazzjoni għall-EMF ikun limitat għall-minimu inevitabbli. 

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-Kummissjoni tixtieq tikkumenta dwar il-petizzjoni billi tittratta punt wara punt.

a) Id-dispożizzjonijiet legali kollha tal-UE dwar l-EMF diġà jikkonformaw mal-prinċipji 
ta’ protezzjoni u ta’ prekawzjoni. It-Trattat jirrikjedi li l-politiki tal-UE jiżguraw livell 
għoli ta’ protezzjoni tal-pubbliku, u li l-atti regolatorji rilevanti tal-UE jirrispettaw il-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni (2000) 1 finali dwar il-Prinċipju ta’ Prekawzjoni.

b) Il-leġiżlazzjoni tal-UE li hija applikabbli għat-tagħmir ġdid tikkonforma mal-prinċipji 
msemmija taħt il-punt preċedenti, li għandhom ikunu suffiċjenti biex jiġi żgurat livell 
għoli ta’ protezzjoni tal-pubbliku. 

c) Permezz tal-Kumitat Xjentifiku għar-Riskji tas-Saħħa Emerġenti jew Reċentement 
Identifikati (SCENIHR), li huwa indipendenti, il-Kummissjoni twettaq reviżjonijiet 
perjodiċi tal-letteratura xjentifika bil-għan li tassessja jekk għadhomx validi l-limiti ta’ 
esponiment proposti mir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 1999/519/KE. L-aktar 
valutazzjoni reċenti1 ma tipprovdi l-ebda bażi xjentifika għall-modifika tal-limiti 
eżistenti ta’ esponiment.

d) Il-leġiżlazzjoni eżistenti tal-UE tkopri t-tagħmir u l-prodotti kollha msemmija mill-
petizzjonant. 

e) Ir-rekwiżiti ta’ permess jaqgħu fil-kompetenza tal-Istati Membri, ħlief għal ċerti 
każijiet definiti mid-Direttiva tal-Istima tal-Impatt Ambjentali. 

                                               
1 Opinjoni tal-SCENIHR adottata fid-19 ta’ Jannar, 2009
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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f) Il-Kummissjoni Ewropea ffinanzjat fil-passat, u għadha qed tiffinanzja, riċerka dwar l-
impatti tal-kampi elettromanjetiċi fuq is-saħħa umana. Il-Kummissjoni tibqa’ 
timmonitorja l-iżviluppi fl-oqsma xjentifiċi u ta’ politika relatati u se tikkunsidra l-
possibilità li, jekk jidhrilha xieraq, tinkludi, fi programmi futuri ta’ ħidma, suġġetti ta’ 
riċerka relatati mas-saħħa li jittrattaw l-EMF, bil-għan li jimtlew il-lakuni li jifdal fir-
rigward tal-għarfien. Aktar tagħrif huwa disponibbli fuq:

      http://ec.europa.eu/health/electromagnetic_fields/policy/index_en.htm
g) Fir-rigward tas-saħħa u s-sigurtà okkupazzjonali, id-Direttiva 2004/40/KE1 diġà tkopri 

r-riskji tal-ħaddiema esposti għal kampi elettromanjetiċi waqt ix-xogħol. Din id-
Direttiva għandha tiġi trasposta fil-leġiżlazzjoni nazzjonali mill-Istati Membri mhux 
aktar tard mit-30 ta’ April 2012. Madankollu, din id-Direttiva bħalissa qed tiġi 
rriveduta, u huwa mistenni li l-Kummissjoni tadotta proposta leġiżlattiva ġdida matul 
din is-sena (l-2010). L-ewwel konsultazzjoni tal-imsieħba soċjali, b’applikazzjoni tal-
Artikolu 154(2) tat-TFUE, diġà seħħet fl-2009. It-tieni fażi tal-konsultazzjoni tal-
imsieħba soċjali skont l-Artikolu 154(3) bħalissa qed tiġi ppreparata.

h) Il-qafas regolatorju tal-UE diġà qed jiżgura livell għoli ta’ protezzjoni mill-EMF fl-
Unjoni Ewropea. 

i) Il-leġiżlazzjoni tal-UE diġà tiżgura li l-prodotti mqiegħda fis-suq tal-UE jkunu sikuri u 
jkunu akkumpanjati mit-twissijiet meħtieġa u struzzjonijiet għal użu sikur. 

j) L-istandards tekniċi żviluppati skont il-leġiżlazzjoni applikabbli tal-UE jikkonformaw 
mal-limiti validi proposti mir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 1999/519/KE (ara l-punt 
c. aktar ’il fuq).

Konklużjoni

Il-qafas regolatorju Ewropew fir-rigward tal-kampi elettromanjetiċi diġà jindirizza t-tħassib 
kollu mqajjem mill-petizzjonant. Għal dak li għandu x’jaqsam mar-rekwiżiti ta’ permess, ikun 
xieraq li l-petizzjonant jitlob tagħrif fil-livell tal-Istati Membri. 

                                               
1 Id-Direttiva 2004/40/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 fuq il-ħtiġijiet minimi 
għas-saħħa u s-sigurtà fir-rigward tal-espożizzjoni ta’ ħaddiema għal riskji li jiġu minn aġenti fiżiċi (kampi 
elettromanjetiċi) (It-18-il Direttiva individwali fis-sens tal-Artikolu 16(1) tad-Direttiva 89/391/KEE); ĠU L 184 
tal-24.5.2004, p.1


