
CM\816769MT.doc PE441.340v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

11.5.2010

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1493/2009, imressqa minn Collectif de Faucompierre, ta’ 
nazzjonalità Franċiża, f’isem ir-raħal ta’ Faucompierre, dwar it-tniġġis 
elettromanjetiku minn antenna tal-mowbajls

1. Sommarju tal-petizzjoni

L-abitanti ta’ Faucompierre jopponu l-istallazzjoni ta’ antenna tar-relay għat-telefonija tal-
mowbajls. Il-kumpanija responsabbli tirreferi għad-Direttiva tal-Kunsill 1999/519/KE dwar il-
limitu tal-espożizzjoni tal-pubbliku ġenerali għall-kampijiet elettromanjetiċi. Il-petizzjonanti 
huma tal-fehma li se jiġu esposti għal impatt elettromanjetiku ħafna ikbar minn dak previst 
mid-Direttiva.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-26 ta’ Jannar 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-11 ta’ Mejju 2010.

Il-petizzjonant jopponi l-installazzjoni ta’ antenna  tat-telefonija tal-mowbajl, li l-għan tagħha 
huwa li tipprovdi kopertura għal white zone (żona tat-territorju nazzjonali fejn il-kopertura tat-
telefonija tal-mowbajl tkun kondiviża bejn l-operaturi kollha nazzjonali), u jitlob li jiġi 
rispettat l-istandard dwar il-kompatibilità elettromanjetika. 

Il-petizzjonant jibbaża fuq id-digriet Franċiż nru 2006-1278 dwar il-kompatibilità 
elettromanjetika sabiex jitlob biex jiġi limitat il-valur tal-qasam tal-elettriku trażmess minn 
din l-antenna tat-telekomunikazzjoni bi 3 V/m. Madankollu, it-tagħmir terminali tat-
telekomunikazzjoni u t-tagħmir tar-radju huma esklussivament esklużi mill-qasam ta’ 
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applikazzjoni ta’ dan id-digriet minħabba li dan it-tip ta’ tagħmir jaqa’ fil-qasam ta’ 
applikazzjoni tad-Direttiva 1999/5/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tad-9 ta’ Marzu 
1999, dwar it-tagħmir tar-radju u tagħmir terminali ta’ telekomunikazzjonijiet u r-
rikonoxximent reċiproku tal-konformità tagħhom.

Il-limitu ta’ espożizzjoni tal-pubbliku fl-oqsma elettromanjetiċi huwa r-responsabilità tal-
Istati Membri. Fil-livell tal-UE, it-test applikabbli huwa r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 
(1999/519/KE), tat-12 ta’ Lulju 1999, dwar il-limitazzjoni tal-esponiment tal-pubbliku 
ġenerali għall-kampijiet elettromanjetiċi (minn 0 Hz sa 300 GHz) li tirrakkomanda limitu ta’ 
41 V/m għal frekwenza ta’ 900 MHz. Din ir-rakkomandazzjoni serviet ta’ bażi għat-tħejjija 
tal-istandards armonizzati li jikkonferixxu preżunzjoni ta’ konformità lill-eżiġenzi tad-
Direttiva 1999/5/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tad-9 ta’ Marzu 1999, dwar 
apparat tar-radju u apparat terminali tat-telekommunikazzjonijiet u r-rikonoxximent reċiproku 
tal-konformità tagħhom (R&TTE). Konsegwenza ta’ hekk, it-tagħmir kollu li jirrispetta d-
Direttiva 1999/5/KE, huwa preżunt li jevita kull eċċess tal-livelli ta’ espożizzjoni tar-
rakkomandazzjoni. Barra minn hekk l-Istati Membri għandhom jinnominaw jew joħolqu 
awtoritajiet responsabbli mis-sorveljanza tas-suq.

Il-bażi legali msemmija fil-petizzjoni preżenti mhijiex applikabbli fil-każ speċifiku 
inkwistjoni. F’konformità ma’ dak li ġie indikat lilhom mill-operatur Orange, fil-liġi Franċiża, 
huwa tabilħaqq id-digriet nru 2002-775 tat-3 ta’ Mejju 2002 li huwa applikabbli, u mhux id-
digriet nru 2006-1278 tat-18 ta’ Ottubru 2006. L-Istati Membri huma responsabbli mill-
implimentazzjoni tad-Direttiva 1999/5/KE u mill-protezzjoni tal-pubbliku. Għaldaqstant, il-
petizzjonant għandu jindirizza t-talba tiegħu lill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti li 
għandhom ir-responsabilità li jivverifikaw il-validità tal-implimentazzajoni mill-Istat Franċiż 
tal-prinċipji msemmija fil-leġiżlazzjoni Ewropea. L-awtoritajiet nazzjonali għad-Direttiva 
R&TTE huma disponibbli fuq l-Internet fl-indirizz li ġej:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/documents/contacts-
points/marksur/index_en.htm


