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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0827/2010, ippreżentata minn Francisco Cano Sánchez, ta’ 
nazzjonalità Spanjola, dwar it-tniġġis elettromanjetiku

1. Sommarju tal-petizzjoni

Minħabba ż-żieda esponenzjali fit-tniġġis elettromanjetiku, il-petizzjonant jitlob l-
introduzzjoni ta’ miżuri prekawzjonarji għall-protezzjoni tas-saħħa pubblika u tal-ambjent, 
sabiex jiġi żgurat li l-awtoritajiet jagħtu l-prijorità lill-ispezzjonijiet tas-saħħa biex l-attenzjoni 
ma tingħatax biss lit-teknoloġija. Huwa qed jitlob sabiex tiġi ffinanzjata kampanja 
komprensiva ta’ informazzjoni pubblika rigward ir-riskji ta’ espożizzjoni għall-microwaves 
ambjentali inġenerali u għall-microwaves fil-bini, b’mod partikolari fid-djar, fl-isptarijiet, fl-
iskejjel u f’postijiet oħra vulnerabbli.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-data 12 ta’ Novembru 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex 
tagħti informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-13 ta’ Jannar 2011.

Il-petizzjoni

Il-petizzjoni 2010/0827 dwar miżuri li għandhom jittieħdu għall-monitoraġġ pubbliku tal-
emissjonijiet ta’ radjazzjoni mhux jonizzanti, ippreżentata mill-Plataforma Estatal contra la 
Contaminación Electromagnética, tifformola t-talbiet li ġejjin b’rabta mar-riskji tas-saħħa 
possibbli assoċjati mal-espożizzjoni tal-pubbliku ġenerali għall-kampi elettromanjetiċi:

- li l-Unjoni Ewropea tappella b’mod urġenti lill-Istat Spanjol “biex jimplimenta miżuri ta’ 
prekawzjoni għall-protezzjoni tas-saħħa u tal-ambjent filwaqt li jagħti prijorità lill-kontrolli 
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tas-saħħa mill-awtoritajiet bħala risposta għall-interessi teknoloġiċi eċċessivi attwali”;
- li Spanja għandha tirrevoka l-liġijiet u r-regolamenti kollha li għandhom l-għan li jkun 
hemm aktar liberalizzazzjoni u inqas kontroll fir-rigward tal-installazzjoni ta’ kwalunkwe 
tagħmir li jittrażmetti l-microwaves, u tipprovdi kontrolli stretti fil-livelli kollha(…) sakemm 
tingħata prova li mhumiex ta’ ħsara;
- li Spanja għandha tiffinanzja kampanja ta’ informazzjoni għall-pubbliku estensiva;
- li Spanja għandha tirrikonoxxi l-ipersensittività għall-kampi elettromanjetiċi bħala diżabilità;
- li l-Kunsill u l-Kummissjoni jiżguraw li fl-Istati Membri kollha jiġu stabbiliti regoli komuni 
bbażati fuq kriterji bijosanitarji li jirriżultaw mir-riċerka ta’ xjenzati indipendenti u fuq il-
prinċipju ALARA.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

M’hemm l-ebda bażi legali fit-Trattat biex tiġi stabbilita leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-
protezzjoni tal-pubbliku ġenerali mill-effetti possibbli fuq is-saħħa minħabba l-espożizzjoni 
għall-kampi elettromanjetiċi (EMF – Electro-Magnetic Fields) bħala tali. Għaldaqstant, 
m’hemmx rekwiżiti regolatorji tal-UE dwar dan is-suġġett li l-Istati Membri huma marbuta 
jimplimentaw.  

Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 1999/519 dwar ir-restrizzjoni tal-espożizzjoni tal-pubbliku 
ġenerali għall-kampi elettromanjetiċi tipprovdi restrizzjonijiet u livelli ta’ referenza bażiċi 
b’rabta mal-espożizzjoni sabiex tappoġġja l-politiki tal-Istati Membri relatati mal-protezzjoni 
tal-pubbliku ġenerali mir-riskji tas-saħħa minħabba l-espożizzjoni għall-kampi 
elettromanjetiċi. Tali restrizzjonijiet u livelli ta’ referenza huma bbażati fuq il-kunsiderazzjoni 
ta’ effetti evidenzjati meqjusa rilevanti għas-saħħa tal-bniedem. Dawn jinkludu elementi ta’ 
kawtela permezz tal-applikazzjoni ta’ fatturi ta’ sikurezza.

Il-Kummissjoni kostantement tissorvelja l-iżvilupp tal-għarfien xjentifiku dwar ir-riskji tas-
saħħa possibbli tal-EMF. B’mod partikolari, tali riskji jiġu evalwati regolarment mill-Kumitat 
Xjentifiku għar-Riskji għas-Saħħa Emerġenti u Identifikati Reċentement (SCENIHR). Fid-
dawl tal-opinjonijiet tal-SCENIHR, il-Kummissjoni s’issa ma identifikatx ħtieġa u bażi 
xjentifika għal emendi tar-restrizzjonijiet u tal-livelli ta’ referenza bażiċi stabbiliti fir-
Rakkomandazzjoni 1999/519. Madankollu, il-SCENIHR identifika xi nuqqasijiet fl-għarfien 
xjentifiku rilevanti. Għaldaqstant, il-Kummissjoni tippromwovi riċerka ulterjuri f’dan il-
qasam fil-kuntest tas-7 Programm ta’ Qafas dwar ir-riċerka. Il-Kummissjoni se tkompli 
tissorvelja mill-qrib kwalunkwe żviluppi xjentifiċi rilevanti bil-għan li r-Rakkomandazzjoni 
tiġi aġġornata fil-waqt jekk ikun meħtieġ.

Skont it-Trattat, ir-Rakkomandazzjoni 1999/519 ma toħloqx obbligi fuq l-Istati Membri. Id-
deċiżjonijiet li jikkonċernaw l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni 1999/519 jibqgħu fil-
kompetenza tal-Istati Membri. Il-Kummissjoni m’għandhiex bażi legali biex tintervieni f’tali 
deċiżjonijiet, fil-politiki nazzjonali jew reġjonali rilevanti jew fi proġetti, tagħmir jew 
installazzjonijiet speċifiċi.

Konklużjoni

Il-Kummissjoni m’għandha ebda bażi legali biex tintervieni fil-kwistjoni mqajma mill-
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petizzjonant.

M’hemm l-ebda bażi legali fit-Trattat biex jiġu stabbiliti regoli komuni dwar il-protezzjoni 
tal-pubbliku ġenerali mir-riskji tas-saħħa possibbli tal-EMF bħala tali. Il-Kunsill diġà pprovda 
qafas komuni mhux vinkolanti ta’ restrizzjonijiet u livelli ta’ referenza bażiċi billi adotta r-
Rakkomandazzjoni 1999/519. Tali Rakkomandazzjoni hija bbażata fuq ir-riżultati ta’ riċerka 
u evalwazzjonijiet minn esperti indipendenti.

Il-Kummissjoni se tkompli tissorvelja l-iżviluppi xjentifiċi f’dan il-qasam bl-għan li temenda 
r-Rakkomandazzjoni 1999/519 jekk ikun meħtieġ.


