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Kumitat għall-Petizzjonijiet
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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0708/2011, imressqa minn Renata Michalska-Widla, ta’ 
ċittadinanza Pollakka, f’isem l-assoċjazzjoni “Przyjazna Rokietnica”, b’164 
firma, dwar il-bini ta’ kejbil tal-elettriku b’vultaġġ għoli fil-villaġġ ta’ 
Rokietnica fil-Punent tal-Polonja u r-riskji konsegwenti għas-saħħa tal-
popolazzjoni lokali

1. Sommarju tal-petizzjoni

Wara li kkunsidrat ir-rakkomandazzjonijiet tar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-
2 ta’ April 2009 dwar preokkupazzjonijiet rigward is-saħħa marbuta mal-kampijiet 
elettromanjetiċi, il-petizzjonanta tindika li r-rotta tal-kejbil tal-elettriku l-ġdid b’vultaġġ għoli 
f’Rokietnica (2 x 400 kV) mhijiex aċċettabbli peress li mhijiex ’il bogħod biżżejjed minn żoni 
mibnija. Il-petizzjonanta targumenta favur rotta taħt l-art għall-kejbil tal-elettriku u tirreferi 
għad-dokument tal-isfond tal-Kummissjoni intitolat ‘Kejbils tal-elettriku mgħoddija minn taħt 
l-art fl-Ewropa’. Hija għalhekk tistieden lill-Parlament Ewropew biex jagħmel 
rappreżentazzjonijiet lill-awtoritajiet kompetenti Pollakki u biex jiżgura li d-dispożizzjonijiet 
applikabbli tal-UE jiġu rispettati fir-rigward tal-istabbiliment tar-rotta tal-kejbil il-ġdid 
b’vultaġġ għoli, u li tingħata l-importanza dovuta lis-saħħa u s-sigurtà tal-popolazzjoni lokali.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-3 ta’ Novembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 April 2012

Skont it-Trattat tal-UE, l-Istati Membri huma responsabbli għall-protezzjoni tal-pubbliku 
ġenerali mill-kampijiet elettromanjetiċi (EMF). 
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Rakkomandazzjoni tal-Kunsill mhux vinkolanti (1999/519/KE)1 tipproponi linji gwida ta’ 
espożizzjoni maħsuba biex tiżgura livell għoli ta' protezzjoni tal-pubbliku. L-Istati Membri 
tal-UE stabbilixxew qafas regolatorju mill-inqas ekwivalenti għall-qafas ta’ protezzjoni. 
Għalhekk, il-Kummissjoni mhix f’pożizzjoni li tikkuntattja lill-awtoritajiet lokali u 
tirrakkomanda lill-petizzjonanta tikkuntattja lill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti direttament. 
Madankollu, il-Kummissjoni tista’ tirreferi għall-aħħar valutazzjonijiet xjentifiċi indipendenti 
tal-evidenza dwar l-effetti potenzjali fuq is-saħħa tal-kampijiet elettromanjetiċi minn kejbils 
b’vultaġġ għoli2, li tikkonkludi li kampijiet manjetiċi bi frekwenza baxxa ħafna huma 
karċinoġenu possibbli u jistgħu jikkontribwixxu għal żieda fil-lewkimja li tolqot lit-tfal, iżda 
mhix ippruvata relazzjoni kawżali. Filwaqt li studji epidemjoloġiċi ġodda wkoll jindikaw 
żieda potenzjali fil-marda ta’ Alzheimer li tirriżulta mill-espożizzjoni għal kampijiet manjetiċi 
bi frekwenza baxxa ħafna, hija meħtieġa aktar riċerka biex jiġu kkonfermati dawn ir-riżultati. 
Il-proġett ta’ riċerka ARIMMORA, iffinanzjat mis-7 Programm Kwadru tal-UE għar-Riċerka, 
attwalment qed jinvestiga aktar l-impatt ta’ kampijiet manjetiċi bi frekwenza baxxa ħafna. 

Sabiex jitqiesu l-aħħar żviluppi xjentifiċi f’dan il-qasam, se jitneda aġġornament ġdid tal-
opinjoni xjentifika tal-Kumitat Xjentifiku dwar Riskji tas-Saħħa Emerġenti u li Nstabu Dan l-
Aħħar.  Ir-riżultati huma mistennija fl-aħħar tal-2012.
Konklużjoni

Il-leġiżlazzjoni tal-UE teħtieġ li l-Istati Membri jikkunsidraw il-preokkupazzjonijiet 
ambjentali u dwar is-saħħa meta jiddeċiedu dwar ir-rotta ta’ proġetti, iżda hija r-
responsabbiltà tal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali li japprovaw il-permessi għall-bini. 
Għalhekk il-Kummissjoni mhix f’pożizzjoni li tiddeċiedi dwar ir-rotta tal-kejbil tal-elettriku 
ta’ vultaġġ għoli inkwistjoni u tirrakkomanda li l-petizzjonanta tkompli l-proċess tagħha mal-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti. 

                                               
1 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill (1999/519/KE) tat-12 ta' Lulju 1999 dwar il-limitazzjoni tal-espożizzjoni tal-
pubbliku ġenerali għall-kampijiet elettromanjetiċi (0 Hz  sa 300 GHz).
2 Opinjoni SCENIHR 2009: 
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf .


