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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0934/2011 imressqa minn Slawomir Nojek, ta’ ċittadinanza 
Pollakka, dwar l-istabbiliment ta’ stazzjoni tar-rilaxx fil-viċinanza 
immedjata ta’ żona residenzjali fil-belt Pollakka ta’ Szydlowiec

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar l-istabbiliment ta’ stazzjoni tar-rilaxx għat-telefonija mingħajr 
fili fil-viċinanza immedjata taż-żona residenzjali fil-belt Pollakka ta’ Szydlowiec. Billi huwa 
jibża’ li din l-istazzjon tar-rilaxx, bil-kampi elettromanjetiċi assoċjati miegħu, jista’ jkollha 
effetti serji fuq is-saħħa tar-residenti, u b’mod partikolari, fuq dik tat-tfal, u billi l-appelli 
tiegħu lill-awtoritajiet Pollakki ma taw l-ebda riżultat, huwa jitlob lill-Parlament Ewropew 
biex jieħu l-każ f’idejh.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fit-12 ta’ Diċembru 2011. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Mejju 2012

Il-Kummissjoni Ewropea hija konxja mit-tħassib tal-pubbliku rigward il-kwisjoni tal-EMF u 
ilha għal żmien twil timmonitorja l-effetti potenzjali tagħhom fuq is-saħħa, titlob l-analiżi ta’ 
letteratura xjentifika, tiffinanzja r-riċerka, tqassam informazzjoni u tikkontribwixxi għall-
istabbiliment ta’ qafas legali għall-ħarsien tal-ħaddiema u ċ-ċittadini.

Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill mhux vinkolati (1999/519/KE)1 tipproponi linji gwida ta’ 
                                               
1 Rakkomandazzjoni tal-Kunsill (1995/519/KE) tat-12 ta’ Lulju 1999 dwar il-limitazzjoni tal-esponiment tal-pubbliku 
ġenerali għall-kampijiet elettromanjetiċi (0 Hz – 300 GHz)
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esponiment li huma maħsuba li jiżguraw livell għoli ta’ ħarsien tal-pubbliku. L-Istati Membri 
kollha tal-UE stabbilixxew qafas regolatorju mill-anqas ekwivalenti għal dan il-qafas ta’
ħarsien. Barra minn hekk, il-leġiżlazzjoni Ewropea dwar il-prodotti, inkluż tagħmir tat-
telekomunikazzjoni bir-radju, tiżgura li l-prodotti kollha li jarmu r-radjazzjoni 
elettromanjetika li jitpoġġew fuq is-suq tal-UE ikunu sikuri. 
Sabiex ikun żgurat li l-limiti attwali ta’ esponiment ikunu stretti biżżejjed biex iħarsu s-saħħa 
tal-pubbliku, il-Kummissjoni Ewropea timmonitorja kontinwament l-iżvilupp tal-għarfien 
xjentifiku rilevanti bil-għajnuna tal-Kumitat Xjentifiku Ewropew dwar ir-Riskji Emerġenti u 
r-Riskji Identifikati Riċentement għas-Saħħa (SCENIHR). Sa issa, l-evidenza xjentifika 
disponibbli tkompli tappoġġja l-fatt li l-limiti ta’ esponiment attwalment fis-seħħ huma 
suffiċjenti biex ikun żgurat livell għoli ta' ħarsien tal-pubbliku, u li l-istazzjonijiet bażi tat-
telefonija mobbli huma sikuri. 

Skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati 
Membri huma primarjament responsabbli għall-ħarsien tal-pubbliku mill-effetti potenzjali fuq 
is-saħħa tal-kampijiet elettromanjetiċi. B’riżultat ta’ dan, kwalunkwe kwistjoni lokali 
speċifika għandha tiġi ttrattata mal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali rilevanti. 

Konklużjoni 

Billi l-Istati Membri huma primarjament responsabbli għall-ħarsien tal-pubbliku mill-effetti 
potenzjali fuq is-saħħa tal-kampijiet elettromanjetiċi, il-Kummissjoni ma tistax tintervjeni u 
din il-kwistjoni lokali għandha tiġi ttrattata mal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali rilevanti. 


