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Kumitat għall-Petizzjonijiet

30.8.2012

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni Nru 576/08, imressqa mis-Sur Francis Devigne, ta’ ċittadinanza 
Franċiża, dwar l-installazzjoni ta’ transformer li jarmi radjazzjoni 
elettromanjetika ogħla mil-limiti awtorizzati mil-leġiżlazzjoni Komunitarja,

Petizzjoni 0524/2011, imressqa minn Peter Allan ta’ ċittadinanza Ingliża, 
dwar il-bini ta’ substation fil-viċinanzi immedjati ta’ żona residenzjali 
f’Ċipru

1. Sommarju tal-petizzjoni 0576/2008

Il-petizzjonant jilmenta dwar il-fatt li l-kumpanija EDF Nice installat transformer li jagħmel 
storbju u jipproduċi radjazzjoni elettromanjetika ogħla mil-limiti awtorizzati mid-Direttiva 
2004/108/KE, trasposta fil-liġi Franċiża permezz tad-Digriet 2006-1278 tat-18 ta’ Ottubru 
2006.

Sommarju tal-petizzjoni 0524/2011

Il-petizzjonant jilmenta dwar il-bini ta’ substation tal-elettriku fil-viċinanza immedjata tad-dar 
tiegħu f’Ċipru. Minħabba li jinsab imħasseb dwar il-fatt li din is-substation, bil-kampijiet 
elettromanjetiċi li toħloq, jista’ jkollha effetti serji fuq is-saħħa tiegħu u fuq dik tal-ġirien 
tiegħu, u b’mod partikulari fuq dik tat-tfal tagħhom, u minħabba li l-appelli tiegħu lill-
awtoritajiet Ċiprijotti ma taw l-ebda riżultat, huwa jitlob lill-Parlament Ewropew biex jieħu l-
każ f’idejh.

2. Ammissibilità

Petizzjoni 0576/2008 ġiet iddikjarata ammissibbli fl-10 ta’ Ottubru 2008, petizzjoni 
0524/2011 ġiet iddikjarata ammissibbli fit-13 ta' Settembru 2011. Il-Kummissjoni ġiet 
mistiedna biex tagħti informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Jannar 2009.

Petizzjoni 0576/2008

Il-Kummissjoni diġà wieġbet lill-petizzjonant fl-ittra tagħha tal-4 ta’ Ġunju 2008. 

Il-Kummissjoni tfakkar li huma l-Istati Membri li għandhom ir-responsabilità li jipproteġu s-
saħħa pubblika u li jieħdu l-miżuri meħtieġa. Franza tirrispetta l-limiti ta’ espożizzjoni li ġew 
proposti mir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 1999/519/KE. 

Rigward il-każ imsemmi, il-Kummissjoni tosserva li l-kejl fuq il-post, li jilħaq il-15μT fir-
residenza tiegħu u msemmi mill-petizzjonant, juri li l-kumpanija EDF tibqa’ fil-limiti 
rrakkomandati fit-tabella 2 tar-Rakkomandazzjoni 1999/519/KE għall-frekwenza ta’ kurrent li 
jalterna ta’ 50Hz (0.05kHz, ara Nota 1). Fil-fatt, il-kamp elettromanjetiku B b’valur massimu 
ta’ 5/f awtorizzat huwa għaldaqstant ta’ 5/f=5/0,05=100μ.T. 

Barra minn hekk, fir-rigward tad-Direttiva 2004/108/KE u l-apparat mediku, imsemmija 
wkoll mill-petizzjonant, jeħtieġ li ninnutaw li din id-Direttiva tkopri biss id-disturbi kkawżati 
lill-apparat tal-elettriku u dak elettroniku, u mhux l-effetti fuq perjodu twil fuq is-saħħa. Barra 
minn hekk, ċertu apparat mediku delikat jew ta’ kejl jista’ jeżiġi limiti speċifiċi ta’ protezzjoni 
stretti ħafna minħabba s-sensittività tagħhom.

Wara t-talba tal-Kummissjoni Ewropea, il-Kumitat Xjentifiku dwar ir-Riskji għas-Saħħa 
Emerġenti u dawk Identifikati Riċentement (SCENIHR) ikkonkluda, fl-opinjoni tiegħu tad-19 
ta’ Jannar 20091, li l-ftit studji epidemjoloġiċi u dawk li jsiru fuq l-annimali li ffukaw fuq ir-
rabta bejn il-kampijiet manjetiċi bi frekwenza baxxa ħafna u l-kanser ma jbiddlux l-
evalwazzjoni preċedenti li dawn il-kampijiet huma potenzjalment karċinoġeni u jistgħu 
jikkontribwixxu għal żieda fil-każijiet tal-lewkimja fit-tfal. Għalissa, l-istudji in vitro ma 
ppermettewx li tingħata spjegazzjoni tal-mekkaniżmu ta’ azzjoni li jista’ jispjega dawn ir-
riżultati epidemjoloġiċi.

L-ebda studju ġdid ma jsostni relazzjoni kawżali bejn il-kampijiet manjetiċi bi frekwenza 
baxxa ħafna u s-sintomi awto-iddikjarati (kultant ikkwalifikati bħala sintomi ta’ sensittività 
eċċessiva għall-elettriku). Studji epidemjoloġiċi ġodda jindikaw possibilità ta’ żieda fil-
każijiet tal-marda tal-Alzheimer wara espożizzjoni għall-kampijiet manjetiċi bi frekwenza 
baxxa ħafna. Jinħtieġu investigazzjonijiet ġodda epidemjoloġiċi u tal-laboratorju dwar din l-
osservazzjoni. 

Studji reċenti fuq l-annimali taw indikazzjoni tal-effetti fuq is-sistema nervuża b’saħħa tal-
kamp manjetiku minn 100 sa 1000 µT. Madankollu għad hemm inkoerenzi fid-dejta u l-ebda 
konklużjoni definittiva ma tista’ tittieħed rigward l-effetti fuq is-saħħa tal-bniedem.

Numru żgħir ħafna ta’ studji riċenti in vitro eżaminaw l-effetti tal-kampijiet bi frekwenza 
baxxa ħafna fuq mard ieħor għajr il-kanser u dawk li huma disponibbli m'għandhomx 
rilevanza. Jinħtieġu studji in vitro bbażati fuq ipoteżi biex mard speċifiku jkun eżaminat. 

Ta’ min jinnota li ċerti studji in vivo u in vitro juru xi effetti f’livelli ta’ espożizzjoni (100 µT u 
                                               
1  http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf  
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aktar) għall-kampijiet manjetiċi bi frekwenza baxxa ħafna, li huma konsiderevolment ogħla 
minn dawk li nstabu fl-istudji epidemjoloġiċi (xi µT) li juru li hemm rabta bejn l-espożizzjoni 
u l-mard bħal-lewkimja fit-tfal u l-marda tal-Alzheimer. Dan jiġġustifika investigazzjonijiet 
addizzjonali. 

4. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni, li waslet fl-ewwel ta’ Settembru 2009.

Petizzjoni 0576/2008

Bħalma diġà infurmajna lill-petizzjonant fl-aħħar ittra tagħna tal-4 ta’ Ġunju 2008, huma l-
Istati Membri li għandhom ir-responsabilità li jipproteġu s-saħħa pubblika u li jieħdu l-miżuri 
meħtieġa. Fi Franza, għall-problema mqajma mill-petizzjonant, aħna nirrakkomandaw li 
jikkuntattja jew lid-Direttorat Ġenerali għas-Saħħa, jew lill-Aġenzija Franċiża tas-Sigurtà tas-
Saħħa u tax-Xogħol (Agence Française de Sécurité Sanitaire et du Travail - AFSSET), jew 
lill-Fondazzjoni tas-Saħħa u l-Frekwenzi tar-Radju (Fondation Santé et Radiofréquences). 

Bħalma diġà għidna lill-petizzjonant, jekk jinqabżu l-livelli ta’ referenza, jiġi rakkomandat li 
l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jevalwaw l-espożizzjoni u jieħdu l-miżuri adattati għas-
sitwazzjoni, u dan jista’ jwassal biex jiġu modifikati l-installazzjoni jew il-konċett tas-sors tar-
radjazzjoni jew jiġi modifikat il-mod kif tintuża.

Mill-aħħar ittra tagħna, il-Kumitat Xjentifiku dwar ir-Riskji għas-Saħħa Emerġenti u dawk 
Identifikati Riċentement (SCENIHR) adotta opinjoni ġdida fid-19 ta’ Jannar 20091 li terġa’ 
tittratta globalment il-konklużjonijiet tal-opinjoni preċedenti.

5. Risposta kumplimentari tal-Kummissjoni (REV. II), li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011.

Petizzjoni 0576/2008

Il-Kummissjoni diġà wieġbet lill-petizzjonant bl-ittra tal-4 ta’ Ġunju 2008. Fin-nuqqas ta’ 
elementi ġodda min-naħa tal-petizzjonant, b’mod partikolari fl-ittra tiegħu tal-5 ta’ Marzu 
2011, il-pożizzjoni tal-Kummissjoni ma tinbidilx.

L-uniku aġġornament li jista’ jsir huwa relatat mal-pubblikazzjoni ta’ opinjoni ġdida tax-
SCENIHR fid-19 ta’ Jannar 2009, iżda f’din l-opinjoni jinżammu l-konklużjonijiet tal-2007 
għall-frekwenzi baxxi ħafna:

“Il-ftit studji epidemjoloġiċi u dawk li jsiru fuq l-annimali li ffukaw fuq ir-rabta bejn il-
kampijiet manjetiċi bi frekwenza baxxa ħafna u l-kanser ma jbiddlux l-evalwazzjoni 
preċedenti li dawn il-kampijiet huma potenzjalment karċinoġeni u jistgħu jikkontribwixxu 
għal żieda fil-każijiet tal-lewkimja fit-tfal. Għalissa, l-istudji in vitro ma ppermettewx li 
tingħata spjegazzjoni tal-mekkaniżmu ta’ azzjoni li jista’ jispjega dawn ir-riżultati 
epidemjoloġiċi.

L-ebda studju ġdid ma jsostni relazzjoni kawżali bejn il-kampijiet manjetiċi bi frekwenza 
                                               
1 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_022.pdf
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baxxa ħafna u s-sintomi awto-iddikjarati. Studji epidemjoloġiċi ġodda jindikaw possibilità ta’ 
żieda fil-każijiet tal-marda tal-Alzheimer wara espożizzjoni għall-kampijiet manjetiċi bi 
frekwenza baxxa ħafna. Jinħtieġu investigazzjonijiet ġodda epidemjoloġiċi u tal-laboratorju
dwar din l-osservazzjoni.

Studji reċenti fuq l-annimali taw indikazzjoni tal-effetti fuq is-sistema nervuża b’saħħa tal-
kamp manjetiku minn 100 sa 1000 µT. Madankollu għad hemm inkoerenzi fid-dejta u l-ebda 
konklużjoni definittiva ma tista’ tittieħed rigward l-effetti fuq is-saħħa tal-bniedem.

Numru żgħir ħafna ta’ studji riċenti in vitro eżaminaw l-effetti tal-kampijiet bi frekwenza 
baxxa ħafna fuq mard ieħor għajr il-kanser u dawk li huma disponibbli m'għandhomx 
rilevanza. Jinħtieġu studji in vitro bbażati fuq ipoteżi biex mard speċifiku jkun eżaminat.

Ta’ min jinnota li ċerti studji in vivo u in vitro juru xi effetti f’livelli ta’ espożizzjoni (100 µT u 
aktar) għall-kampijiet manjetiċi bi frekwenza baxxa ħafna, li huma konsiderevolment ogħla 
minn dawk li nstabu fl-istudji epidemjoloġiċi (xi µT) li juru li hemm rabta bejn l-espożizzjoni 
u l-mard bħal-lewkimja fit-tfal u l-marda tal-Alzheimer. Dan jiġġustifika investigazzjonijiet 
addizzjonali.”

Konklużjoni

Billi l-protezzjoni tas-saħħa pubblika hija responsabilità tal-Istati Membri, il-Kummissjoni ma 
tistax tintervieni f’dan il-każ.

6. Risposta tal-Kummissjoni (REV III), li waslet fis-16 ta’ Diċembru 2011.

Petizzjonijiet 576/2008 u 524/2011

Din il-petizzjoni 576/2008 reġgħet infetħet wara ittra ġdida mill-petizzjonant lill-Kumitat 
għall-Petizzjonijiet bid-data tat-12 ta’ April 2011. Din l-ittra l-ġdida tagħmel referenza għad-
Direttiva dwar il-kompatibilità elettromanjetika 2004/108/KE, dwar l-approssimazzjoni tal-
liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mal-kompatibilità elettromanjetika, sabiex 
jitneħħa transformer elettriku li ġie installat fil-kantina ta’ binja ta’ appartamenti.

Il-Kummissjoni tixtieq tfa k k a r  li d-Direttiva 2004/108/KE tittratta l-kompatibilità 
elettromanjetika tat-tagħmir iżda mhux tal-protezzjoni tas-saħħa u lanqas tas-sikurezza tal-
utenti u tal-persuni l-oħra kollha. Dawn il-punti huma koperti kemm mid-
Direttiva 2006/95/KE, dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom 
x’jaqsmu mat-tagħmir elettriku ddisinjat għall-użu fi ħdan ċerti limiti tal-voltaġġ, kif ukoll 
mid-Direttiva 1999/5/KE, dwar it-tagħmir tar-radju u tagħmir terminali ta’ 
telekomunikazzjonijiet u r-rikonoxximent reċiproku tal-konformità tagħhom, meta t-tagħmir 
ikollu funzjoni ta’ telekomunikazzjoni iżda wkoll mid-Direttiva dwar is-sigurtà ġenerali tal-
prodotti 2001/95/KE għall-każijiet l-oħra. Barra minn hekk, in-normi tal-UE li jipprovdu l-
preżunzjoni ta’ konformità mal-esiġenzi essenzjali ta’ dawn id-direttivi jimxu mal-limiti 
stabbiliti fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 1999/519/KE msemmija mill-petizzjonant.

Minħabba n-nuqqas ta’ elementi ġodda pprovduti minn din it-talba ġdida, il-pożizzjoni li 
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ħadet il-Kummissjoni fl-ewwel risposta tagħha ma tinbidilx, huma l-Istati Membri li 
għandhom ir-responsabilità li jipproteġu s-saħħa pubblika u li jieħdu l-miżuri neċessarji. Din 
l-istess pożizzjoni tapplika għall-petizzjoni nru 524/2011.

7. Risposta tal-Kummissjoni (REV IV), li waslet fit-30 ta’ Mejju 2012

Petizzjoni 0524/2011

M'hemm l-ebda leġiżlazzjoni tal-UE applikabbli f'dan il-każ, għaliex, skont it-Trattat, l-Istati 
Membri huma responsabbli għall-protezzjoni tas-saħħa mill-kampijiet elettromanjetiċi tal-
pubbliku ġenerali. L-uniku test fil-livell tal-UE huwa r-Rakkomandazzjoni mhux vinkolanti
tal-Kunsill 1999/519/KE dwar il-limitazzjoni tal-espożizzjoni għall-kampijiet elettromanjetiċi 
tal-pubbliku (0 Hz-300 GHz)1. 
Hija r-responsabbiltà tal-Istati Membri li jistabbilixxu livelli ta' referenza dwar il-kampijiet 
elettromanjetiċi, biex jevalwaw is-sitwazzjoni tal-espożizzjoni u biex jieħdu azzjonijiet xierqa 
meta l-livelli ta' referenza jinqabżu. Konsegwentament il-Kummissjoni Ewropea ma tistax 
tintervjeni f'dan il-qasam. Barra minn hekk, il-Kummissjoni m'għandha l-ebda rwol fit-
tqegħid ta' substations tal-elettriku. 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni m'għandhiex il-kompetenza legali biex tintervjeni fil-leġiżlazzjoni Ċiprijotta 
rigward l-istallazzjoni ta' substation tal-elettriku b'vultaġġ baxx.

8. Risposta addizzjonali tal-Kummissjoni (REV. V), li waslet fit-30 ta’ Awwissu 2012

Petizzjoni 0576/2008

Wara l-komunikazzjoni preċedenti tagħha, il-Kummissjoni tixtieq tagħti xi spjegazzjonijiet 
addizzjonali marbuta mal-prinċipju ta' prekawzjoni. Kif diġà enfasizzat fil-komunikazzjoni 
dwar il-petizzjoni 1170/2009, id-dispożizzjonijiet legali kollha tal-UE dwar il-kampijiet 
elettromanjetiċi diġà jissodisfaw il-prinċipji ta' protezzjoni u ta' prekawzjoni. Fil-fatt, it-trattat 
jeżiġi li l-UE tapplika politiki maħsuba biex jiggarantixxu 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' prekawzjoni1.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tixtieq tippreċiża li l-istandard EN 61000 imsemmi mill-
petizzjonant huwa standard volontarju ppubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea taħt 
id-Direttiva 2004/108/KE dwar il-kompatibilità elettromanjetika tat-tagħmir, u li ma 
jindirizzax l-effetti potenzjali tal-kampijiet elettromanjetiċi fuq is-saħħa.

Għalhekk il-pożizzjoni tal-Kummissjoni ma tinbidilx għaliex il-protezzjoni tas-saħħa tal-
pubbliku u b'hekk l-effetti potenzjali tal-kampijiet elettromanjetiċi fuq is-saħħa jaqgħu taħt il-
kompetenza tal-Istati Membri, u b'hekk il-Kummissjoni m'għandhiex il-kompetenza legali 
biex tintervjeni f'dan il-każ.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2000/com2000_0001fr01.pdf
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