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Suġġett: Petizzjoni 1174/2012, imressqa minn Massimo Bello, ta’ ċittadinanza 
Taljana, dwar il-protezzjoni tas-saħħa u oqsma elettromanjetiċi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant (li huwa s-sindku tal-Muniċipalità ta’ Ostra Vetere fil-Provinċja ta’ Ancona) 
jitlob l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tar-Riżoluzzjoni 2008/2211 approvata 
mill-Parlament Ewropew fit-2 ta’ April 2009, li tinkludi r-restrizzjonijiet tal-oqsma 
elettromanjetiċi. 

Il-petizzjoni tfakkar li l-użu dejjem iktar mifrux ta’ teknoloġiji bla fili, li jemettu oqsma 
elettromanjetiċi, jista’ jikkawża ħsara lis-saħħa.  B’mod partikolari tiġi nnotata il-firxa 
wiesgħa ta’ antenni għat-telefown ċellulari fit-territorju tal-Italja.2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Jannar 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Frar 2013

Il-petizzjonant jawgura proposta unika, ċara u uniformi għal leġiżlazzjoni li tiżgura madwar l-
UE kollha, livell għoli ta' protezzjoni għall-konsumaturi (ċittadini u ħaddiema), b'mod 
partikolari t-tfal, mingħajr, madankollu ma jixxekkel l-operat tan-netwerks tat-telefonija 
mobbli.

Id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 168 u 169 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea ma jagħtux lill-Kummissjoni (jew lill-UE) il-kompetenza biex jilleġiżlaw fil-qasam 
tal-protezzjoni tal-pubbliku in ġenerali mill-effetti potenzjali tal-kampijiet elettromanjetiċi 
(EMF) u tagħti r-responsabilità primarja lill-Istati Membri. 
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L-uniku strument disponibbli fuq il-livell tal-UE hu r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 
(1999/519KE) tat-12 ta' Lulju 1999 dwar il-limitazzjoni tal-esponiment tal-pubbliku ġenerali 
għall-kampijiet eletromanjetiċi1. Din ir-Rakkomandazzjoni mhux vinkolanti tinkludi miżura 
ta' prekawzjoni u tressaq livelli mhux vinkolanti ta' esponiment (0 Hz to 300 GHz). 

L-Istati Membri kollha tal-UE ħadu miżuri biex jimplimentaw din ir-Rakkomandazzjoni tal-
Kunsill. L-Italja stabbiliet limiti ta' esponiment li huma aktar stretti minn dawk maħsuba fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill.
Il-Kummissjoni perjodikament titlob għal aġġornament tal-evidenza xjentifika disponibbli u 
tivverifika jekk għadhiex tappoġġa l-limiti ta' esponiment kif propost fir-Rakkomandazzjoni 
tal-Kunsill dwar il-limiti ta' esponiment tal-kampijiet elettromanjetiċi (EMF) (1999/519/KE). 
Il-Kumitat Xjentifiku indipendenti dwar ir-Riskji Emerġenti għas-Saħħa u dawk Identifikati 
Reċentement (SCENIHR) għandu mandat permanenti li jivvaluta r-riskji mill-EMF. Skont l-
iktar konklużjonijiet reċenti tiegħu (2009), tliet linji ta' evidenza indipendenti (studji 
epidemoloġiċi, in vivo u in vitro) juru li mhux probbabli li l-esponiment jew għat-telefowns 
ċellulari jew għall-antenni jwassal għal żieda fl-inċidenza tal-kanċer fil-bnedmin. L-
aġġornament mis-SCENIHR hu kontinwu u skedat biex ikun lest għal konsultazzjoni 
pubblika sal-aħħar ta' Ġunju 2013. 

Konklużjoni

It-talba speċifika f'din il-petizzjoni ma taqax fl-ambitu tas-setgħat leġiżlattivi tal-UE. 
B'kunsiderazzjoni tan-nuqqas ta' evidenza xjentifika attwali għal danni possibbli għas-saħħa 
kaġun tal-esponiment għall-EMF, attwalment, il-Kummissjoni ma għandha l-ebda pjan li 
tipproponi reviżjoni tal-limiti fir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill (1999/519/KE).

                                               
1 Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 1999/519/KE tat-12 ta' Lulju 1999 dwar il-limitazzjoni tal-esponiment tal-

pubbliku ġenerali għall-kampijiet elettromanjetiċi (0 Hz sa 300 GHz) (ĠU L 199/59, 30.7.1999)


