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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

11.5.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1493/2009, внесена от „Collectif de Faucompierre”, Франция, от 
името на село Faucompierre, относно електромагнитно замърсяване от 
антена за мобилни телефони

1. Резюме на петицията

Жителите на Faucompierre протестират срещу инсталирането на релейна антена за 
мобилни телефони. Отговорната компания се позовава на Директива 1999/519/ЕО на 
Съвета относно ограничаването на експозицията на населението на електромагнитни 
полета. Вносителите на петицията са на мнение, че ще бъдат изложени на 
електромагнитно въздействие, което надхвърля предвиденото в директивата.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор от Комисията, получен на 11 май 2010 г.

Вносителят на петицията протестира срещу монтирането на антена за мобилни 
телефони, която ще позволи да се осигури обхват за зона без покритие, и настоява да се 
спази стандарт относно електромагнитната съвместимост.

Вносителят на петицията се позовава на френския Указ № 2006-1278 относно 
електромагнитната съвместимост, като настоява за намаляване на стойността на 
електрическото поле, която се излъчва от тази антена, до 3 V/m. Далекосъобщителното 
крайно оборудване и радионавигационното оборудване обаче са изрично изключени от 
приложното поле на посочения указ, с мотива че този вид оборудване попада в обхвата 
на Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 1999 година 
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относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване 
и взаимното признаване на тяхното съответствие.

Ограничаванато на експозицията на населението на електромагнитни полета е 
отговорност на държавите-членки. На равнище ЕС, приложимият текст е Препоръка 
1999/519/ЕО на Съвета от 12 юли 1999 година относно ограничаването на експозицията 
на населението на електромагнитни полета (от 0 Hz до 300 GHz), която предвижда 
пределна стойност 41 V/m за честота 900 MHz. Тази препоръка послужи за основа при 
разработването на хармонизираните стандарти, на които се основава презумпцията за 
съответствие с изискванията на Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 9 март 1999 година относно радионавигационното оборудване и 
далекосъобщителното крайно оборудване и взаимното признаване на тяхното 
съответствие (R&TTE). Следователно, за всяко оборудване, което съответства на 
Директива 1999/5/ЕО, се предполага, че то не надвишава нивата на експозиция, които 
са посочени в препоръката. Освен това, държавите-членки са задължени да определят 
или създадат органите, които отговарят за надзора на пазара.

Правното основание, което е посочено в настоящата петиция, не се прилага във 
въпросния специфичен случай. В съответствие с информацията, която им е 
предоставена от оператора „Orange“, от гледна точка на френското право е приложим 
Указ № 2002-775 от 3 май 2002 година, а не Указ № 2006-1278 от 18 октомври 2006 
година. Държавите-членки отговарят за прилагането на Директива 1999/5/ЕО и за 
защитата на населението. Вносителят на петицията следва да отправи жалбата си до 
компетентните национални органи, които ще проверят валидността на прилагането от 
френската държава на принципите, определени в европейското законодателство. 
Националните органи за Директива R&TTE могат да се намерят на следния адрес в 
Интернет:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/documents/contacts-
points/marksur/index_en.htm


