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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1493/2009 af Collectif de Faucompierre, fransk statsborger, for 
landsbyen Faucompierre, om elektromagnetisk forurening fra en mobiltelefonmast

1. Sammendrag

Indbyggerne i Faucompierre protesterer imod installationen af en relæantenne til 
mobiltelefoni. Den ansvarlige virksomhed henviser til Rådets direktiv 1999/519/EF af 12. juli 
1999 om begrænsning af befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter. Andragerne 
mener, at deres eksponering for elektromagnetiske felter vil overskride de grænser, der er 
taget højde for i direktivet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. januar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. maj 2010.

"Andrageren giver udtryk for sin modstand mod installationen af en mobiltelefonmast, som 
skulle gøre det muligt at yde dækning i et "hvidt" område, og kræver, at standarden for 
elektromagnetisk kompatibilitet overholdes.

Andrageren støtter sig op af det franske dekret nr. 2006-1278 om elektromagnetisk 
kompatibilitet til at anmode om, at værdien af strålingen fra de elektromagnetiske felter fra 
mobiltelefonmasten begrænses til 3 V/m. Radio- og teleterminaludstyr er dog udtrykkeligt 
blevet udelukket fra direktivets anvendelsesområde med den begrundelse, at denne type 
udstyr er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om 
radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse.
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Det er medlemsstaternes ansvar at sikre en begrænsning af befolkningens eksponering for 
elektromagnetiske felter. På EU-plan er det Rådets henstilling (1999/519/EF) af 12. juli 1999 
om begrænsning af befolkningens eksponering for elektromagnetiske felter (0 Hz-300 GHz), 
hvori der foreslås en grænse på 41 V/m for en frekvens på 900 MHz, som finder anvendelse. 
Denne henstilling har dannet grundlag for fastlæggelsen af de harmoniserede standarder, som 
giver formodning om overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig 
anerkendelse af udstyrets overensstemmelse (radio- og teleterminaludstyr). Udstyr, der 
overholder direktiv 1999/5/EF, formodes derfor at undgå enhver overskridelse af de 
eksponeringsniveauer, der findes i henstillingen. Medlemsstaterne skal desuden udpege eller 
oprette de myndigheder, der skal være ansvarlige for markedstilsynet.

Det retsgrundlag, der nævnes i andragendet, finder ikke anvendelse på denne sag. I 
overensstemmelse med de oplysninger, de har fået fra udbyderen, Orange, er det i fransk ret 
dekret nr. 2002-775 af 3. maj 2002, som finder anvendelse, og ikke dekret nr. 2006-1278 af 
18. oktober 2006. Medlemsstaterne er ansvarlige for gennemførelse af direktiv 1999/5/EF og
for beskyttelse af befolkningen. Andrageren skal derfor rette henvendelse til de kompetente 
nationale myndigheder med ansvaret for at kontrollere gyldigheden af den franske stats 
gennemførelse af principperne i EU-lovgivningen. De nationale myndigheder for direktivet 
om radio- og teleterminaludstyr findes på internettet på følgende adresse: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/documents/contacts-
points/marksur/index_en.htm."


