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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1493/2009, των μελών του συλλόγου «Collectif de Faucompierre»,
γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της κοινότητας Faucompierre, σχετικά με 
την ηλεκτρομαγνητική ρύπανση από κεραία κινητής τηλεφωνίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι κάτοικοι της κοινότητας Faucompierre αντιτίθενται στην τοποθέτηση κεραίας 
αναμετάδοσης για λογαριασμό εταιρείας κινητής τηλεφωνίας. Η αρμόδια εταιρεία 
παραπέμπει στη σύσταση 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου περί του περιορισμού της έκθεσης 
του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Οι αναφέροντες πιστεύουν ότι θα εκτεθούν σε 
κίνδυνο ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης μεγαλύτερο από τα όρια που προβλέπει η οδηγία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Οι αναφέροντες εκφράζουν την αντίθεσή τους προς την εγκατάσταση κεραίας κινητής 
τηλεφωνίας με σκοπό την παροχή μεγαλύτερης κάλυψης σε λευκή ζώνη, και ζητούν την 
τήρηση του προτύπου περί της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.

Οι αναφέροντες επικαλούνται το γαλλικό διάταγμα αριθ. 2006-1278 σχετικά με την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, προκειμένου να ζητήσουν τη μείωση της τιμής του 
ηλεκτρικού πεδίου που εκπέμπεται από την εν λόγω κεραία στα 3 V/m. Πλην όμως, ο 
τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και ο ραδιοεξοπλισμός αποκλείονται ρητώς από 
το πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω διατάγματος, με την αιτιολογία ότι ο εξοπλισμός αυτού του 
τύπου εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 1999 σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό και τον 
τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των 
εξοπλισμών αυτών.

Ο περιορισμός της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία εμπίπτει στο πεδίο 
αρμοδιοτήτων των κρατών μελών. Σε επίπεδο ΕΕ, η εφαρμοστέα νομοθετική πράξη είναι η 
σύσταση 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 περί του περιορισμού της 
έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz – 300 GHz), η οποία προβλέπει την 
οριακή τιμή των 41 V/m για συχνότητες της τάξης των 900 MHz. Η σύσταση αυτή 
χρησιμοποιήθηκε ως βάση για την κατάρτιση εναρμονισμένων προτύπων, τα οποία παρέχουν 
τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 1999 σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και 
τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό και την αμοιβαία αναγνώριση της πιστότητας 
των εξοπλισμών αυτών (οδηγία R&TTE). Κατά συνέπεια, οιοσδήποτε τύπος εξοπλισμού 
συνάδει με την οδηγία 1999/5/ΕΚ, υποτίθεται ότι αποφεύγει ενδεχόμενες υπερβάσεις των 
επιπέδων έκθεσης που ορίζονται στη συναφή σύσταση. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται, 
άλλωστε, να διορίζουν ή να συγκροτούν τις αρμόδιες αρχές για την εποπτεία της αγοράς.

Η νομική βάση την οποία επικαλείται η παρούσα αναφορά δεν είναι εφαρμοστέα στην 
προκείμενη υπόθεση. Σύμφωνα με τις υποδείξεις του φορέα εκμετάλλευσης «Orange» προς 
τους αναφέροντες, δυνάμει του γαλλικού δικαίου, είναι εφαρμοστέο το διάταγμα αριθ. 2002-
775 της 3ης Μαΐου 2002, και όχι το διάταγμα αριθ. 2006-1278 της 18ης Οκτωβρίου 2006. Τα 
κράτη μέλη είναι αρμόδια για την εφαρμογή της οδηγίας 1999/5/ΕΚ και την προστασία του 
κοινού. Κατόπιν τούτου, οι αναφέροντες πρέπει να απευθύνουν το αίτημά τους στις αρμόδιες 
εθνικές αρχές, οι οποίες και θα αναλάβουν να εξακριβώσουν την εγκυρότητα της εφαρμογής, 
εκ μέρους του γαλλικού κράτους, των αρχών που ορίζονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Οι αρμόδιες εθνικές αρχές για την εφαρμογή της οδηγίας R&TTE είναι διαθέσιμες στο 
Διαδίκτυο, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/documents/contacts-points/marksur/index_en.htm


