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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A francia „Collectif de Faucompierre” által Faucompierre falu nevében 
benyújtott, 1493/2009. számú petíció egy mobiltelefon-antennából származó 
elektromágneses szennyezésről

1. A petíció összefoglalása

Faucompierre lakosai tiltakoznak egy mobiltávközlési közvetítő antenna üzembe helyezése 
ellen. Az illetékes társaság az elektromágneses mezők lakosságot érintő hatásainak 
korlátozásáról szóló 1999/519/EK tanácsi irányelvre hivatkozik. A petíció benyújtói úgy 
vélik, hogy az irányelvben foglaltnál nagyobb mértékű elektromágneses hatásnak lesznek 
kitéve.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 26. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. május 11.

A petíció benyújtója egy lefedetlen terület ellátását célzó mobiltávközlési közvetítő antenna 
üzembe helyezését kifogásolja, és egy elektromágneses szabvány betartását kéri.

A petíció benyújtója az elektromágneses kompatibilitásról szóló 2006-1278. sz. francia 
rendeletre hivatkozva kéri a telekommunikációs antenna által kibocsátott elektromágneses 
érték 3V/m-re csökkentését. A telekommunikációs terminál berendezéseket és a 
hertzkibocsátó berendezéseket kifejezetten kizárták e rendelet alkalmazási köréből azzal az 
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indokkal, hogy az ilyen jellegű berendezések a rádióberendezésekről és a távközlő 
végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 1999. március 
9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartoznak.

A lakosság elektromágneses sugárterhelésnek való kitettségének korlátozása a tagállamok 
felelőssége. Uniós szinten a lakosság elektromágneses sugárterhelésnek való kitettségének 
korlátozásáról (0 Hz -300 GHz) szóló, 1999. július 12-i 1999/519/EK tanácsi ajánlást kell 
alkalmazni, amely 41 V/m korlátozást állapít meg 900 MHz frekvencián. Ez az ajánlás volt az 
alapja azon harmonizált normák kidolgozásának, amelyek a rádióberendezésekről és a 
távközlő végberendezésekről, valamint a megfelelőségük kölcsönös elismeréséről szóló, 
1999. március 9-i 1999/5/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (R&TTE) 
követelményeinek való megfelelést vélelmezik. Következésképpen minden olyan berendezés, 
amely betartja az 1999/5/EK irányelvet, feltételezhetően elkerüli az ajánlásban meghatározott 
terhelési szintek túllépését. A tagállamok kötelesek továbbá a piac felügyeletéért felelős 
hatóságokat kinevezni vagy létrehozni.

Az e petícióban hivatkozott jogalap nem alkalmazható a petíció tárgyát képező sajátos 
esetben. Az Orange szolgáltató által nyújtott tájékoztatással összhangban a francia jog szerint 
a 2002. május 3-i 2002-775. rendeletet és nem a 2006. október 18-i 2006-1278. rendeletet kell 
alkalmazni. A tagállamok felelősek az 1999/5/EK irányelv végrehajtásáért és a lakosság 
védelméért. A petíció benyújtójának tehát az illetékes nemzeti hatóságokhoz kell fordulnia 
panaszával, mely hatóságok tartoznak ellenőrizni azt, hogy az európai jogszabályokban 
kifejezett elveket a francia állam valóban végrehajtotta-e. Az R&TTE irányelv tekintetében a 
nemzeti hatóságok az interneten keresztül a következő címen érhetők el:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/documents/contacts-
points/marksur/index_en.htm


