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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1493/2009 dėl elektromagnetinės taršos, kurią sukelia mobiliojo 
ryšio antenos, kurią pateikė Prancūzijos miestelio Faucompierre
bendruomenė miestelio Faucompierre vardu

1. Peticijos santrauka

Miestelio Faucompierre gyventojai nesutinka, kad būtų sumontuota judriojo ryšio 
retransliacijos stoties antena. Už tai atsakinga įmonė remiasi Tarybos direktyva 1999/519/EB 
dėl elektromagnetinių laukų poveikio žmonėms apribojimo. Peticijos pateikėjai mano, kad 
elektromagnetinių laukų poveikis žmonėms viršys direktyvoje nustatytas ribas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. sausio 26 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. gegužės 11 d.

„Peticijos pateikėjai nesutinka, kad būtų sumontuota judriojo telefono ryšio antena, kurios 
poveikis apims visą baltąją zoną, ir prašo laikytis elektromagnetinių laukų suderinamumo 
normų.

Peticijos pateikėjai remiasi Prancūzijos dekretu 2006-1278 dėl elektromagnetinio 
suderinamumo, kad šios telekomunikacijų antenos elektros lauko skleidžiama spinduliuotė 
būtų apribota iki 3 V/m. Taigi į šį dekretą sąmoningai neįtrauktos nuostatos dėl galinių 
įrenginių ir radijo ryšio įrenginių, motyvuojant tuo, kad šios nuostatos pateiktos 1999 m. kovo 
9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir 
telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo.



PE441.340v01-00 2/2 CM\816769LT.doc

LT

Valstybės narės atsakingos už viešai skleidžiamos elektromagnetinio lauko spinduliuotės 
apribojimą. ES lygmeniu taikomas teisės aktas yra 1999 m. liepos 12 d. Tarybos 
rekomendacija (1999/519/EB) dėl elektromagnetinių laukų (nuo 0 Hz iki 300 GHz) poveikio 
žmonėms apribojimo, o siūlomos ribos yra 41 V/m ir 900 MHz dažnis. Pagal šią 
rekomendaciją buvo parengtos suderintos normos, kuriomis nustatoma prielaida, kad jos 
atitinka 1999 m. kovo 9d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/5/EB dėl radijo 
ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo 
(R&TTE). Taigi manoma, kad visos įrangos, atitinkančios Direktyvą 1999/5/EB, poveikis 
neviršija rekomendacijoje numatyto poveikio. Be to valstybės narės turi įvardyti ar įsteigti 
institucijas, kurios būtų atsakingos už rinkos stebėjimą.

Šioje peticijoje nurodytas teisinis pagrindas netaikoma šiam konkrečiam atvejui. Remiantis 
operatoriaus „Orange“ pateikta informacija, pagal Prancūzijos teisę šiuo atveju taikomas ne 
2002 m. gegužės 3 d. dekretas 2002-775, o 2006 m. spalio 18 d. dekretas 2006-1278. 
Valstybės narės atsakingos už Direktyvos 1999/5/EB įgyvendinimą ir visuomenės apsaugą. 
Taigi peticijos pateikėjas turėtų kreiptis į kompetentingas nacionalines valdžios institucijas, 
kurios yra atsakingos už tikrinimą, kaip Prancūzijos valstybė įgyvendina Europos Sąjungos 
teisės aktų principus. Už Direktyvos R&TTE įgyvendinimą atsakingų valdžios institucijų 
sąrašą rasite šiuo interneto adresu:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/documents/contacts-
points/marksur/index_en.htm.“


