
CM\816769LV.doc PE441.340v01-00

LV Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

11.5.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1493/2009, ko Faucompierre ciemata iedzīvotāju vārdā 
iesniedza Francijas valstspiederīgo apvienība Collectif de Faucompierre, par 
mobilo telefonsakaru antenas radīto elektromagnētisko piesārņojumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Faucompierre ciemata iedzīvotāji iebilst pret mobilo telefonsakaru relejstacijas ierīkošanu.
Atbildīgais uzņēmums atsaucas uz Padomes Direktīvu 1999/519/EK par ierobežojumiem 
elektromagnētisko lauku iedarbībai uz plašu sabiedrību. Lūgumraksta iesniedzēji uzskata, ka 
viņi būs pakļauti elektromagnētiskā laika ietekmei vairāk, nekā tas paredzēts direktīvā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 26. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā

„Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret mobilo sakaru antenas uzstādīšanu, kas zonā bez 
pārklājuma nodrošinātu pārklājumu, un pieprasa ievērot elektromagnētiskās saderības 
standartu.

Lai pieprasītu ierobežot šīs telekomunikāciju antenas elektromagnētiskā lauka izstaroto 
vērtību līdz 3 V/m, lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz Francijas Dekrētu Nr. 2006-1278 par 
elektromagnētisko saderību. Taču telekomunikāciju termināla iekārtas un radioiekārtas 
speciāli nav iekļautas šā dekrēta piemērošanas jomā, jo šāda veida iekārtas ir Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1999. gada 9. marta Direktīvas 1999/5/EK par radioiekārtām un 
telekomunikāciju termināla iekārtām un to atbilstības savstarpējo atzīšanu piemērošanas jomā.
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Ierobežojumi elektromagnētisko lauku iedarbībai uz sabiedrību ir dalībvalstu kompetencē. ES 
mērogā piemērojamais dokuments ir Padomes 1999. gada 12. jūlija Ieteikums (1999/519/EK) 
par elektromagnētiskā lauka (no 0 Hz līdz 300 GHz) iedarbības uz sabiedrību ierobežošanu, 
kurā rekomendēts 41 V/m ierobežojums 900 MHz frekvencei. Šis ieteikums bija pamatā 
harmonizētu standartu izstrādāšanai, kas prezumē atbilstību prasībām Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1999. gada 9. marta Direktīvā 1999/5/EK par radioiekārtām un telekomunikāciju 
termināla iekārtām un to atbilstības savstarpējo atzīšanu (R&TTE direktīva). Tādējādi 
pieņemts, ka attiecībā uz visām ierīcēm, kas atbilst Direktīvai 1999/5/EK, ir jāizvairās no 
jebkuras rekomendācijā noteikto iedarbības līmeņu pārsniegšanas. Turklāt dalībvalstīm 
jānorīko vai jāizveido varas iestādes, kas atbildīgas par tirgus uzraudzību.

Šajā lūgumrakstā minētais tiesiskais pamats konkrētajā gadījumā nav piemērojams. Saskaņā 
ar operatora Orange sniegto informāciju no Francijas tiesību aktiem ir jāpiemēro 2002. gada 
3. maija Dekrēts Nr. 2002-775, nevis 2006. gada 18. oktobra Dekrēts Nr. 2006-1278. Par 
Direktīvas 1999/5/EK īstenošanu un par sabiedrības aizsardzību ir atbildīgas dalībvalstis. 
Tādēļ lūgumraksta iesniedzējam sava prasība jāsniedz kompetentajām valsts iestādēm, kas 
atbildīgas par derīguma pārbaudi Eiropas tiesību aktos noteikto principu ieviešanai, ko veic 
Francijas valsts. Ar R&TTE direktīvu saistītās valsts iestādes atrodamas šādā tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/documents/contacts-
points/marksur/index_en.htm”


