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Betreft: Verzoekschrift 1493/2009, ingediend door het Collectif de Faucompierre (Franse 
nationaliteit), namens het dorp Faucompierre, over elektromagnetische vervuiling 
door een GSM-antenne

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De inwoners van Faucompierre protesteren tegen de installatie van een relaisantenne voor 
mobiele telefonie. Het verantwoordelijke bedrijf verwijst naar Richtlijn 1999/519/EG van de 
Raad betreffende de beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische 
velden. Indieners menen dat zij aan een hogere dosis elektromagnetische vervuiling zullen 
worden blootgesteld dan conform de richtlijn is toegestaan.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 januari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 11 mei 2010

Indiener verklaart gekant te zijn tegen de installatie van een antenne voor mobiele telefonie 
die in staat zou zijn een dekking met een stralingsvrije zone te bieden en verzoekt bovendien 
om naleving van een norm betreffende elektromagnetische compatibiliteit.

Indiener baseert zich op het Franse decreet nr. 2006-1278 inzake elektromagnetische 
compatibiliteit om een verzoek in te dienen tot beperking van het elektrische veld dat wordt 
uitgezonden door deze telecommunicatiemast van 3 V/m. Telecommunicatie-eindapparatuur 
en radioapparatuur vallen echter uitdrukkelijk niet onder de toepassing van dit decreet met als 
reden dat dit soort apparatuur valt onder de toepassing van Richtlijn 1999/5/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en 
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telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit.

De beperking van de blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden valt onder 
de verantwoordelijkheid van de lidstaten. Op het niveau van de EU is de toepasselijke tekst 
Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad van 12 juli 1999 betreffende de beperking van de 
blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden (0 Hz tot 300 GHz), waarin een 
grens van 41 V/m voor een frequentie van 900 MHz wordt beoogd. Deze aanbeveling ligt ten 
grondslag aan de geharmoniseerde normen die een vermoeden van conformiteit vestigen met 
de eisen van Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999
betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning 
van hun conformiteit (R&TTE-richtlijn). Dienovereenkomstig wordt elk apparaat dat 
Richtlijn 1999/5/EG respecteert, geacht de blootstellingsniveaus van de aanbeveling niet te 
overschrijden. De lidstaten zijn onder andere verplicht de voor markttoezicht 
verantwoordelijke bevoegde autoriteiten te benoemen of op te richten.

De rechtsgrondslag die in dit verzoekschrift wordt aangehaald, is niet van toepassing op het 
onderhavige specifieke geval. In overeenstemming met wat operator Orange reeds gezegd 
heeft, is in het Franse recht decreet nr. 2002-775 van 3 mei 2002 van toepassing, en niet 
decreet nr. 2006-1278 van 18 oktober 2006. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de 
uitvoering van Richtlijn 1999/5/EG en voor de bescherming van de bevolking. Indiener dient 
zijn verzoek dus in te dienen bij de nationale bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn 
voor het controleren van de rechtsgeldigheid van de uitvoering door de Franse staat van de 
beginselen die zijn vastgesteld in de Europese wetgeving. De nationale autoriteiten voor de 
R&TTE-richtlijn zijn te vinden op de volgende website:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/documents/contacts-points/marksur/index_en.htm


