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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1493/2009, którą złożył Collectif de Faucompierre (Francja) 
w imieniu wioski Faucompierre, w sprawie zanieczyszczenia 
elektromagnetycznego powodowanego przez antenę telefonii komórkowej

1. Streszczenie petycji

Mieszkańcy Faucompierre sprzeciwiają się instalacji anteny przekaźnikowej telefonii 
komórkowej. Właściwe przedsiębiorstwo odnosi się do dyrektywy Rady 1999/519/WE 
w sprawie ograniczenia stopnia narażenia ogółu społeczeństwa na oddziaływanie pól 
elektromagnetycznych. Składający petycję uważają, że będą poddani działaniu pola 
elektromagnetycznego w stopniu większym niż przewiduje przedmiotowa dyrektywa.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

Składający petycję wyraża sprzeciw wobec instalacji anteny telefonii komórkowej, która 
umożliwiłaby objęcie zasięgiem obszaru białego, i zwraca się o przestrzeganie normy 
w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej.

Składający petycję, powołując się na dekret francuski 2006-1278 w sprawie kompatybilności 
elektromagnetycznej, zwraca się o ograniczenie wartości pola elektrycznego emitowanego 
przez antenę telekomunikacyjną do 3 V/m. Tymczasem końcowe urządzenia 
telekomunikacyjne i urządzenia radiowe są wyraźnie wyłączone z zakresu stosowania 
wspomnianego dekretu ze względu na to, że urządzenia tego rodzaju wchodzą w zakres 
stosowania dyrektywy 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r. 
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w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego 
uznawania ich zgodności.

Odpowiedzialność za ograniczenie narażenia ogółu społeczeństwa na oddziaływanie pól 
elektromagnetycznych spoczywa na państwach członkowskich. Na szczeblu UE zastosowanie 
ma zalecenie Rady (1999/519/WE) z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie ograniczenia narażenia 
ludności na pola elektromagnetyczne (od 0 Hz do 300 GHz), w którym zalecono wartość 
graniczną 41 V/m w przypadku pól o częstotliwości 900 MHz. Zalecenie to posłużyło za 
podstawę do opracowania zharmonizowanych norm zapewniających domniemanie zgodności 
z wymogami dyrektywy 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r. 
w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego 
uznawania ich zgodności (RTTE). W związku z tym można zakładać, że wszelkie urządzenia 
spełniające warunki określone w dyrektywie 1999/5/WE nie przekraczają poziomów 
narażenia określonych w zaleceniu. Państwa członkowskie zobowiązane są ponadto do 
wskazania lub ustanowienia organów odpowiedzialnych za nadzór rynku.

Podstawa prawna przywołana w przedmiotowej petycji nie ma zastosowania w omawianym, 
konkretnym przypadku. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez operatora Orange 
w prawie francuskim zastosowanie ma dekret 2002-775 z dnia 3 maja 2002 r., a nie dekret 
2006-1278 z dnia 18 października 2006 r. Odpowiedzialność za wdrożenie dyrektywy 
1999/5/WE oraz ochronę społeczeństwa ponoszą państwa członkowskie. Składający petycję 
powinien zatem skierować skargę do właściwych organów krajowych, których zadaniem 
będzie sprawdzenie, czy państwo francuskie prawomocnie wdrożyło zasady zawarte 
w prawodawstwie europejskim. Wykaz organów krajowych właściwych w przypadku 
dyrektywy RTTE jest dostępny na stronie internetowej pod następującym adresem:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/documents/contacts-points/marksur/index_en.htm.


