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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1493/2009, adresată de Collectif de Faucompierre, de cetățenie 
franceză, în numele satului Faucompierre, privind poluarea electromagnetică 
provenită de la o antenă de telefonie mobilă

1. Rezumatul petiției

Locuitorii satului Faucompierre se opun instalării unei antene-releu de telefonie mobilă. 
Compania responsabilă face trimitere la Directiva 1999/519/CE a Consiliului privind 
limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice. Petiționarii consideră că vor 
fi expuși unui impact electromagnetic mai mare decât cel prevăzut în cadrul directivei.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 ianuarie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010

Petiționarul se opune instalării unei antene de telefonie mobilă care ar permite acoperirea unei 
zone fără semnal și solicită respectarea unei norme referitoare la compatibilitatea 
electromagnetică.

Petiționarul invocă Decretul francez nr. 2006-1278 privind compatibilitatea electromagnetică 
pentru a solicita limitarea la 3 V/m a valorii câmpului electric emis de această antenă de 
telecomunicații. Totuși, echipamentele terminale de telecomunicații și echipamentele 
hertziene sunt excluse în mod expres din domeniul de aplicare a acestui decret, pe motiv că 
acest tip de echipamente intră în domeniul de aplicare a Directivei 1999/5/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene și echipamentele 
terminale de telecomunicații și recunoașterea reciprocă a conformității acestora.
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Limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice ține de competența statelor 
membre. La nivelul UE, textul aplicabil este Recomandarea Consiliului (1999/519/CE) din 12 
iulie 1999 privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice (de la 0 HZ 
la 300 GHz), care preconizează o limită de 41 V/m pentru o frecvență de 900 MHz. Această 
recomandare a servit drept bază pentru elaborarea normelor armonizate care conferă 
prezumpția de conformitate cerințelor Directivei 1999/5/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de 
telecomunicații și recunoașterea reciprocă a conformității acestora (R&TTE). Prin urmare, se 
presupune că orice echipament care respectă Directiva 1999/5/CE poate evita orice depășire a 
nivelului de expunere preconizat de recomandare. Statele membre au obligația de a numi sau 
crea autoritățile responsabile de supravegherea acestei piețe.

Temeiul juridic invocat în prezenta petiție nu se aplică în cazul de față. Conform indicațiilor 
furnizate de operatorul Orange, în dreptul francez se aplică Decretul nr. 2002-775 din 3 mai 
2002 și nu Decretul nr. 2006-1278 din 18 octombrie 2006. Statele membre sunt responsabile 
de punerea în aplicare a Directivei 1999/5/CE și de protecția publicului. Prin urmare, 
petiționarul trebuie să își adreseze cererea autorităților naționale competente care sunt 
responsabile de verificarea punerii în aplicare, de către statul francez, a principiilor enunțate 
de legislația europeană. Autoritățile naționale competente în ceea ce privește Directiva 
R&TTE pot fi contactate pe Internet, la următoarea adresă:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/rtte/documents/contacts-points/marksur/index_en.htm.


