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Organizace Children's Health Defense (dále jen "CHD"), Michele Hertzová, 

Petra Brokkenová, Dr. David O. Carpenter, Dr. Paul Dart, Dr. Toril H. Jelterová, 

Dr. Ann Leeová, Virginia Farverová, Jennifer Baranová a Paul Stanley, M.Ed. 

(dále společně jen "navrhovatelé", "Children's Health Defense" nebo "CHD"), 

tímto žádají soud o přezkum "opatření" a nečinnosti Federální komunikační komise 

(dále jen "FCC"). Komise nevydala racionální, vědecky podložená pravidla pro 

radiofrekvenční emise ("RF"), která by dostatečně chránila zdraví a bezpečnost 

veřejnosti.1 

 
 
 
 
 

 
1 Níže je uvedeno nařízení FCC, jehož přezkum je požadován, jak to vyžaduje § 2344 
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amerického28 zákoníku a pravidlo 15(a)(2)(C) federálního odvolacího řízení. 
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Rádiové frekvence mohou přenášet informace vzduchem. Tuto schopnost 

využívají Wi-Fi, mobilní věže a telefony, chytré měřiče a satelity. Vysílání 

rádiových vln však vyzařuje záření. FCC stanovila první normy pro bezdrátové 

vysílání v roce 1996. Celá směrnice vychází z toho, že rádiové frekvence jsou 

"neionizující" a nevytvářejí okamžité změny v molekulách, takže nejsou škodlivé, 

pokud není záření tak intenzivní, že má "tepelný účinek" a mění teplotu v živé 

tkáni. 

Záření z bezdrátových systémů a s nimi spojených uživatelských zařízení 

dnes obklopuje každého z nás a proniká do našich životů a těl. Pro většinu lidí jsou 

rádiové vlny neviditelné a tiché, ale vědecké a lidské důkazy jasně ukazují, že 

vystavení rádiovým vlnám v současné době povolených "netepelných" úrovních je 

ničivě škodlivé. FCC tvrdošíjně trvá na svém důkladně vyvráceném předpokladu, 

že "netepelné" záření je bezpečné, ale níže uvedené záznamy přesvědčivě dokazují, 

že k významným biologickým a nepříznivým účinkům dochází i při vystavení 

"netepelnému" záření na úrovních hluboko pod současnými emisními limity FCC. 

"[K]aždý člověk by měl mít zdravé životní prostředí," (42 U.S.C. 
 

§ 4331 písm. c)), a proto má FCC vydávat pravidla a normy na ochranu zdraví, 

bezpečnosti a životního prostředí. Soudní dvůr se zabývá otázkou, zda FCC 

dostatečně zajistila, aby emise vysokofrekvenčního záření, které povoluje a 

reguluje, nebyly škodlivé pro lidi, zejména pro děti. FCC 
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tuto důležitou povinnost žalovaný špatně splnil a dopustil se i dalších věcných a 

procesních chyb. FCC odmítla uznat nebo se adekvátně zabývat silnými důkazy o 

tom, že k závažným biologickým účinkům a nepříznivým zdravotním následkům 

dochází při expozici na úrovních, které jsou nižší než současné tepelné limity FCC. 

Její nedávné rozhodnutí zachovat stávající pravidla musí být zrušeno. 

Elektromagnetická pole a záření na nás působí způsobem, který nemá nic 

společného se změnou teploty. Pulzní a modulované radiofrekvenční záření 

vytvořené člověkem dosahuje milionkrát vyšších úrovní, než jaké naše těla 

dokázala tolerovat. Na FCC leží důkazní břemeno, že její normy chrání před 

poškozením. Své břemeno se snaží unést pomocí předpokladů a vytrvale se brání 

smysluplnému zohlednění všech důkazů, které prokazují, že tyto předpoklady 

nemají žádný biologický základ. 

Ne všichni (zatím) pociťují nepříznivé účinky, ale navrhovatelé je jistě 

pociťují. Předkladatelé petice a jim podobní jsou pro FCC a další tvůrce politik 

stejně neviditelní jako elektromagnetická toxicita, kterou aktivně podporují, a to 

navzdory rostoucím stížnostem pacientů a rozsáhlým důkazům dokumentujícím 

škody způsobené stále většímu počtu postižených. 

Sami navrhovatelé a jejich pacienti jsou důkazem právě té škody, kterou 

FCC předpokládá. Navrhovatelé z organizace Children's Health Defense (dále jen 

"CHD") vidí příklady každý den. CHD je nezisková organizace, jejímž cílem je 
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ukončit 
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chronických zdravotních potíží dětí tím, že eliminuje škodlivé toxické expozice, 

včetně expozice bezdrátovému záření, a denně přichází do styku s nemocnými. 

Dcera navrhovatelky Petry Brokkenové onemocněla kvůli Wi-Fi ve škole. U 

navrhovatelky Michele Hertzové se objevila mikrovlnná nemoc. Obrátila se na 

FCC, aby sdělila svůj příběh a požádala o pomoc. Muž, se kterým mluvila, jí 

odpověděl: "My se nezabýváme lidmi, pouze frekvencemi" a zavěsil. 

Navrhovatel David O. Carpenter, MD, je ředitelem Institutu pro zdraví a 

životní prostředí na Univerzitě v Albany, který je spolupracujícím centrem Světové 

zdravotnické organizace ("WHO"). Je spolueditorem "Zprávy o bioiniciativě". 

Tato zpráva - nejrozsáhlejší přehled vědeckých poznatků na toto téma - 

analyzovala 1 800 recenzovaných vědeckých studií o škodlivém radiofrekvenčním 

záření. Zpráva Bio-Initiative Report dochází k závěru, že biologické účinky 

bezdrátových technologií se mohou projevit během několika minut po vystavení. 

Autoři petice doktor Toril Jelter a doktor Paul Dart jsou lékaři, kteří se ve svých 

ordinacích pravidelně setkávají s potížemi souvisejícími s bezdrátovým vysíláním. 

Doktorka Ann Leeová, která podala petici, je lékařka, jejíž dvanáctiletý syn trpí 

srdečním onemocněním zhoršujícím se vlivem rádiových vln. Když je vystaven 

Wi-Fi, jeho příznaky se zhoršují a má pocit, že jeho srdce "každou chvíli vybuchne 

jako sopka". Syn navrhovatelky Virginie Farverové zemřel na glioblastom, nádor 

mozku způsobený zářením vyzařovaným z blízké antény mobilní věže. Dvě 
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nezletilé děti navrhovatelky Jennifer Baranové trpí při ozáření různými příznaky. 

Navrhovatel Paul Stanley je středoškolák. 
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učitel technologie a profesionální hudebník, který onemocněl mikrovlnnou nemocí, 

musel opustit práci, prodat dům, žít v autě a utratil mnoho desítek tisíc dolarů, aby 

se uzdravil. 

U žadatelů, jejich dětí, pacientů a mnoha dalších osob se objevila nemoc z 

mikrovlnných/radiových vln, která je uznána Mezinárodním kodexem nemocí a 

soudů. Při vystavení bezdrátovým zařízením a infrastruktuře se u nich objevují 

různé příznaky a nepříznivé fyziologické poškození. Mezi příznaky mohou patřit 

bolesti hlavy, bolesti hlavy nebo brnění při používání bezdrátových sítí, potíže se 

spánkem, kognitivní problémy a problémy s pamětí, bušení srdce, únava, 

přetrvávající příznaky podobné chřipce, kožní vyrážky, sluchové účinky, 

nevolnost, citlivost na hluk a krvácení z nosu a mnoho dalších příznaků. RF záření 

může způsobovat nebo přispívat ke zvýšenému riziku škodlivých volných radikálů 

a rakoviny, buněčnému stresu, genetickému poškození, strukturálním a funkčním 

změnám reprodukčního systému, poruchám učení a paměti a neurologickým 

onemocněním spolu s negativními dopady na celkovou pohodu. 

Mikrovlnná nemoc je spektrální onemocnění. Někteří lidé mají příznaky, 

které se dají zvládnout, ale u jiných jsou účinky vyčerpávající. Akutně postižení 

nemohou vycházet na veřejnost ani chodit po ulicích. Trpí v práci, nemohou 

používat veřejnou dopravu, létat nebo dokonce jít do nemocnice. Děti se setkávají s 

posměchem a odmítáním a mnoho z nich musí opustit školu. Pobyt doma jim 
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neposkytuje útěchu: sousedé 
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mají hotspoty Wi-Fi a bezdrátové společnosti instalují výkonné vysílače přímo 

před domem nebo na ulici. Ti, kteří mají za úkol chránit veřejnost, a zejména děti, 

se schovávají za kazuistická pravidla FCC a tvrdí, že toto záření je bezpečné a 

nemůže škodit. 

Navrhovatelé požádali FCC o úlevu, ale ta je odmítla. Komise upřednostňuje 

blahobyt odvětví, které je povinna regulovat, před zdravím a bezpečností lidí a je 

ochotna obětovat na oltář tohoto odvětví všechny občany. Tato chybná politika 

ignoruje ekonomické a sociální náklady této rostoucí rozsáhlé nemoci. Jak se uvádí 

ve výzvě více než 200 vědců adresované Organizaci spojených národů, 

"[i]nancování je pro společnost nákladem a nepřipadá v úvahu..... " 

Komise a její partneři klamou veřejnost nepravdivými ujištěními založenými 

na vědecky vyvrácených normách a opatřeních. Odmítnutí FCC odpovědně plnit 

svou úlohu v oblasti zdraví a bezpečnosti odsuzuje navrhovatele a jejich děti k 

trýznivé bolesti, utrpení a beznaději a nutí rodiče a zdravotníky, aby nadále 

bezmocně přihlíželi, jak jejich děti a pacienti chřadnou a někdy i umírají. Lékem je 

vyhnout se expozici, ale to se v tomto bezdrátovém světě stává nemožným. 

Navrhovatelé nejsou okrajovou skupinou obyvatelstva, jejíž reakce jsou 

nenormální. Výzva vědců adresovaná OSN upozorňuje na "panepidemii". 
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nemoci způsobené bezdrátovým zářením, které je "prokazatelně škodlivé pro 

člověka a životní prostředí". Nemoci související s bezdrátovým zářením, včetně 

mikrovlnné nemoci a mozkových nádorů, jsou velmi rozšířené a rychle rostou. 

Nesnášenlivost bezdrátového záření v bezdrátovém světě je již nyní noční můrou, 

ale brzy bude ještě horší. Stovky tisíc vysoce výkonných "malých" mobilních antén 

5G jsou rozmístěny v blízkosti domácností a škol a desetitisíce satelitů ve vesmíru 

budou toto toxické záření vysílat po celé Zemi. Pro navrhovatele petice ani pro 

všechny ostatní, kteří se brzy stanou obětí, nebude úniku. Rodiče, děti nebo celé 

rodiny již onemocní brzy poté, co se v blízkosti jejich domovů objeví "malá 

buňka". Předkladatelé petice a jim podobní mají jen malou nebo žádnou možnost 

nápravy. Pokud nedojde k nápravě, budou navrhovatelé trvale odsouzeni k utrpení 

a to, o čem vědci a lékaři již nyní tvrdí, že se jedná o celosvětovou panepidemii, se 

ještě zhorší. 

* * * 
 

Pokyny FCC "založené na tepelném záření" byly v době jejich původního 

přijetí chybné a zastaralé: konstrukce "tepelné záření se rovná bezpečnému" 

neodpovídala již existujícím důkazům ze studií a zpráv vojenských a vládních 

agentur. Od té doby tisíce dalších recenzovaných vědeckých studií jasně prokázaly, 

že krátkozraké zaměření FCC na tepelné účinky iracionálně ignoruje rizika, která 

představuje "netepelné" záření. Hluboké 
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nepříznivé účinky, včetně poškození DNA, se objevují po vystavení záření na 

úrovních mnohem nižších, než jsou úrovně způsobující "tepelný účinek". Zcela 

jiné mechanismy, jako je "oxidační stres", způsobují nepřetržité a zhoubné 

biologické poškození. 

Úroveň radiace je jen částí problému. Komunikační cesta mezi sítí a 

uživatelem využívá k přenosu dat (řízení relací, hlas, text, média) modulaci a 

pulzaci. Mnohé studie dospěly k závěru, že pulzace a modulace jsou biologicky 

aktivní a mohou způsobit větší škody než pouhá RF nosná vlna a její záření. 

FCC pečlivě vypracovala své pokyny tak, aby vyloučila zohlednění a měření 

právě té činnosti, která přímo poškozuje živé organismy. Komise je chce zachovat 

navzdory přesvědčivým důkazům, že její normy nechrání veřejnost a vedou k 

přímému, trvalému a rozsáhlému poškozování zdraví, zejména dětí. 

Nejnověji FCC a FDA lehkomyslně odmítly výsledky studie Národního 

toxikologického programu ("NTP") financované FDA. NTP je federální odborná 

agentura pro hodnocení toxinů. Její stanovení představují zlatý vědecký standard. 

Desetiletá studie NTP, která stála 30 milionů dolarů a byla největší svého druhu, 

jasně prokázala, že netepelné rádiové záření způsobuje rakovinu a poškozuje DNA. 

Tyto závěry však nebyly překvapivé ani nové; pouze potvrdily zjištění dřívějších 

studií, včetně epidemiologických studií, které ukazují na zvýšené riziko vzniku 
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nádory mozku způsobené používáním mobilních telefonů. Je neuvěřitelné, že Úřad 

pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), který studii financoval, následně stručně 

prohlásil, že "závěry NTP by se neměly vztahovat na používání mobilních telefonů 

u lidí". FDA nevzal v úvahu zjištění NTP o biologické škodlivosti při jiných než 

tepelných úrovních a doporučil FCC, že "dosud dostupné vědecké důkazy 

nepotvrzují nepříznivé zdravotní účinky u lidí v důsledku expozice při současných 

limitech nebo pod nimi". 

FCC si pospíšila s přijetím doporučení FDA navzdory zdrcujícím a 

přesvědčivým vědeckým a lidským důkazům o opaku, které jsou uvedeny v níže 

uvedených záznamech. V přezkoumávaném nařízení se uvádí: "[p]o přezkoumání 

rozsáhlého spisu ... jsme nenašli žádný vhodný základ, a proto jsme v tuto chvíli 

odmítli navrhnout změny našich stávajících limitů." FCC 19-126, ¶2. FCC rovněž 

odmítla "přehodnotit naši politiku vystavení rádiovým vlnám, pokud jde o děti". 

Stejně tak agentura neshledala "žádný důvod k revizi našich postupů pro 

povolování zařízení". Id. ¶15. Proto své oznámení o šetření z roku 2013 ukončila. 

Druhá část zprávy a nařízení téhož příkazu dále "zefektivnila" kritéria pro určení, 

zda je vyžadováno hodnocení expozice, a zavedla "soubor vzorců pro situace, kdy 

je riziko nadměrné expozice RF minimální", a poskytla držitelům licence ještě 

větší "flexibilitu při stanovení souladu s našimi limity expozice RF". Id. ¶3.2 

Jinými slovy, Komise 
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2 Komise rovněž zahájila další oznámení o navrhovaných pravidlech (dále jen "FNPRM") a 
vyzvala k podání připomínek k některým navrhovaným pravidlům. Část usnesení týkající se 
FNPRM není konečná ani závazná. 
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bezmyšlenkovitě zachovala stávající limity expozice a pokračovala ve změně 

pravidel, aby průmysl mohl ještě více škodit nic netušící a zranitelné veřejnosti, 

která je v zajetí svých elektronických zařízení, aniž by o problému a jeho rozsahu 

věděla. Dokud bude vláda svévolně ignorovat a opouštět svůj mandát v oblasti 

veřejné bezpečnosti, zůstane veřejnost v blažené nevědomosti a vystavena 

vážnému poškození. To bude pokračovat, dokud je nebo někoho, koho mají rádi, 

nepřemůže nemoc, stejně jako se to stalo navrhovatelům petice. 

* * * 
 

Komise má na základě svého statutu zákonné pravomoci v záležitostech 

souvisejících s RF. Další právní předpisy, mimo jiné Národní zákon o politice 

životního prostředí ("NEPA"), zákon o 55,Američanech se zdravotním postižením 

("ADA"), 42 U42.S.C., kap. 126, a Federální zákon o potravinách, lécích a 

kosmetických přípravcích ("FDA Act"), 21 U.S.C., kap. 9, přímo či nepřímo 

vyžadují, aby FCC vyhodnotila a zvážila svá pravidla týkající se RF, aby zajistila 

soulad a konzistenci s konkrétními procesními nebo věcnými mandáty. 

Níže uvedená záležitost byla součástí dlouhodobého šetření, zda by 

Federální komise pro komunikace (dále jen "FCC" nebo "Komise") měla změnit 

svá pravidla, aby zabránila nepříznivým účinkům na zdraví v důsledku vystavení 

radiofrekvenčnímu ("RF") vyzařování vysílačů a zařízení, jako jsou základnové 

stanice, vesmírné stanice a další. 
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v současné době podléhá přezkumu. 
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zařízení koncových uživatelů, pokud podléhají regulaci FCC. Viz Proposed 

Changes in the Commission's Rules Regarding Human Exposure to 

Radiofrequency Electromagnetic Fields, First Report and Order, Further Notice of 

Proposed Rulemaking, and Notice of Inquiry, 28 FCC Rcd 3498 (2013). 

Opatřením agentury, o jehož přezkum se žádá, je usnesení o oznámení o 

šetření, druhá zpráva a nařízení, oznámení o navrhovaném předpisu a 

memorandové stanovisko a nařízení ve věci navrhovaných změn v pravidlech 

Komise týkajících se vystavení člověka radiofrekvenčním elektromagnetickým 

polím Přehodnocení limitů vystavení radiofrekvenčním polím Federální 

komunikační komise a politiky zaměřené na změny v pravidlech Komise týkajících 

se vystavení člověka radiofrekvenčním elektromagnetickým polím, FCC 19-126, 

FCC Rcd , (rel. Dec. 4, 2019). Kopie napadeného usnesení je obsažena v příloze 

"A" tohoto rozhodnutí v souladu s § 2344 U28.S.C. a pravidlem 15(a)(2)(C) 

federálních pravidel odvolacího řízení. 

Předkladatelé petice žádají o přezkum rozhodnutí o odmítnutí zahájit tvorbu 

pravidel týkajících se otázek, jichž se týká NOI, a vyhlášení změn pravidel ve 

druhé zprávě a nařízení. Tyto záležitosti jsou administrativně konečné a podléhají 

včasnému přezkumu podle § 702 5 U.S.C., § 402 písm. a) 47 U.S.C., § 2342 odst. 

1 28 U.S.C. a § 2344 28 U.S.C.. Místní příslušnost tohoto soudu je stanovena v 

souladu s § 2343 zákona 28 U.S.C. 
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Navrhovatelé a stát jejich bydliště jsou: 
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Children's Health Defense je nezisková organizace 501(c)(3), která se 

zabývá ochranou zdraví dětí a odstraňováním škodlivého vystavení toxickým 

látkám. Záření bezdrátových technologií je toxinem a významně přispívá k 

exponenciálnímu nárůstu nemocnosti dětí. CHD hájí zájmy dětí a usiluje o vědecky 

podložená ochranná opatření, která by pomohla poškozeným a zabránila poškození 

ostatních. CHD nepodalo připomínky svým jménem, ale několik členů, včetně 

mimo jiné jmenovaných jednotlivých navrhovatelů, se jich zúčastnilo. CHD má 

organizační způsobilost podle článku III k podání a vedení tohoto případu. 

Další jmenovaní jednotliví žadatelé se účastnili níže uvedených jednání nebo 

se jinak domáhali úlevy u FCC. Každý z nich je poškozen a poškozen opatřením 

agentury a má právo žádat o přezkum u tohoto soudu. Opatření (a nečinnost) 

agentury, které je zde napadeno, přímo ohrožuje zdraví, bezpečnost a osobní a 

finanční blahobyt navrhovatelů nebo negativně ovlivňuje jejich profesní činnost a 

úsilí. 

Navrhovatelé se domáhají u tohoto soudu nápravy, protože napadené 

opatření agentury, včetně rozhodnutí o zdržení nebo odložení opatření, bylo: 

(A) Svévolné, svévolné, zneužívající diskreční pravomoc nebo jinak 
nesouladné se zákonem; 
(B) V rozporu s ústavním právem, pravomocí, výsadou nebo imunitou; 
(C) Překročení zákonné pravomoci, zmocnění nebo omezení nebo 
zkrácení zákonného práva; 
(D) Bez dodržení postupu vyžadovaného zákonem; 
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(E) nepodložené závažnými důkazy a 
(F) Neodůvodněné skutkovými okolnostmi v rozsahu, v jakém jsou 
skutkové okolnosti předmětem přezkumu de novo ze strany přezkumného 
soudu. 

Navrhovatelé zdvořile žádají, aby Soudní dvůr prohlásil napadené nařízení 

za nezákonné, zrušil je, vydal soudní příkaz a zrušil jej, shledal, že agentura 

nezákonně nebo neodůvodněně zdržela přijetí opatření, a vrátil věc agentuře k 

dalšímu projednání a přijetí opatření. Navrhovatelé dále žádají o další úlevy, které 

mohou být za daných okolností vhodné, nezbytné nebo přiměřené. 

S úctou předkládám 
 

_/s/ Robert F. Kennedy, 
Jr.* 
Dětská zdravotní obrana 
Dewitt48 Mills Road 
1227 North Peachtree Pkwy, Suite 
Peachtree202 City, Georgia 30269 
NY Bar No. 1999994 
E-MAIL: 
rfk1954@gmail.com TEL: 
774.239.4768 
FAX: 512.692.2522 

 
_/s/ 
W. Scott McCollough* 
McCollough Law Firm, P.C. 
2290 Gatlin Creek Rd. 
Dripping Springs, TX 78620 
Texas Bar No. 13434100 
EMAIL: wsmc@dotlaw.biz 
TEL: 512.888.1112 
FAX: 512.692.2522 

Advokáti navrhovatelů 

mailto:rfk1954@gmail.com
mailto:wsmc@dotlaw.biz
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*Nepřipuštěno. Žádost o přijetí k soudu byla podána v souladu s federálním 
pravidlem odvolacího řízení 46(a) a pravidlem 46-1 devátého obvodu. 

 
Datováno: únor  2,2020 
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PROHLÁŠENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O SPOLEČNOSTI 
 

V souladu s federálním pravidlem odvolacího řízení 26.1 písm. a) 
organizace Children's Health Defense prohlašuje, že je celostátní, nestranickou, 
neziskovou organizací bez mateřské společnosti a bez veřejně vlastněné 
společnosti, která by vlastnila 10 % nebo více jejích akcií nebo jiných podílů v 
organizaci. 

 
Datováno: Únor  S 2020úctou2, předloženo, 

 
/s/  
W. Scott McCollough 

 
OSVĚDČENÍ O SLUŽBĚ 

 

Tímto potvrzuji, že jsem dne 2. února 2020 podal výše uvedenou žádost o 
přezkum prostřednictvím systému ECF Soudního dvora. Dále potvrzuji, že jsem 
nechal doručit jednu kopii následujícím právním zástupcům prostřednictvím pošty 
první třídy (a e-mailu FCC): 

 
Thomas M. Johnson, Jr. William Barr 
Hlavní právní zástupce Generální prokurátor Spojených států 
Federální komise pro komunikace Ministerstvo spravedlnosti Spojených 

států amerických 
44512th  Street, S.W. 950 Pennsylvania Ave., N.W. 
Washington, D.C. 20554 Washington, D.C. 20530-0001 
LitigationNotice@FCC.gov  

 
Níže uvedené řízení bylo neformální tvorbou pravidel, a proto se na něj 

nevztahuje požadavek pravidla 15 písm. c) Federálního odvolacího řádu na 
doručení "každé straně, která byla připuštěna k účasti na řízení před agenturou". Ze 
zdvořilostních důvodů nechám doručit jednu kopii žádosti o přezkum poštou první 
třídy každému připomínkovateli, kterého FCC uvedla v příloze E k nařízení, spolu 
s dalšími připomínkovateli, kteří nejsou uvedeni v příloze E, ale jsou citováni v 
napadených částech nařízení. Viz příloha B tohoto rozhodnutí. 

_/s/ 
W. Scott McCollough 

mailto:LitigationNotice@FCC.gov
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PŘÍLOHA "A" K ŽÁDOSTI O PŘEZKUM 
 

Usnesení o oznámení o vyšetřování, druhá zpráva a nařízení, oznámení o 
navrhovaném předpisu a memorandové stanovisko a nařízení ve věci 

navrhovaných změn v předpisech Komise týkajících se vystavení člověka působení 
škodlivin 

Radiofrekvenční elektromagnetická pole Reassessment of Federal 
Communications Commission Radiofrequency Exposure Limits and Policies 
Targeted Changes to the Commission's Rules Regarding Human Exposure to 

Radiofrequency Electromagnetic Fields, FCC 19-126, ET Docket No. 03-137, 13-
84 and 19-226, 

  FCC Rcd , FCC2019 LEXIS 3622 (rel. prosinec 2019)4, 
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PŘÍLOHA "B" K ŽÁDOSTI O PŘEZKUM 
Připomínky, které FCC uvedla v dodatku E k nařízení, spolu s dalšími 

připomínkami, které nejsou uvedeny v dodatku E, ale jsou citovány v napadených 
částech nařízení. 
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Připomínky, které FCC uvedla v dodatku E k nařízení 
 

Výbor pro komunikaci v odvětví poplachů 
(AICC) 

2120 L Street NW, STE 300 
Washington, D.C. 20037 

Americká radioreléová liga (ARRL) 
1629 K Street NW, STE 300 
Washington, D.C. 20006 

AT&T Services Inc. (AT&T) 601 Massachusetts Avenue, N.W. 
Washington, DC 20001 

B. Blake Levitt & Henry C. Lai P.O. Box 2014 
New Preston, CT 06777 

Benjamin Walters jménem města 
Portland 

1221 SW 4th Ave, Suite 430 
Portland, OR 97204 

Blooston, Mordkofsky, Dickens, Duffy & 
Prendergast pro držitele90 části licence 

2120 L Street, N.W., Suite 300 
Washington, D.C. 20037 

Výbor pro zařízení pro řízení srdečního 
rytmu / pracovní skupina WG02 pro EMC 
Protokoly Asociace pro pokrok v 
lékařském přístrojovém vybavení 

 
4301 N. Fairfax Dr., Suite 301 
Arlington, VA 22203 

Město Boston, Massachusetts a město 
Philadelphia, Pensylvánie 

2000 Pennsylvania Avenue N.W., Suite 4300 
Washington, D. C. 20006 

Cohen, Dippell a Everist, P.C. 1420 N Street, NW, Suite One 
Washington, D.C. 20005 

Asociace spotřební elektroniky (CEA) 1919 South Eads Street 
Arlington, VA 22202 

Spotřebitelé za bezpečné mobilní telefony 
(CSCP) 

520 Ridgeway Dr. 
Bellingham, WA 98225 

CTIA - Asociace pro bezdrátovou komunikaci 
(CTIA) 

1400 16th Street, N.W. 
Suite 600 
Washington, DC 20036 

David Hubert 306 Pitt Ave. 
Sebastopol, Kalifornie 95472 

Ministerstvo zdravotnictví a lidských 
služeb Úřad pro kontrolu potravin a léčiv 
Centrum pro zařízení a radiologické zdraví 

HHS/FDA 
Silver Spring MD 20993 

Síť pro bezpečnost EMP P.O. Box 1016 
Sebastopol, Kalifornie 95473 

Koalice pro pevnou bezdrátovou komunikaci, 
Inc. 

1300 N 17th St., Suite 1100 
Arlington, VA 22209 

Hammett & Edison 470 3. ulice W 
Sonoma, CA 95476 

Společnost Hewlett-Packard 1501 Page Mill Road, MS 510101 
Palo Alto, CA 94304 

Mezinárodní bratrstvo elektrotechniků 
Pracovníci (IBEW) 

900 Seventh St., NW 
Washington, D.C. 20001 

Mezinárodní výbor pro elektromagnetickou 
bezpečnost IEEE (IEEE-ICES) 

170 Fairview Drive 
P.O. Box 386 
Bedminster, NJ 07921 
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James Edwin Whedbee 5816 N Buttonwood Tree Lane 
Gladstone, MO 64119 

Mark Douglas/IT'IS Foundation 1101 K St NW 610 
Washington, D.C. 20005 

Marv Wessel/Global RF Solutions 1900 W Chandler Blvd, Suite 15-228 
Chandler, AZ 85224 

Medtronic, Inc. 8200 Coral Sea Street, NE, MVS11 
Mounds View, MN 55112 

Fórum výrobců mobilních zařízení 
(MMF)/Fórum výrobců mobilních a 
bezdrátových zařízení (MWF) 

Bergbosstraat 115 
9829 Merelbeke 
Belgie 

Motorola Solutions, Inc. 1455 Pennsylvania Ave, NW 
Washington, D.C. 20004 

Národní asociace provozovatelů vysílání 
(NAB) 

1771 N Street, NW 
Washington, D.C. 20036 

Nickolaus E. Leggett 1432 Northgate Square, #2° 
Reston, VA 20190 

Společnost Nokia Corporation 1100 New York Avenue, NW Suite West,705 
Washington, D.C. 20005 

Úřad pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci (OSHA) 

Ministerstvo práce USA, (OSHA) 
Constitution 200Avenue, N.W. 
Washington, D.C. 20210 

PCIA - Bezdrátová infrastruktura 
Sdružení 

500 Montgomery St., apartmá 500 
Alexandria, Virginia, 22314 

Společnost Qualcomm Incorporated 1730 Pennsylvania Avenue, NW Suite 850 
Washington, D.C. 20006 

RF Check, Inc. 1919 M Street NW, 8. patro 
Washington, D.C. 20036 

Richard A. Tell Associates 1872 E. Hawthorne Ave 
Colville WA 99114 

Robert Johnson jménem/Narda-East 435 Moreland Road 
Hauppauge, NY 11788 

Site Safe, Inc. 200 N Glebe Rd Suite 1000 
Arlington, VA 22203 

Asociace telekomunikačního průmyslu 
(TIA) 

1320 N. Courthouse Rd 
Arlington, VA 22201 

Institut pro politiku EM záření (EMRPI) P.O. Box 117 
Marshfield VT 05658 

HetNet Forum (PCIA) 500 Montgomery St. Suite 500 
Alexandria, VA 22314 

Rada pro telekomunikační služby (UTC) 1129 20th Street, NW, Suite 350 
Washington, D.C. 20036 

Verizon a Verizon Wireless (Verizon) 1300 I Street N.W., Suite 400 West 
Washington, D.C. 20005 

Wi-Fi Alliance 701 Pennsylvania Ave, NW, Suite 900 
Washington, DC 20004 
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Připomínky, které nejsou uvedeny v dodatku E, ale jsou citovány v napadených částech nařízení 
 

Centrum pro přístroje a radiologické zdraví, 
Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, oddělení 
zdravotnictví a sociálních služeb, 

Úřad pro kontrolu potravin a 
léčiv Silver Spring, MD 20993 

 
Město Portland 

Benjamin Walters 
1221 SW 4th Ave, Suite 430, Portland, OR 
97204 

Trust pro zdraví životního prostředí P.O. Box 58 
Teton Village WY 83025 

Gil Amelio 5940 Lake Geneva Drive 
Reno NV 89511 

Ekologická výchova na místní úrovni 52 Hlavní ulice 
Port Washington, NY 11050 

Koalice mmWave 8026 Cypress Grove Lane 
Cabin John, MD 20818 

 
 

Montgomery County, Maryland 

Gerard Lavery Lederer, Isiah Leggett 
Montgomery County, Maryland 
2000 Pennsylvania Avenue N.W., Suite 
5300 
Washington, DC , 2006 

Rodiče za bezpečné technologie 6 Hillside 
Greenbelt, MD, 20770 

Sdružení pro bezdrátovou infrastrukturu 2111 Wilson Blvd., Suite 210 
Arlington Virginia 22201 
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