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under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsvedtak 676/2002/
EF av 7. mars 2002 om rammeregler for radiospektrumpolitikk 
i Det europeiske fellesskap (radiospektrumvedtaket)(1), særlig 
artikkel 4 nr. 3, og

1) Kommisjonen gav i sin melding om rask tilgang til

2), som blant annet

har i uttalelsen fra gruppen for radiospektrumpolitikk

på markedet.

2) Tildeling av frekvensbåndet 2 500-2 690 MHz til systemer 
som kan tilby elektroniske kommunikasjonstjenester, er
et viktig element i håndteringen av tilnærmingen mellom
sektorene for mobiltelefoni, fasttelefoni og kringkasting,
og avspeiler teknisk nyskaping. Tjenestene som tilbys

sluttbrukernes tilgang til bredbåndskommunikasjon.

for elektronisk kommunikasjon, som har fått tildelt

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 96/2009 av 25. september 2009 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 61 av 19.11.2009, s. 3.

(1

(2) KOM(2007) 50.

frekvensbåndet 2 500-2 690 MHz, i stor grad vil være 
felleseuropeiske i den forstand at brukerne av slike 
elektroniske kommunikasjonstjenester i én medlemsstat 
også skal kunne få tilgang til tilsvarende tjenester i alle 
andre medlemsstater.

4) I henhold til artikkel 4 nr. 2 i vedtak nr. 676/2002/
EF gav Kommisjonen 5. juli 2006 Den europeiske

til å utarbeide minst mulig restriktive tekniske vilkår
for frekvensbånd som behandles innenfor rammen av

tekniske vilkår for frekvensbånd som behandles innenfor

vilkår for og veiledning i anvendelsen av minst mulig
restriktive vilkår for basisstasjoner og terminaler som
bruker frekvensbåndet 2 500-2 690 MHz, som er
hensiktsmessige for å håndtere risikoen for skadelig
interferens på og utenfor nasjonale territorier, uten at det
kreves at en bestemt teknologi skal brukes, og basert på
optimerte parametrer for den mest sannsynlige bruken av
frekvensbåndet.

parametrer som gjelder for hele spektrumsblokken
for en bestemt bruker, uansett hvor mange kanaler
teknologien som brukeren har valgt, disponerer. Det

for spektrumsbruk. De omfatter sending både innenfor
og utenfor spektrumsblokken. Disse forskriftsmessige

påvirke de grenser som er fastsatt for utstyrsstandarder i
henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF
av 9. mars 1999 om radioutstyr og teleterminalutstyr og
gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar(3) (direktivet
for radio- og teleterminalutstyr).

(3

KOMMISJONSVEDTAK

av 13. juni 2008

om harmonisering av frekvensbåndet 2 500-2 690 MHz for jordbaserte systemer som kan tilby elektroniske 
kommunikasjonstjenester i Fellesskapet

[meddelt under nummer K(2008) 2625]

(2008/477/EF)(*)

2014/EØS/69/03



20.11.2014 Nr. 69/9EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

elektronisk kommunikasjon er det utarbeidet
hensiktsmessige delingskriterier for enkelte systemers
sameksistens. For andre systemer og tjenester kan
hensiktsmessige delingskriterier for sameksistens baseres
på nasjonale hensyn.

8) For å oppnå kompatibilitet kreves det en avstand på 5 MHz 
mellom ytterkantene på de spektrumsblokker som brukes
til ubegrenset tidsdelt dupleks (TDD) og frekvensdelt
dupleks (FDD), eller dersom to usynkroniserte nett

ved å la disse blokkene på 5 MHz være ubrukte
beskyttelsesblokker eller ved bruk som er i samsvar med

siden av en FDD-blokk (oppforbindelse) eller mellom
to TDD-blokker, eller ved bruk som er i samsvar med

Enhver bruk av en 5 MHz-beskyttelsesblokk innebærer

9) Ettersom europeiske og verdensomspennende

elektroniske kommunikasjonstjenester som tilbyr

medlemsstatene.

utelukke muligheten for at en medlemsstat, i berettigede
tilfeller, kan benytte overgangsperioder som kan omfatte
ordninger med deling av radiospektrum i henhold til
artikkel 4 nr. 5 i radiospektrumvedtaket.

11) For å sikre en effektiv bruk av frekvensbåndet 2 500-

dette vedtak.

12) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse

Artikkel 1

Formålet med dette vedtak er å harmonisere vilkårene 
for tilgang til og effektiv bruk av frekvensbåndet 2 500-
2 690 MHz for jordbaserte systemer som kan tilby elektroniske 
kommunikasjonstjenester.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen seks måneder etter at dette
vedtak trer i kraft, utpeke og stille til rådighet frekvensbåndet 
2 500-2 690 MHz for jordbaserte systemer som kan tilby 
elektroniske kommunikasjonstjenester, uten enerett, i samsvar 
med parametrene fastsatt i vedlegget til dette vedtak.

2. Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene anmode om
overgangsperioder som kan omfatte ordninger med deling av 
radiospektrum i henhold til artikkel 4 nr. 5 i vedtak 676/2002/
EF.

3. Medlemsstatene skal sikre at de systemer som er nevnt i

Artikkel 3

Medlemsstatene skal overvåke bruken av frekvensbåndet 
2 500-2 690 MHz og framlegge rapport for Kommisjonen om 
resultatene, slik at dette vedtak kan vurderes på nytt ved behov.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

For Kommisjonen

Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

PARAMETRER NEVNT I ARTIKKEL 2

enn de som er fastsatt nedenfor, forutsatt at det benyttes egnede interferensreduserende teknikker som er i samsvar med 
direktiv 1999/5/EF, og som tilbyr et minst like godt vern som disse tekniske parametrene.

1. De tildelte blokkene skal angis i multiplumer av 5,0 MHz.

nedover).

Tabell 1

Basiskrav — BEM for basisstasjoners EIRP utenfor blokken

Frekvensområdet der sendinger utenfor blokken mottas (integrert over en båndbredde på 1 MHz)

Frekvenser tildelt FDD-nedforbindelser og ±5 MHz uten-
for frekvensblokkområder som er tildelt FDD-nedforbin-
delser.

Frekvenser i båndet 2 500-2 690 MHz som ikke omfattes 

Tabell 2

Merknad
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Tabell 3

grense)

F

F

F er frekvensavstanden fra den relevante blokkgrensen (i MHz).

Tabell 4

medlemsstater og at tabell 4 fortsatt får anvendelse for hele medlemsstaten.

Tabell 5

restriksjoner for antenneplassering

grense)

F

F

F er frekvensavstanden fra den relevante blokkgrensen (i MHz).
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Tabell 6

Effektgrenser innenfor blokken for terminaler

Merknad

retninger over hele strålingssfæren.


