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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

2) og Europaparlamentet(3) har understreket

Intelligente transportsystemer (ITS) er sentrale i en
4

informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) til

2) Effektiv og sammenhengende bruk av radiospektrum

Fellesskapet(5).

3) ITS omfatter samvirkende systemer som bygger på

systemene kan gi store forbedringer når det gjelder
transportsystemenes effektivitet, sikkerheten for alle

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

26.10.2004.
(3

(4) KOM(2006) 314.
(5

og veiinfrastrukturen være pålitelig og rask.

tilgjengelig på en harmonisert måte i hele Den europeiske 
union.

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

behovet for radiospektrum til sikkerhetskritiske
anvendelser i sammenheng med ITS og samvirkende

tekniske kompatibiliteten mellom sikkerhetskritiske
ITS-anvendelser og radiotjenester i de aktuelle

også bedt om å utarbeide optimale kanalplaner for de
frekvensbåndene som er valgt ut til ITS.

frekvensområdet 5 875-5 905 MHz, var egnet til
sikkerhetsrelaterte ITS-anvendelser, som forbedrer

under 5 850 MHz og over 5 925 MHz, forutsatt at de

rapport. Valget av dette frekvensbåndet vil også være i
samsvar med bruken av radiospektrum i andre regioner
i verden og dermed fremme verdensomspennende
harmonisering. I tillegg vil ITS-systemer ikke kunne
kreve vern mot jordstasjoner som brukes av tjenester fra

ITS-utstyr må begrenses for å verne slike tjenester.
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8) Det europeiske standardiseringsinstitutt for tele-

den harmoniserte standarden EN 302 571 i samsvar

grunnlag for formodning om samsvar med artikkel 3 nr. 2
i europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF av 9. mars 
1999 om radioutstyr og teleterminalutstyr og gjensidig
godkjenning av utstyrets samsvar(1), og dermed sikre at
ITS-utstyr som overholder standarden, ikke forårsaker
skadelig interferens. ITS-sendere forventes å utnytte
radiospekteret best mulig og å holde sendeeffekten så
lav som mulig, slik at det spekteret som er utpekt til ITS,
brukes effektivt, og slik at skadelig interferens unngås.

visse produsenter velger å bruke andre teknikker enn dem 
som er fastsatt i standarden, må disse gi minst tilsvarende
interferensreduksjon.

utelukke muligheten for at en medlemsstat, i berettigede
tilfeller, kan benytte overgangsperioder eller ordninger
med deling av radiospektrum.

11) Det forventes at medlemsstatene vil stille radiospekteret

frekvensbåndet 5 875-5 905 MHz i samsvar med dette
vedtak. Når det gjelder ITS-kommunikasjon mellom

for noen medlemsstater å få på plass en egnet ramme
for tillatelser eller en egnet samordningsmekanisme for

innenfor denne tidsrammen. Forsinkelser i

tidsrommet kan få negativ innvirkning på utbredelsen
av sikkerhetsrelaterte ITS-anvendelser i Den europeiske

for og anvendelsen av dette vedtak for å ta hensyn til
markedsutviklingen og den teknologiske utviklingen,
særlig på grunnlag av opplysninger om slik utvikling fra
medlemsstatene.

(1

13) 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 5 875-5 905 
MHz til sikkerhetsrelaterte anvendelser av intelligente 
transportsystemer (ITS) i Fellesskapet.

Artikkel 2

systemer og tjenester basert på informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi, herunder behandling, styring, 
posisjonsbestemmelse, kommunikasjon og elektronikk, 
som anvendes i et veitransportsystem,

dersom det anvendes effektstyring.

Artikkel 3

1. Senest seks måneder etter at dette vedtak er trådt i kraft,
skal medlemsstatene utpeke frekvensbåndet 5 875-5 905 MHz 
til intelligente transportsystemer og snarest mulig deretter stille 
det til rådighet uten enerett.

vedlegget.

2. Som unntak fra nr. 1 kan medlemsstatene
anmode om overgangsperioder og/eller ordninger med 
deling av radiospektrum i henhold til artikkel 4 nr. 5 i 
radiospektrumvedtaket.

Artikkel 4

Medlemsstatene skal overvåke bruken av frekvensbåndet 
5 875-5 905 MHz og underrette Kommisjonen om resultatene 
slik at den kan foreta en ny vurdering av dette vedtak dersom 



20.11.2014 Nr. 69/15EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

For Kommisjonen

Medlem av Kommisjonen

___________

VEDLEGG

Tekniske parametrer for sikkerhetsrelaterte anvendelser av intelligente transportsystemer i frekvensbåndet 
5 875-5 905 MHz

Verdi

Det skal benyttes teknikker for interferensreduksjon som 
gir minst samme ytelse som teknikkene beskrevet i de har-
moniserte standarder vedtatt i henhold til direktiv 1999/5/
EF. 


