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(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 216, 14.8.1999, bls. 23, eins og
hún var leiðrétt með Stjtíð. EB L 236, 7.9.1999, bls. 38, var nefnd í
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 171/1999 frá 
26. nóvember 1999 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi)
við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnar-
tíðindi Evrópubandalaganna.

(1) Stjtíð. EB L 235, 17.9.1996, bls. 6.

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAG-
ANNA HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 96/48/EB frá 23. júlí 1996
um rekstrarsamhæfi samevrópska háhraðajárnbrauta-
kerfisins (1), einkum 21. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Á fundi, sem haldinn var 10. júlí 1997 í nefndinni sem
komið var á fót samkvæmt 21. gr. tilskipunar
96/48/EB, vöktu Svíar máls á vanda sem tengist tíðni
og geislun skilflatar aflflutnings frá jörð í lest sem
nefnist Eurobalise.

2) Evrópusamtök um rekstrarsamhæfi járnbrauta
(AEIF) staðfestu á fundi, sem haldinn var 16. október
1997, að Eurobalise-skilflöturinn er grunnfæribreyta
fyrir undirkerfi stjórn- og merkjakerfisins.

3) Fulltrúar AEIF lögðu fram greiningu á fundi
nefndarinnar sem haldinn var 19. febrúar 1998 og
nokkur aðildarríki fóru þess á leit að gerð yrði
samantekt yfir öll þau tíðnisvið sem eru nauðsynleg
fyrir undirkerfi stjórn- og merkjakerfis.

4) Nauðsynlegt er að forðast allar truflanir á tíðnisviði
ECPT PR 27 fjarskiptabúnaðar (sbr. ákvörðun ERC
frá 7. mars 1996), án þess þó að dregið sé samtímis úr
aflflutningi.

5) Áríðandi er að ákvarða gildin fyrir Eurobalise-
skilflötinn og GSM-R fjarskiptaleið frá jörð í lest svo
að prófunaráætlunum ERTMS-verkefnisins  sé ekki
teflt í tvísýnu, en það myndi tefja fyrir því að hægt
yrði að taka í notkun ýmsar járnbrautir samevrópska
háhraðajárnbrautakerfisins.

6) Þessi ákvörðun hefur engin áhrif á merkjakerfi  sem
þegar eru í notkun, svo framarlega sem þau hafa ekki
verið tekin aftur í notkun eftir endurskipulagningu.
AEIF mun þurfa að taka tillit til núverandi kerfis við
samningu á tækniforskrift fyrir rekstrarsamhæfi
(TSI) að því er varðar „stjórn- og merkjakerfi“.

7) Tilmæli T/R 25-09 E (samþykkt í Chester 1990,
endurskoðuð í Búdapest 1995) tengdust sértíðnum
fyrir járnbrautir á 900 MHz tíðnisviðinu. Ákvörðun
starfshóps ECPT um FM tengdist Eurobalis
(samþykkt í Tallinn 1998) og endurskoðun á
tilmælum 70/03 í kjölfarið.

8) Ákvæði þessarar ákvörðunar eru í samræmi við álit
nefndar um tilskipun 96/48/EB.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Tíðnin sem notuð er við aflflutning í vita (úr lest) af
Eurobalise-gerð skal vera 27,095 MHz og styrkur
geislunar í 10 metra fjarlægð skal vera minni en 42 dBµ
A/m.

ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
frá 28. júlí 1999

um grunnfæribreytur fyrir undirkerfi stjórn- og merkjakerfis samevrópska
háhraðajárnbrautakerfisins 

(tilkynnt með númeri C(1999) 2475)

(1999/569/EB)



2. gr.

Tíðnisviðin, sem notuð eru fyrir GSM-R fjarskiptaleiðir úr lest í jörð, skulu vera 876-880 MHz og
921/925 MHz frá  jörð í lest.

3. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildar-ríkjanna.

Gjört í Brussel 28. júlí 1999.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Neil KINNOCK

framkvæmdastjóri.

1.3.2001 Nr. 11/251EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB


