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FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 29. júlí 2011

um breytingu á ákvörðun 2005/50/EB um samhæfingu á tíðnisviðinu 24 GHz fyrir þráðlausar 
sendingar til tímabundinnar notkunar fyrir skammdrægan ratsjárbúnað í vélknúnum ökutækjum 

í Bandalaginu (*)

(tilkynnt með númeri C(2011) 5444)

(2011/485/ESB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins  
nr. 676/2002/EB frá 7. mars 2002 um regluramma um stefnu 
Evrópubandalagsins varðandi tíðniróf fyrir þráðlausar send-
ingar (ákvörðun um tíðniróf fyrir þráðlausar sendingar) (1), 
einkum 3. mgr. 4. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Hinn 7. nóvember 2008 veitti framkvæmdastjórnin Sam-
tökum póst- og fjarskiptastjórna í Evrópu (CEPT) umboð 
til að framkvæma tæknilegar rannsóknir á skammdrægum 
ratsjárbúnaði í vélknúnum ökutækjum til stuðnings 
grund vallar endurskoðun skv. 2. mgr. 5. gr. ákvörðunar 
fram kvæmda stjórnarinnar 2005/50/EB (2) og til að fram-
kvæma samhæfisprófanir með tilliti til annars konar 
aðferða við notkun 24 GHz-sviðsins.

2) Skýrslur Samtaka póst- og fjarskiptastjórna í Evrópu 
nr. 36 og 37 sem skilað var samkvæmt umboðinu og 
grundvallarendurskoðunin sem fram fór samkvæmt 
ákvörðun 2005/50/EB um þróun á 24 GHz- og 79 GHz-
tíðnisviðunum gefa til kynna að viðmiðunardagsetningin 
30. júní 2013 sem fram kemur í 5. mgr. 2. gr. þeirrar 
ákvörðunar gildi enn, og að ekki sé talin þörf á breytingu 
þar sem engir aðrir notendur 24 GHz-tíðnisviðsins verða 
fyrir truflun.

3) Tæknilegri þróun skammdrægs ratsjárbúnaðar í vél-
knúnum ökutækjum á 79 GHz-tíðnisviðinu miðar áfram. 
Þó eru sterkar vísbendingar um að samþætting notkunar-
möguleika þeirrar tækni í bifreiðaframleiðslu verði ekki 
að veruleika fyrir áætluð tímamörk skammdrægrar tækni 
á tíðnisviðinu 24 GHz og að, miðað við þann tíma sem 
enn er nauðsynlegur vegna þróunar, samþættingar og 
prófunar, virðist samþætting 79 GHz-ratsjáa í bifreiðum 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 198, 30.7.2011, bls. 71. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 172/2012 frá 28. september 
2012 um breytingu á XI. við auka (Rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun 
og upplýsingasamfélagið) við EES-samning inn sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 70, 13.12.2012, bls. 28. 

(1) Stjtíð. EB L 108, 24.4.2002, bls. 1.
(2) Stjtíð. ESB L 21, 25.1.2005, bls. 15.

til að gera dreifingu á almennum markaði mögulega ekki 
framkvæmanleg fyrr en 2018 eða hugsanlega nokkrum 
árum fyrr.

4) Ennfremur þarf lengri tíma til að tryggja umskiptin 
frá 24 GHz-tækni yfir í 79 GHz-tækni í bifreiðalínum 
sem nota 24 GHz-tækni og verða til staðar þegar nýju 
bifreiðalínurnar búnar 79 GHz-tækni koma fram.

5) Það er grundvallaratriði að tryggja samfellu í núver-
andi og framtíðarframleiðslu bifreiða sem eru búnar 
24 GHz-ratsjám, m.t.t. mikilvægis þeirra fyrir umferðar-
öryggi og þarfarinnar á að hvetja til þróunar slíkra 
notkunarmöguleika í eins mörgum fyrirliggjandi öku-
tækjum og mögulegt er. Þess vegna verður að koma í 
veg fyrir ósamfelldni í nothæfu tíðnirófi fyrir ratsjár 
og þörf er á tímabundinni lausn til þess að tryggja 
umskiptin milli 1. júlí 2013 og 1. janúar 2018. Til að gera 
ráð fyrir viðbótarumbreytingatímabili skal framlengja 
dagsetninguna 1. janúar 2018 um 4 ár fyrir skammdrægan 
ratsjárbúnað sem settur er upp í vélknúnum ökutækjum 
sem hafa fengið umsókn um gerðarviðurkenningu 
samþykkta fyrir 1. janúar 2018.

6) Í ljósi alþjóðlegrar verndar sem útvarpsstjörnufræði og 
óvirkri jarðkönnunargervihnatta- og geimrannsókna-
þjón ustu er veitt á tíðnisviðinu 23,60-24 GHz, og að 
úthlutun þess tíðnisviðs fyrir skammdrægan ratsjárbúnað 
með ákvörðun 2005/50/EB er sérstakt tilfelli, er fram-
lenging slíkrar tilnefningar ekki gerleg. Ennfremur hefur 
tíðnisviðinu 24 GHz til 24,25 GHz verið úthlutað til 
iðnaðar-, vísinda- og læknisfræðilegra nota (ISM-tíðni-
sviðið).

7) Samhæfisathuganir Samtaka póst- og símastjórna í Evrópu 
(CEPT), m.a. á nokkrum hernaðarlegum kerfum, gefa til 
kynna að tíðnisviðið 24,25 GHz til 27,50 GHz geti verið 
tæknilega möguleg varalausn. Tíðnisviðið yfir 26,50 GHz 
hefur verið auðkennt af NATO sem ráðgert hernaðarlegt 
tíðnisvið fyrir föst kerfi og farsamskiptakerfi.

8) Viðmiðunarmörkin um 7% útbreiðsluhlutfall sem 
innleidd voru með ákvörðun 2005/50/EB skulu haldast, 
þar sem ekkert bendir til að farið verði yfir slík mörk fyrir 
breytinguna yfir í 79 GHz-sviðið og til að leggja áherslu á 
að 24 GHz-sviðið verði áfram lausn fyrir umskiptin.
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9) Framkvæmdastjórnin skal, með aðstoð aðildarríkjanna, 
fylgjast áfram með framkvæmd þessarar ákvörðunar, 
einkum hvað varðar viðmiðunarmörkin, og að engin 
skaðleg truflun verði fyrir aðra notendur tíðnisviðsins 
eða nærliggjandi tíðnisviða, hvort sem farið er yfir 7% 
viðmiðunarmörkin eða ekki.

10) Því ber að breyta ákvörðun 2005/50/EB til samræmis við 
það.

11) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar um fjarskiptatíðniróf.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Ákvörðun 2005/50/EB er breytt sem hér segir:

1.  í stað 5. liðar 2. gr. komi eftirfarandi:

„5. „viðmiðunardagsetningar“: 30. júní 2013 fyrir tíðni á 
bilinu 21,65 til 24,25 GHz og 1. janúar 2018 fyrir tíðni 
milli 24,25 og 26,65 GHz,“

2.  eftirfarandi breyting er gerð á 3. gr.:

a)  í stað „viðmiðunardagsetningunni“ í 2. mgr. kemur 
„viðmiðunardagsetningunum“,

b)  í stað „þá dagsetningu“ í 3. mgr. komi „þær 
dagsetningar“ á tveimur stöðum,

c)  eftirfarandi málsgrein bætist við á eftir 3. mgr.:

 „Þó skal framlengja dagsetninguna 1. janúar 
2018 um 4 ár fyrir skammdrægan ratsjárbúnað í 
vélknúnum ökutækjum sem sótt hefur verið um 
gerðarviðurkenningu fyrir skv. 6. mgr. 6. gr. tilskipunar 
Evrópuþingsins og ráðsins 2007/46/EB (*) og sem 
hefur verið veitt fyrir 1. janúar 2018.“,

(*)  Stjtíð. ESB L 263, 9.10.2007, bls. 1.

3.  eftirfarandi breyting er gerð á 5. gr.:

a)  í d-lið 1. mgr. kemur „viðmiðunardagsetningarnar“ í 
stað „viðmiðunardagsetningin“,

b)  ákvæði 2. og 3. mgr. falli brott,

c)  í stað 4. mgr. komi eftirfarandi:

 „4.  Aðildarríkin skulu aðstoða framkvæmdastjórnina 
við að framkvæma endurskoðanirnar, sem um getur í  
1. mgr., með því að tryggja að nauðsynlegum upplýs-
ingum sé safnað tímanlega og þeim komið til fram-
kvæmda stjórnarinnar, einkum upplýsingunum sem 
koma fram í viðaukanum.“

2. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 29. júlí 2011.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Neelie KROES

 varaforseti.

________________________


