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EES-STOFNANIR 
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN 

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2015/750 

frá 8. maí 2015 

um samræmingu á tíðnisviðinu 1452-1492 MHz fyrir landstöðvakerfi sem eru fær um að veita rafræna 

fjarskiptaþjónustu innan Sambandsins 

(tilkynnt með númeri C(2015) 3061) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 676/2002/EB 7. mars 2002 um regluramma um stefnu 

Evrópubandalagsins varðandi tíðniróf fyrir þráðlausar sendingar (ákvörðun um tíðniróf fyrir þráðlausar sendingar) (1), einkum 

3. mgr. 4. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Alþjóðafjarskiptareglur Alþjóðafjarskiptasambandsins (2) úthluta tíðnisviðinu 1452–1492 MHz til útsendinga á fastri 

tíðni, farstöðvarþjónustu (að undanskilinni farstöðvaþjónustu fyrir flug), útvarpsþjónustu og útvarpsþjónustu um 

gervihnött á sameiginlegum frumgrunni á svæði 1, sem tekur yfir allt Sambandið. Þær takmarka notkun útvarpsþjónustu 

og útvarpsþjónustu um gervihnött á tíðnisviðinu við stafrænt útvarp. 

2) Með sérstaka Maastricht-fyrirkomulaginu frá 2002, eins og það var endurskoðað árið 2007 (3), var komið á tækni- og 

regluramma fyrir notkun á jarðbundnu stafrænu hljóðvarpi á tíðnisviðinu 1452–1479,5 MHz í löndum sem undirrituðu 

það, þ.m.t. öllum aðildarríkjum. Í því voru einnig settar fram verklagsreglur fyrir samræmingu yfir landamæri milli 

stafræns hljóðvarps á jörðu niðri og rafrænnar fjarskiptaþjónustu um þráðlaust breiðband. 

3) Með ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 243/2012/ESB (4) var komið á fót stefnuáætlun til margra ára um 

fjarskiptatíðniróf (RSPP) þar sem sett er það markmið að skilgreina, fyrir árið 2015, a.m.k. 1200 MHz tíðniróf sem 

hentar fyrir þráðlaust breiðband í Sambandinu, þ.m.t. tíðnisvið sem þegar er í notkun, á grundvelli skrárinnar yfir 

tíðniróf. 

4) Tíðnisviðinu 1452–1492 MHz hefur verið úthlutað fyrir útvarpssendingar í aðildarríkjum en notkun þess hefur  

verið fremur takmörkuð. Niðurstaða skýrslu framkvæmdastjórnarinnar um stefnuáætlunina til margra ára um 

fjarskiptatíðniróf (5) er sú að það sé vannýtt innan Sambandsins og að taka ætti það til annarra nota fyrir rafræna 

fjarskiptaþjónustu um þráðlaust breiðband í samræmi við markmið stefnuáætlunarinnar til margra ára um 

fjarskiptatíðniróf. Jarðbundin útvarpskerfi ættu þó að njóta verndar til lengri tíma litið, þ.m.t. ef til endurnýjunar 

starfsleyfa þeirra kæmi.  

5) Í áliti sínu um þær mikilvægu stjórnunarlegu áskoranir sem Evrópa stendur frammi fyrir varðandi það að takast á við 

stækkandi tíðniróf fyrir þráðlaust breiðband (6) mælti stefnuhópurinn um fjarskiptatíðniróf með því að fram-

kvæmdastjórnin íhugi að samþykkja viðbótarráðstafanir til að stuðla enn frekar að notkun tíðnisviðsins 1452-1492 MHz 

fyrir viðbótaraðgreinar, samhliða því að gera aðildarríkjunum áfram kleift að nota hluta þessa tíðnisviðs til annars, s.s. 

fyrir útvarpssendingar.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 119, 12.5.2015, bls. 27. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  

nr. 220/2015 frá 25. september 2015 um breytingu á XI. viðauka (Rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið) við  

EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 19, 30.3.2017, bls. 42. 

(1) Stjtíð. EB L 108, 24.4.2002, bls. 1. 

(2) Finnanlegt hér: http://www.itu.int/pub/R-REG-RR 

(3) Sérstakt fyrirkomulag Samtaka póst- og fjarskiptastjórna í Evrópu varðandi notkun tíðnisviðsins 1452-1479,5 MHz fyrir jarðbundið 

stafrænt útvarp, Maastricht, 2002, Constanta, 2007 (MA02revCO07). 

(4) Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 243/2012/ESB frá 14. mars 2012 um að koma á stefnuáætlun til margra ára varðandi 

fjarskiptatíðniróf (Stjtíð. ESB L 81, 21.3.2012, bls. 7). 

(5) Skýrsla frá framkvæmdastjórninni til Evrópuþingsins og ráðsins um skrána yfir tíðniróf (COM(2014) 536, lokaútgáfa). 

(6) Skjal RSPG13-521 endursk. 1. 

2018/EES/14/01 
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6) Hinn 19. mars 2014 veitti framkvæmdastjórnin Samtökum póst- og fjarskiptastjórna í Evrópu umboð, skv. 2. mgr. 4. gr. 

ákvörðunarinnar um tíðniróf fyrir þráðlausar sendingar, til þess að þróa samræmd tækniskilyrði á tíðnisviðinu 1452–

1492 MHz fyrir rafræna fjarskiptaþjónustu um þráðlaust breiðband í Sambandinu. 

7) Hinn 28. nóvember 2014 brugðust Samtök póst- og fjarskiptastjórna í Evrópu við með því að gefa út 54. skýrslu sína 

með tillögu um samræmingu á tíðnisviðinu 1452–1492 MHz til notkunar fyrir þráðlausa breiðbands-viðbótaraðgrein, 

samhliða því að gera aðildarríkjum kleift að aðlagast landsbundnum kringumstæðum á hluta tíðnisviðsins (s.s. 1452–

1479,5 MHz) fyrir jarðbundnar útvarpssendingar. Viðbótaraðgrein er notkun sem einskorðast við aðgrein þar sem 

tíðniróf innan tíðnisviðsins er notað fyrir rafræn fjarskipti með einstefnusendingu frá móðurstöð, samhliða notkun 

tíðnirófs á öðru tíðnisviði. 

8) Samræmd notkun á tíðnisviðinu 1452–1492 MHz sem einskorðast við aðgreinar fyrir rafræna fjarskiptaþjónustu um 

þráðlaust breiðband er mikilvæg leið til að takast á við ósamhverfni í gagnaskiptum með því að efla afkastagetu 

þráðlauss breiðbandskerfis að því er varðar aðgreinar. Þegar einnig er tekið tillit til meginreglnanna um tækni- og 

þjónustuhlutleysi auðveldar þetta líka samhliða tilvist með jarðbundinni útvarpsþjónustu sem þegar er til staðar á sama 

tíðnisviðinu og sem uppfyllir hugsanlega ekki tækniskilyrðin sem sett eru fram í þessari ákvörðun. Aðildarríki ættu því 

að úthluta tíðnisviðinu án einkaréttinda til allra tegunda rafrænnar fjarskiptaþjónustu og tryggja samhliða tilvist slíkrar 

þjónustu allt eftir landsbundnum aðstæðum og í samræmi við milliríkjasamninga. 

9) Veiting á rafrænni fjarskiptaþjónustu um þráðlaust breiðband á tíðnisviðinu 1452–1492 MHz ætti að byggjast á 

samræmdu rásafyrirkomulagi og sameiginlegum lágmarks-(minnst takmarkandi) tækniskilyrðum til að hlúa að innri 

markaðnum, draga úr skaðlegum truflunum og tryggja tíðnisamræmingu. 

10) Þörf er á sameiginlegum tækniskilyrðum og meginreglum til að tryggja samhliða tilvist, sem viðeigandi vörn, milli 

rafrænnar fjarskiptaþjónustu um þráðlaust breiðband og stafrænna útvarpssendinga á jörðu niðri innan 1452-1492 MHz 

tíðnisviðsins og milli slíkrar þjónustu á tíðnisviðinu og annarrar notkunar á aðliggjandi tíðnisviðum, þar með talin 

hljóðvarpsliðakerfi á vegum herja, samræmdar fastar tengingar og flugmálatengdar fjarmælingar. Mögulega er þörf á 

frekari landsráðstöfunum til að tryggja samhliða tilvist notkunar á aðliggjandi tíðnisviðum, s.s. ósamræmdar fastar 

tengingar. 

11) Samkomulag yfir landamæri milli yfirvalda getur verið nauðsynlegt til að tryggja framkvæmd á þeim breytum sem 

settar eru fram í þessari ákvörðun til að koma í veg fyrir skaðlega truflun og til að bæta nýtni á tíðnirófum og samleitni í 

notkun tíðnirófa. Í 54. skýrslu Samtaka póst- og fjarskiptastjórna í Evrópu eru sett fram tækniskilyrði og meginreglur 

fyrir samræmingu yfir landamæri milli rafrænnar fjarskiptaþjónustu um þráðlaust breiðband og stafræns hljóðvarps á 

jörðu niðri og flugmálatengdrar fjarmælingaþjónustu á tíðnisviðinu 1452-1492 MHz, þar með talið við landamæri 

Sambandsins. 

12) Aðrar nýtingarleiðir á tíðnisviðinu 1452-1492 MHz í þriðju löndum, sem eru með fyrirvara um alþjóðasamninga, geta 

takmarkað innleiðingu og notkun þess af hálfu rafrænnar fjarskiptaþjónustu um þráðlaust breiðband í sumum 

aðildarríkjum. Slík aðildarríki ættu að gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að lágmarka tímalengd og landfræðilegt 

umfang þessara takmarkana eins fljótt og auðið er og ættu að leita aðstoðar hjá Sambandinu ef nauðsyn krefur, skv. 2. 

mgr. 10. gr. stefnuáætlunarinnar til margra ára um fjarskiptatíðniróf. Þau ættu að tilkynna framkvæmdastjórninni um 

slíkar takmarkanir, skv. 2. mgr. 6. gr. og 7. gr., og birta ætti upplýsingarnar í samræmi við 5. gr. ákvörðunarinnar um 

tíðniróf fyrir þráðlausar sendingar. 

13) Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari ákvörðun ættu því að gilda í öllu Sambandinu og aðildarríki ættu að 

innleiða þær til að tryggja að 1452-1492 MHz tíðnisviðið verði tekið upp fyrir rafræna fjarskiptaþjónustu um þráðlaust 

breiðband í samræmi við markmiðin fyrir tíðniróf í stefnuáætluninni til margra ára um fjarskiptatíðniróf. Aðildarríki 

ættu að leggja fyrir framkvæmdastjórnina skýrslu um framkvæmd ákvörðunarinnar og notkun tíðnisviðsins til þess að 

greiða fyrir mati á áhrifum þess á vettvangi ESB, ásamt tímanlegri endurskoðun hennar þegar þörf er á. 

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

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Með þessari ákvörðun er stefnt að því að samræma skilyrðin fyrir aðgengi að og skilvirkri notkun á tíðnisviðinu 1452-1492 

MHz fyrir landstöðvakerfi sem eru fær um að veita rafræna fjarskiptaþjónustu í Sambandinu. 

2. gr. 

1.  Eigi síðar en sex mánuðum eftir tilkynningardag þessarar ákvörðunar skulu aðildarríki tilgreina og gera tíðnisviðið 1452-

1492 MHz aðgengilegt, án einkaréttinda, fyrir landstöðvakerfi sem eru fær um að veita rafræna fjarskiptaþjónustu í samræmi 

við breyturnar sem settar eru fram í viðaukanum. 
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2.  Aðildarríki skulu tryggja að landstöðvakerfin, sem um getur í 1. mgr., veiti viðeigandi vernd fyrir eftirfarandi: 

a)  kerfi á aðliggjandi tíðnisviðum og 

b)  jarðbundin útvarpskerfi sem starfa innan tíðnisviðsins 1452-1479,5 MHz samkvæmt starfsleyfi sem er í gildi þann dag sem 

tilkynnt er um þessa ákvörðun eða samkvæmt síðari endurnýjun á slíku starfsleyfi og í samræmi við breyturnar sem settar 

eru fram í sérstaka Maastricht-fyrirkomulaginu frá 2002, eins og það var endurskoðað 2007. 

3.  Aðildarríki skulu greiða fyrir samningum um samræmingu yfir landamæri til að gera starfrækslu kerfanna, sem um getur í 

1. mgr., mögulega, að teknu tilliti til gildandi reglunefndarmeðferða og -réttinda og viðeigandi alþjóðasamninga. 

3. gr. 

Aðildarríki skulu ekki vera bundin skyldunum skv. 2. gr. á landsvæðum þar sem samræming við þriðju lönd gerir þeim 

nauðsynlegt að víkja frá breytunum sem settar eru fram í viðaukanum. Markmið þeirra skal vera að draga úr tímalengd og 

landfræðilegu gildissviði á slíku fráviki. 

4. gr. 

Aðildarríkin skulu tilkynna um beitingu þessarar ákvörðunar eigi síðar en níu mánuðum eftir tilkynningardaginn. 

Aðildarríkin skulu vakta notkun tíðnisviðsins 1452-1492 MHz og skila framkvæmdastjórninni skýrslu um niðurstöður sínar að 

fenginni beiðni eða að eigin frumkvæði, í því skyni að hægt sé að endurskoða þessa ákvörðun tímanlega, ef þörf krefur. 

5. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 8. maí 2015. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

 Günther OETTINGER 

 framkvæmdastjóri 

 _____   



Nr. 14/4 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 8.3.2018 

 

VIÐAUKI 

BREYTUR SEM UM GETUR Í 1. MGR. 2. GR. 

A.  ALMENNAR BREYTUR 

1.  Vinnumátinn innan tíðnisviðsins 1452-1492 MHz skal takmarkast við útsendingu frá móðurstöð (einungis aðgrein).  

2.  Stærðum blokka innan tíðnisviðsins 1452-1492 MHz skal úthlutað í margfeldum af 5 MHz. Lægri mörk tíðninnar í 

úthlutaðri blokk skulu löguð að, eða þeim dreift jafnt, í margfeldum af 5 MHz frá lægri jaðri tíðnisviðsins sem er  

1452 MHz. 

3.  Útsending frá móðurstöð verður að samræmast síunni á mörkum tíðnirófablokka í þessum viðauka. 

B.  TÆKNISKILYRÐI FYRIR MÓÐURSTÖÐVAR — SÍA Á MÖRKUM TÍÐNIRÓFABLOKKA 

Eftirfarandi tæknilegar breytur fyrir móðurstöðvar sem kallast „sía á mörkum tíðnirófablokka“ (BEM) skulu notaðar til þess að 

tryggja samhliða tilvist aðliggjandi neta þar sem tvíhliða eða marghliða samkomulög eru ekki fyrir hendi milli rekstraraðila 

slíkra aðliggjandi neta. Ef hlutaðeigandi rekstraraðilar eða yfirvöld koma sér saman um það má einnig má nota vægari 

tæknilegar breytur, að því tilskildu að þessar breytur uppfylli tækniskilyrðin sem gilda um verndun annarrar þjónustu eða 

nýtingarleiða, þ.m.t. á aðliggjandi tíðnisviðum eða með fyrirvara um skuldbindingar yfir landamæri. 

Sían á mörkum tíðnirófablokka er útgeislunarsía sem er skilgreind sem fall af tíðni í tengslum við jaðar tíðniblokkar sem 

rekstraraðili fær réttindi til að nota. Hún samanstendur af aflviðmiðunarmörkum innan og utan blokkar. Aflviðmiðunarmörkin 

innan blokkar gilda um blokk sem er í eigu rekstraraðila. Valkvæðar kröfur innan blokkar eru settar fram hér á eftir. 

Aflviðmiðunarmörkin utan blokkar gilda á tíðnirófi innan tíðnisviðsins 1452-1492 MHz sem er utan við þá blokk sem 

rekstraraðila er úthlutað. Þau eru tilgreind í töflu 1. 

Aflviðmiðunarmörk fyrir samhliða tilvist eru enn fremur skilgreind fyrir rafræna fjarskiptaþjónustu um þráðlaust breiðband á 

tíðnisviðinu 1452-1492 MHz til þess að tryggja samhæfi milli þessarar þjónustu og annarrar þráðlausrar fjarskiptaþjónustu eða 

nýtingarleiða, annað hvort innan tíðnisviðsins 1452-1492 MHz eða á aðliggjandi 1427-1452 MHz eða 1492-1518 MHz 

tíðnisviðum. Aflviðmiðunarmörkin fyrir samhliða tilvist að því er varðar þjónustu eða nýtingarleiðir á aðliggjandi tíðnisviðum 

eru tilgreind í töflu 2. Beita má frekari tæknilegum ráðstöfunum eða ráðstöfunum er varða málsmeðferð (1), eða báðum, á 

landsvísu til að tryggja samhliða tilvist þjónustu og nýtingarleiða á aðliggjandi tíðnisviðum. Takmarkanirnar á samhliða tilvist 

þjónustu fyrir stafrænt hljóðvarp á jörðu niðri á tíðnisviðinu 1452-1492 MHz eru tilgreindar í töflu 3. 

Kröfur innan blokkar 

Mörk fyrir jafngilda, einsátta útgeislun (EIRP) (2) innan blokkar fyrir móðurstöðvar eru ekki skyldubundin. Aðildarríki geta sett 

að hámarki 68 dBm/5 MHz mörk fyrir jafngilda, einsátta útgeislun sem hægt er að hækka fyrir tiltekna notkun, s.s. fyrir 

samantekna notkun á tíðnirófi innan tíðnisviðsins 1452-1492 MHz og á tíðnirófi á lægri tíðnisviðum. 

Kröfur utan blokkar 

Tafla 1 

Mörk jafngildrar, einsátta útgeislunar fyrir síu móðurstöðvar á mörkum tíðnirófablokka utan blokkar innan 

tíðnisviðsins 1452-1492 MHz á hverju loftneti 

Tíðnibil útgeislunar utan blokkar 
Hæsta meðaltal jafngildrar, einsátta 

útgeislunar utan blokkar 
Mælibandbreidd 

–10 til –5 MHz frá lægri jaðri bálks 11 dBm 5 MHz 

– 5 til – 0 MHz frá lægri jaðri bálks 16,3 dBm 5 MHz 

0 til +5 MHz frá efri jaðri bálks 16,3 dBm 5 MHz 

  

(1) T.d.. eitt eða fleira af eftirfarandi: samræming tíðniskipulags, samræming á vettvangi, strangari aflviðmiðunarmörk innan tíðnisviðs  

fyrir móðurstöðvar, strangari aflviðmiðunarmörk fyrir skilvirka, einsátta útgeislun utan bands fyrir móðurstöðvar en þau sem eru tilgreind í 

töflu 2. 

(2) Jafngild skilvirk, einsátta útgeislun innan blokkar er heildaraflið sem er geislað í einhverja átt út frá einni staðsetningu, óháð tilhögunar á 

móðurstöð. 
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Tíðnibil útgeislunar utan blokkar 
Hæsta meðaltal jafngildrar, einsátta 

útgeislunar utan blokkar 
Mælibandbreidd 

+5 til +10 MHz frá efri jaðri bálks 11 dBm 5 MHz 

Tíðnir innan tíðnisviðsins 1452-1492 MHz sem liggja á 

bili sem er meira en 10 MHz frá lægri eða efri jaðri 

blokkar 

9 dBm 5 MHz 

Kröfur er varða samhliða tilvist aðliggjandi tíðnisviða 

Tafla 2 

Mörk jafngildrar, einsátta útgeislunar utan blokkar frá móðurstöð, fyrir aðliggjandi tíðnisvið 

Tíðnibil útgeislunar utan tíðnisviðs 
Hæsta meðaltal jafngildrar, einsátta 

útgeislunar utan tíðnisviðs 
Mælibandbreidd 

Undir 1449 MHz –20 dBm 1 MHz 

1449-1452 MHz 14 dBm 3 MHz 

1492-1495 MHz 14 dBm 3 MHz 

Yfir 1495 MHz –20 dBm 1 MHz 

Skýringar við töflu 2: þessum kröfum er ætlað að tryggja samhæfi við samræmdar fastar tengingar, farstöðvaþjónustu og 

flugmálatengda fjarmælingaþjónustu sem takmarkast við jarðstöðvar, sem eru notaðar á aðliggjandi tíðnisviðum undir  

1452 MHz eða yfir 1492 MHz. 

Kröfur um samhliða tilvist innan tíðnisviðsins 1452-1492 MHz 

Tafla 3 

Kröfur um samhliða tilvist innan tíðnisviðsins 1452-1492 MHz Tafla 3 Mörk jafngildrar, einsátta útgeislunar 

móðurstöðva tilað tryggja samhliða tilvist aðliggjandi rása með stafrænu útvarpi utan blokkar  

innan tíðnisviðsins 1 452-1 492 MHz 

Tíðnibil útgeislunar utan blokkar 
Hæsta meðaltal jafngildrar, einsátta 

útgeislunar utan blokkar 
Mælibandbreidd 

0 til 1,3 MHz frá jaðri blokkar 9,3 dBm 1 MHz 

1,3 til 1,5 MHz frá jaðri blokkar 2,8 dBm 1 MHz 

1,5 til 1,8 MHz frá jaðri blokkar –6,7 dBm 1 MHz 

1,8 til 2 MHz frá jaðri blokkar –12,4 dBm 1 MHz 

2 til 2,3 MHz frá jaðri blokkar –13,7 dBm 1 MHz 

2,3 til 5 MHz frá jaðri blokkar –14,9 dBm 1 MHz 

Eftirstandandi tíðnir notaðar fyrir stafrænt hljóðvarp á 

jörðu niðri 

–14,9 dBm 1 MHz 

Skýringar við töflu 3: þessar kröfur gilda einungis um stafrænt hljóðvarp á jörðu niðri sem er í notkun á landsvísu. Þeim er 

ætlað að tryggja samhæfi við þjónustu fyrir stafrænt hljóðvarp á jörðu niðri á aðliggjandi rásum innan tíðnisviðsins 1452-1492 

MHz og gert er ráð fyrir a.m.k. 1,5 MHz verndartíðnisviði milli rafrænnar fjarskiptaþjónustu um þráðlaust breiðband og 

þjónustu fyrir stafrænt hljóðvarp á jörðu niðri. 

 __________  


