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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

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

ut fra følgende betraktninger:

1) I kommisjonsmeldingen til Rådet og Europaparlamentet 
av 2. juni 2003 om «Det europeiske handlingsprogram for 
trafikksikkerhet – Halvering av antallet trafikkulykkesofre 
i Den europeiske union innen 2010: et felles ansvar»(2) 
fastsettes det en felles tilnærming til trafikksikkerhet 
i Den europeiske union. I sin melding til Rådet og 
Europaparlamentet av 15. september 2003 med tittelen 
«Informasjons- og kommunikasjonsteknologi for trygge 
og intelligente kjøretøyer»(3) meddelte kommisjonen 
dessuten sin hensikt om å forbedre trafikksikkerheten i 
Europa, det såkalte e-sikkerhetsinitiativet, ved bruk av ny 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi og intelligente 
trafikksikkerhetssystemer, som kortdistanseradarutstyr 
for motorvogn. I sine konklusjoner av 5. desember 2003 
om trafikksikkerhet(4) oppfordret Rådet også til å forbedre 
kjøretøysikkerheten ved å fremme ny teknologi, som 
elektroniske sikkerhetstiltak.

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1.
(2) COM(2003) 311.
(3) COM(2003) 542.
(4) Konklusjoner om trafikksikkerhet, Rådet for den europeiske union, 

15058/03 TRANS 307.

2) En rask og samordnet utvikling og innføring av 
kortdistanseradar for motorvogn i Fellesskapet krever at 
et harmonisert og stabilt radiofrekvensbånd omgående 
blir tilgjengelig for dette formål i Fellesskapet, for å 
gi industrien sikre og gode rammevilkår for å foreta 
nødvendige investeringer.

3) Med sikte på en slik harmonisering, og i samsvar med 
artikkel 4 nr. 2 i vedtak nr. 676/2002/EF, gav Kommisjonen 
5. august 2003 Den europeiske post- og telekonferanse 
(CEPT) mandat til å harmonisere radiospekteret og 
lette en samordnet innføring av kortdistanseradar for 
motorvogn.

4) Som et resultat av dette mandatet har CEPT angitt 79 GHz-
båndet som det best egnede frekvensbåndet for langsiktig 
utvikling og innføring av kortdistanseradar for motorvogn, 
og at tiltaket bør innføres senest innen januar 2005. 
Kommisjonen gjorde derfor vedtak 2004/545/EF av 
8. juli 2004 om harmonisering av radiospekteret i 79 GHz-
frekvensbåndet til bruk for kortdistanseradarutstyr for 
motorvogner i Fellesskapet(5).

5) Teknologien for kortdistanseradar for motorvogn i 
79 GHz-båndet er imidlertid fremdeles under utvikling 
og kan ennå ikke brukes på en kostnadseffektiv måte, 
men mye tyder på at industrien kommer til å støtte 
utviklingen av en slik teknologi slik at den kan gjøres 
tilgjengelig så snart som mulig.

(5) EUT L 241 av 13.7.2004, s. 66.

KOMMISJONSVEDTAK

av 17. januar 2005

om harmonisering av radiospekteret i 24 GHz-frekvensbåndet til tidsbegrenset bruk for 
kortdistanseradarutstyr for motorvogn i Fellesskapet(*)

[meddelt under nummer K(2005) 34]

(2005/50/EF)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 21 av 25.1.2005, s. 15, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 148/2005 av 2. desember 2005 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 10 av 23.2.2006, s. 20.
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6) I sin rapport av 9. juli 2004 til Den europeiske kommisjon 
på bakgrunn av mandatet av 5. august 2003, utpekte 
CEPT 24 GHz-båndet som en midlertidig løsning som 
vil gi mulighet for en tidlig innføring av kortdistanseradar 
for motorvogn i Fellesskapet slik at målene i 
e-sikkerhetsinitiativet kan oppfylles, ettersom teknologien 
betraktes som tilstrekkelig moden for drift i dette 
frekvensbåndet. Medlemsstatene bør derfor på grunnlag 
av sin nasjonale radiospektrumsituasjon treffe egnede 
tiltak for å stille tilstrekkelige harmonisert radiospektrum 
til rådighet i 24 GHz-båndet (21,65–26,65 GHz), samtidig 
som eksisterende tjenester i dette frekvensbåndet vernes 
mot skadelig interferens.

7) I henhold til fotnote 5.340 i ITUs radioreglement er 
all stråling i frekvensbåndet 23,6–24,0 GHz forbudt 
for å verne dette båndets primære anvendelse til 
radioastronomi, jordobservasjonssatellitter og passive 
romforskningstjenester. Dette forbudet er berettiget av at 
skadelig interferens, som følge av stråling i dette båndet, 
ikke kan tolereres av disse tjenestene.

8) Fotnote 5.340 skal gjennomføres nasjonalt og kan 
anvendes sammen med artikkel 4.4 i radioreglementet, 
som sier at radioreglementet ikke kan fravikes ved 
tildelingen av en frekvens til en stasjon, med mindre det 
skjer på den uttrykkelige forutsetningen at stasjonen når 
den bruker frekvenstildelingen, ikke forårsaker skadelig 
interferens for en stasjon som opererer i samsvar med 
bestemmelsene i ITUs regler. Derfor påpekte CEPT 
i sin rapport til Kommisjonen at fotnote 5.340 ikke 
innebærer et strengt forbud mot at myndigheter bruker 
frekvensbånd som omfattes av fotnoten, forutsatt at de 
verken påvirker andre myndigheters tjenester eller prøver 
å få anvendelsen internasjonalt godkjent av ITU.

9) Frekvensbåndet 23,6–24,0 GHz er av grunnleggende 
interesse for forskere og meteorologer når de skal 
måle vanndampinnhold, som er avgjørende 
for temperaturmålinger i forbindelse med 
jordobservasjonssatellittjenesten. Denne frekvensen 
spiller en viktig rolle særlig for GMES-initiativet 
(global overvåkning for miljø og sikkerhet), som tar 
sikte på å oppnå et fungerende europeisk varselsystem. 
22,21–24,00 GHz-båndet brukes også til måling av 
ammoniakks og vanns spektrallinjer og til kontinuerlige 
observasjoner innenfor radioastronomi.

10) Frekvensbåndene 21,2–23,6 GHz og 24,5–26,5 GHz er 
i ITUs radioreglement primært tildelt den faste tjenesten 
og brukes i stor utstrekning til faste forbindelser for 
å oppfylle infrastrukturkravene for eksisterende 
2G- og 3G-mobilnett og til å utvikle faste trådløse 
bredbåndsnett.

11) CEPT har på grunnlag av undersøkelser av 
kompatibilitet mellom kortdistanseradar for motorvogn 
og faste tjenester, jordobservasjonssatellittjenester og 
radioastronomitjenester konkludert med at ubegrenset 
innføring av kortdistanseradar for motorvogn i 24 GHz-
båndet vil føre til uakseptabel skadelig interferens for 
eksisterende radioanvendelse i dette frekvensbåndet. På 
bakgrunn av ITUs radioreglement og disse tjenestenes 
betydning, kan kortdistanseradar for motorvogn i 
24 GHz-båndet bare innføres dersom disse tjenestene i 
frekvensbåndet vernes tilstrekkelig. Selv om signalene 
fra kortdistanseradarutstyr for motorvogn er ekstremt 
lave i mesteparten av 24 GHz-båndet, er det viktig å ta i 
betraktning den kumulative virkningen av bruk av mange 
enheter som hver for seg kanskje ikke forårsaker skadelig 
interferens.

12) Ifølge CEPT vil eksisterende anvendelser som opererer 
i eller i nærheten av 24 GHz-båndet, i økende grad 
utsettes for betydelige nivåer av skadelig interferens 
dersom antallet kjøretøyer som benytter 24 GHz-båndet 
til kortdistanseradar for motorvogn, overstiger et visst 
nivå. CEPT konkluderte særlig med at deling mellom 
jordobservasjonssatellittjenester og kortdistanseradar 
for motorvogn bare er gjennomførbart på midlertidig 
basis dersom prosentandelen av kjøretøyer som er 
utstyrt med kortdistanseradar i 24 GHz-båndet, er 
begrenset til 7,0 % på de nasjonale markedene. Denne 
prosentandelen er beregnet på grunnlag av piksler fra 
jordobservasjonssatellittjenesten, men de nasjonale 
markedene brukes som referanse for beregning av 
terskelverdien ettersom dette er den mest effektive måten 
å gjennomføre denne overvåkningen på.

13) I CEPT-rapporten konkluderes det videre med at dersom 
kravene til vern av den faste tjenesten skal opprettholdes, 
er deling med kortdistanseradar for motorvogn bare 
gjennomførbart på midlertidig basis dersom prosentandelen 
av kjøretøyer med kortdistanseradar innenfor rekkevidden 
til en fast tjenestemottaker begrenses til mindre enn 
10 %.

14) På bakgrunn av arbeidet som er utført av CEPT, antas det 
derfor at skadelig interferens ikke rammer andre brukere 
av frekvensbåndet når det samlede antallet kjøretøyer 
som er registrert, brakt i omsetning eller tatt i bruk, og 
som er utstyrt med kortdistanseradar i 24 GHz-båndet, 
ikke overstiger 7 % av det totale antallet kjøretøyer som 
er i trafikk i hver medlemsstat.

15) Det er på nåværende tidspunkt ikke ventet at denne 
terskelverdien vil bli nådd før referansedatoen 
30. juni 2013.
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16) I flere medlemsstater brukes også 24 GHz-båndet til radar 
for hastighetskontroll, som bidrar til trafikksikkerheten. 
Etter studier av kompatibilitet mellom kortdistanseradar 
for motorvogn og en rekke slike innretninger som brukes 
i Europa, har CEPT konkludert med at kompatibilitet 
kan oppnås på visse vilkår, hovedsakelig ved å skille de 
sentrale frekvensene i de to systemene med minst 25 MHz, 
og at risikoen for skadelig interferens er lav og ikke vil 
skape feilaktige hastighetsmålinger. Kjøretøyprodusenter 
som benytter kortdistanseradarsystemer for motorvogn, 
har også forpliktet seg til å fortsette å treffe egnede 
tiltak for å sikre at risikoen for interferens til radar 
for hastighetsmåling er minimal. Påliteligheten til 
radarutstyret for hastighetsmåling vil derfor ikke i 
betydelig grad bli påvirket av bruken av kortdistanseradar 
for motorvogn.

17) Noen medlemsstater vil i framtiden bruke frekvensbåndet 
21,4–22,0 GHz til satellittjenester for kringkasting i 
retningen fra satellitt til mottakere på bakken. Etter 
studier av kompatibilitet har de relevante nasjonale 
myndighetene konkludert med at det ikke finnes noen 
kompatibilitetsproblemer når stråling fra kortdistanseradar 
for motorvogn begrenses til høyst -61,3 dBm/MHz for 
frekvenser under 22 GHz.

18) Ovenstående antakelser og forholdsregler må til stadighet 
på en objektiv og forholdsmessig måte gjennomgås 
av Kommisjonen med bistand av medlemsstatene slik 
at det på grunnlag av konkrete tall kan vurderes om 
terskelverdien på 7 % vil bli overskredet i noe nasjonalt 
marked før referansedatoen, om overskridelsen av 
terskelverdien på 7 % har medført eller sannsynligvis 
i løpet av kort tid vil medføre skadelig interferens 
for andre brukere av frekvensbåndet i noe nasjonalt 
marked, eller om skadelig interferens har rammet andre 
brukere av frekvensbåndet selv om terskelverdien ikke er 
overskredet.

19) Det kan derfor bli nødvendig å endre dette vedtak som 
følge av opplysninger som framkommer i forbindelse 
med gjennomgåelsen, særlig for å sikre at andre brukere 
av frekvensbåndet ikke rammes av skadelig interferens.

20) Det kan derfor ikke forventes at 24 GHz-båndet fortsatt 
vil kunne benyttes til kortdistanseradar for motorvogn 
fram til referansedatoen dersom noen av antakelsene 
nevnt ovenfor, viser seg å være ugyldige på et gitt 
tidspunkt.

21) For å lette og effektivisere gjennomgåelsen og 
overvåkningen av bruken av 24 GHz-båndet kan 
medlemsstatene velge å innhente de opplysningene som 
kreves til gjennomgåelsen, mer direkte fra produsenter og 
importører.

22) Ifølge CEPTs rapport kan deling av 22,21–24,00 GHz-
båndet mellom kortdistanseradar for motorvogn og 
radioastronomitjenesten føre til skadelig interferens for 
sistnevnte dersom kjøretøyer utstyrt med kortdistanseradar 

tillates å bruke utstyret uhindret innenfor en viss avstand 
fra hver radioastronomistasjon. Derfor, og med tanke på at 
europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF av 9. mars 
1999 om radioutstyr og teleterminalutstyr og gjensidig 
godkjenning av utstyrets samsvar(1) krever at radioutstyr 
skal være konstruert slik at skadelig interferens unngås, 
skal kortdistanseradarsystemer for motorvogn som 
brukes i frekvensbånd som blir brukt til radioastronomi i 
22,21–24,00 GHz-båndet, være deaktivert når de beveger 
seg i disse områdene. De berørte radioastronomistasjonene 
og de tilhørende lukkede områdene skal utpekes og 
begrunnes av nasjonale myndigheter.

23) For at deaktiveringen skal være effektiv og pålitelig, 
bør den skje automatisk. For å muliggjøre en tidlig 
innføring av kortdistanseradar for motorvogn i 24 GHz-
båndet, kan et begrenset antall sendere med manuell 
deaktivering likevel tillates, idet sannsynligheten for 
at en så begrenset innføring kan forårsake skadelig 
interferens for radioastronomitjenesten, forventes å forbli 
lav.

24) Den midlertidige innføringen av kortdistanseradar for 
motorvogn i 24 GHz-båndet er et enkeltstående unntak og 
skal ikke betraktes som en forløper for mulig midlertidig 
eller permanent innføring av andre anvendelsesområder 
i de frekvensbåndene som omfattes av fotnote 5.340 i 
ITUs radioreglement. Kortdistanseradar for motorvogn 
skal heller ikke betraktes som en nødtjeneste som 
fastlagt i ITUs radioreglement, og skal kunne brukes uten 
interferens og uten vern. Kortdistanseradar for motorvogn 
skal heller ikke hindre den framtidige utviklingen innenfor 
bruk av 24 GHz-båndet til anvendelsesområder som er 
beskyttet av fotnote 5.340.

25) Omsetning og bruk av kortdistanseradarutstyr for 
motorvogn i 24 GHz-båndet som separate enheter eller 
ettermontert i kjøretøyer som allerede er på markedet, er 
ikke forenlig med målet om å unngå skadelig interferens 
for eksisterende radioanvendelse i dette frekvensbåndet, 
ettersom det kan føre til ukontrollert spredning av slikt 
utstyr. Det bør tvert imot være enklere å kontrollere 
bruken av kortdistanseradarsystemer for motorvogn i 
24 GHz-båndet dersom utstyret utelukkende kan inngå 
som en del av en sammensatt integrering av kjøretøyets 
elektriske system, utforming og programvare og være 
fabrikkmontert i nye kjøretøyer eller erstatte opprinnelig 
kortdistanseradarutstyr montert i kjøretøyer.

(1) EFT L 91 av 7.4.1999, s. 10. Direktivet sist endret ved forordning (EF) 
nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).
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26) Dette vedtak får anvendelse idet det tas hensyn til og med 
forbehold for rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 1970 
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere(1) 
og direktiv 1999/5/EF.

27) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Radiospektrumkomiteen —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Formålet med dette vedtak er å harmonisere vilkårene for 
tilgjengelighet til og effektiv bruk av radiospekteret i 24 GHz-
båndet for kortdistanseradarutstyr for motorvogn.

Artikkel 2

I dette vedtak menes med:

1. «24 GHz-frekvensbåndet»: frekvensbåndet 24,15 
+/– 2,50 GHz,

2. «kortdistanseradarutstyr for motorvogn»: utstyr som gir 
kjøretøybaserte radarfunksjoner for å forebygge kollisjoner 
og til trafikksikkerhetsformål,

3. «kortdistanseradarutstyr for motorvogn som tas i bruk i 
Fellesskapet»: kortdistanseradarutstyr for motorvogn som 
er fabrikkmontert eller erstatter fabrikkmontert utstyr i et 
kjøretøy som skal registreres, bringes i omsetning eller tas 
i bruk i Fellesskapet, eller er registrert, brakt i omsetning 
eller tatt i bruk i Fellesskapet,

4. «uten interferens og uten vern»: det skal ikke forårsakes 
skadelig interferens for andre brukere av frekvensbåndet, 
og det skal ikke stilles krav om vern mot skadelig 
interferens fra andre systemer eller tjenester som bruker 
dette frekvensbåndet,

5. «referansedato»: 30. juni 2013,

6. «overgangsdato»: 30. juni 2007,

7. «kjøretøy»: ethvert kjøretøy som definert i artikkel 2 i 
direktiv 70/156/EØF,

8. «deaktivering»: opphør av sending fra kortdistanseradarut-
styr for motorvogn,

9. «lukket område»: området rundt en radioastronomistasjon 
avgrenset av en radius som tilsvarer en bestemt avstand fra 
stasjonen,

(2) EFT L 42 av 23.2.1970, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2004/104/EF (EUT L 337 av 13.11.2004, s. 13).

10. «driftsperiode»: den tiden utstyret sender aktivt, uttrykt i 
prosent av en time.

Artikkel 3

24 GHz-frekvensbåndet skal så snart som mulig og senest 
1. juli 2005, utpekes og gjøres tilgjengelig, uten interferens 
og uten vern, for kortdistanseradarutstyr for motorvogn som 
tas i bruk i Fellesskapet, og som oppfyller vilkårene fastsatt i 
artikkel 4 og 6.

Radiospekteret i 24 GHz-båndet skal være tilgjengelig på en 
slik måte fram til referansedatoen, forutsatt at bestemmelsene 
i artikkel 5 er oppfylt.

Etter denne datoen skal 24 GHz-båndet ikke lenger være 
tilgjengelig for kortdistanseradarutstyr for motorvogn montert 
på kjøretøyer, unntatt når utstyret er fabrikkmontert eller 
erstatter fabrikkmontert utstyr i et kjøretøy som er registrert, 
brakt i omsetning eller tatt i bruk i Fellesskapet før denne 
datoen.

Artikkel 4

24 GHz-frekvensbåndet skal være tilgjengelig for 
ultrabredbåndsdelen av kortdistanseradarutstyr for motorvogn 
med en gjennomsnittlig effekttetthet på høyst -41,3 dBm/MHz 
effektiv isotropisk utstrålt effekt (e.i.r.p.) med en maksimal 
effekttetthet på 0 dBm/50 MHz e.i.r.p., unntatt for frekvenser 
under 22 GHz, der den gjennomsnittlige effekttettheten skal 
være begrenset til høyst -61,3 dBm/MHz e.i.r.p.

Frekvensbåndet 24,05–24,25 GHz er utpekt til 
smalbåndskomponenten/smalbåndsmodusen av strålingen, 
som kan bestå av en umodulert bærebølge med en maksimal 
effekttetthet på 20 dBm e.i.r.p. og en driftsperiode begrenset til 
10 % for maksimal stråling høyere enn -10 dBm e.i.r.p.

Stråling innenfor 23,6–24,0 GHz-båndet som har en 
strålingsvinkel på 30o eller mer over horisontplanet, skal 
dempes med minst 25 dB for kortdistanseradarutstyr for 
motorvogn som bringes i omsetning innen 2010, og deretter 
med minst 30 dB.

Artikkel 5

1. Den fortsatte tilgjengeligheten til 24 GHz-båndet til 
anvendelse for kortdistanseradar for motorvogn skal overvåkes 
nøye for å sikre at grunnforutsetningen for å åpne dette 
frekvensbåndet for slike systemer fortsatt er gyldig, nemlig 
at ingen skadelig interferens rammer andre brukere av 
frekvensbåndet, særlig gjennom rettidig kontroll av:
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a) det samlede antallet kjøretøyer utstyrt med kortdistanseradar 
for motorvogn i 24 GHz-båndet som er registrert, brakt i 
omsetning eller tatt i bruk i hver medlemsstat, for å 
kontrollere at dette antallet ikke overskrider 7 % av det 
samlede antallet kjøretøyer i trafikk i hver medlemsstat,

b) hvorvidt medlemsstatene eller produsentene og importørene 
har gjort tilstrekkelige opplysninger tilgjengelige med 
hensyn til det antallet kjøretøyer som er utstyrt med 
kortdistanseradar i 24 GHz-båndet, med henblikk på 
effektiv overvåkning av bruken av 24 GHz-båndet til 
kortdistanseradarutstyr for motorvogn,

c) hvorvidt den enkelte eller kumulative bruken av 
kortdistanseradar for motorvogn i 24 GHz-båndet forårsaker 
eller i løpet av kort tid sannsynligvis vil forårsake skadelig 
interferens for andre brukere av 24 GHz-båndet eller 
i tilstøtende bånd i minst én medlemsstat, uansett om 
terskelverdien nevnt i bokstav a), er nådd eller ikke,

d) hvorvidt referansedatoen fortsatt er passende.

2. I tillegg til gjennomgåelsen nevnt i nr. 1, skal det 
senest innen 31. desember 2009 foretas en grunnleggende 
gjennomgåelse for å kontrollere om de opprinnelige antakelsene 
vedrørende bruk av kortdistanseradar for motorvogn i 24 GHz-
båndet fortsatt gjelder, og for å kontrollere om utviklingen av 
teknologien for kortdistanseradar for motorvogn i 79 GHz-
båndet går i en slik retning at anvendelsesområdene for 
kortdistanseradar for motorvogn i dette frekvensbåndet vil 
være tilgjengelige innen 1. juli 2013.

3. Den grunnleggende gjennomgåelsen kan innledes etter en 
begrunnet forespørsel fra et medlem av Radiospektrumkomiteen 
eller på Kommisjonens eget initiativ.

4. Medlemsstatene skal bistå Kommisjonen ved 
gjennomføringen av gjennomgåelsene nevnt i nr. 1 og 2, ved å 
sikre at de nødvendige opplysningene samles inn og sendes til 
Kommisjonen i god tid, særlig de opplysningene som er angitt 
i vedlegget.

Artikkel 6

1. Kortdistanseradarutstyr for motorvogn som er montert i 
kjøretøyer, skal bare være i drift når kjøretøyet brukes.

2. Kortdistanseradarutstyr for motorvogn som tas i bruk i 
Fellesskapet, skal sikre vern av radioastronomistasjoner som 
bruker frekvensbåndet 22,21–24,00 GHz definert i artikkel 7, 
gjennom automatisk deaktivering i et definert lukket område 
eller ved hjelp av en annen metode som gir disse stasjonene 
tilsvarende vern, uten at føreren må gripe inn.

3. Som unntak fra bestemmelsene i nr. 2, skal manuell 
deaktivering godtas for kortdistanseradarutstyr for motorvogn 
som er tatt i bruk i Fellesskapet og bruker 24 GHz-
frekvensbåndet før overgangsdatoen.

Artikkel 7

Hver medlemsstat skal avgjøre hvilke relevante nasjonale 
radioastronomistasjoner som skal gis vern i henhold til 
artikkel 6 nr. 2 på sitt territorium, og fastlegge spesifikasjonene 
for de lukkede områdene som hører til hver stasjon. Disse 
opplysningene, sammen med egnede begrunnelser, skal 
meddeles Kommisjonen innen seks måneder etter at dette 
vedtak er gjort og offentliggjort i Den europeiske unions 
tidende.

Artikkel 8

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 17. januar 2005.

  For Kommisjonen

  Viviane REDING

  Medlem av Kommisjonen



26.6.2008 Nr. 38/233EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

VEDLEGG

Opplysninger som kreves for å overvåke bruken av 24 GHz-frekvensbåndet til kortdistanseradar for 
motorvogn

I dette vedlegg fastsettes de opplysningene som kreves for å kontrollere andelen kjøretøyer som er utstyrt med 
kortdistanseradar i hver medlemsstat i Den europeiske union i samsvar med artikkel 5. Disse opplysningene skal brukes 
til å beregne andelen kjøretøyer utstyrt med kortdistanseradar som bruker 24 GHz-båndet, i forhold til det samlede 
antallet kjøretøyer som er i trafikk i hver medlemsstat.

Følgende opplysninger skal samles inn hvert år:

1) antallet kjøretøyer utstyrt med kortdistanseradar som bruker 24 GHz-båndet, som produseres og/eller bringes i 
omsetning og/eller registreres for første gang i løpet av referanseåret i Fellesskapet,

2) antallet kjøretøyer utstyrt med kortdistanseradar som bruker 24 GHz-båndet, som importeres fra tredjestater i løpet 
av referanseåret,

3) det samlede antallet kjøretøyer i trafikk i løpet av referanseåret.

Alle opplysninger skal ledsages av en evaluering av hvor usikre opplysningene er.

I tillegg til ovennevnte opplysninger skal alle andre relevante opplysninger som kan være til hjelp for Kommisjonen når 
den skal opprettholde en tilstrekkelig oversikt over den fortsatte bruken av kortdistanseradarsystemer for motorvogn i 
24 GHz-båndet, gjøres tilgjengelig i god tid, herunder opplysninger om:

aktuelle og framtidige markedstrender, både i og utenfor Fellesskapet,– 

ettersalgsservice og ettermontering av utstyr,– 

utviklingen av alternative teknologier og anvendelsesområder, særlig kortdistanseradar for motorvogn som bruker – 
79 GHz-båndet i samsvar med vedtak 2004/545/EF.


