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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 kommisjonsrekommandasjon 2003/203/EF av 20. mars 
2003 om harmonisering av offentlig RLAN-tilgang til 
offentlige elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester 
i Fellesskapet(2) anbefalte Kommisjonen medlemsstatene 
å tillate offentlig RLAN-tilgang til offentlige elektroniske 
kommunikasjonsnett og –tjenester i det tilgjengelige 5 
GHz-båndet.

2) Det antas også at det vil være nødvendig med ytterligere 
harmonisering av særlig 5 GHz-båndet innenfor rammen 
av vedtak 676/2002/EF for å sikre at båndet er tilgjengelig 
for RLAN i alle medlemsstater og for å minske den økende 
overbelastningen av 2,4 GHz-båndet tildelt RLAN ved 
Den europeiske radiokommunikasjonskomités vedtak 
(01)07(3).

3) På verdens radiokonferanse 2003 (WRC-03) ble de 
relevante delene av 5 GHz-båndet i alle tre regioner av Den 
internasjonale teleunion (ITU) tildelt mobilradiotjenesten 
som primærtjeneste, med unntak av mobilradiotjenesten 
for luftfart, samtidig som det ble tatt hensyn til behovet for 
å verne andre primærtjenester i disse frekvensbåndene.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 187 av 19.7.2005, s. 22, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 61/2006 av 2. juni 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 44, 7.9.2006, s. 7.

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1.
(2) EUT L 78 av 25.3.2003, s. 12.
(3) ERC-vedtak (01)07 av 12. mars 2001 om harmoniserte frekvenser, tekniske 

egenskaper og fritak for krav om individuell tildeling av tillatelse for 
kortdistanseutstyr til bruk i radiobaserte lokalnett (RLAN) i frekvensbåndet 
2 400-2 483,5 MHz.

4) WRC-03-konferansen vedtok ITU-R-resolusjon 229 
om «Mobilradiotjenestens bruk av frekvensbåndene 
5 150-5 250, 5 250-5 350 MHz og 5 470-5 725 MHz 
for innføring av trådløse tilgangssystemer, herunder 
radiobaserte lokalnett» stimulerte til ytterligere europeisk 
harmonisering med sikte på en rask innføring av RLAN-
systemer i Den europeiske union.

5) Med sikte på en slik harmonisering gav Kommisjonen 23. 
desember 2003 Den europeiske post- og telekonferanse 
(CEPT) et mandat(4) i henhold til artikkel 4 nr. 2 i vedtak 
676/2002/EF til å harmonisere radiospekteret i 5 GHz-
båndet slik at det kan brukes av RLAN.

6) Som et resultat av dette mandatet fastsatte CEPT gjennom 
sin komité for elektronisk kommunikasjon i sin rapport(5) 
av 12. november 2004 og i sin beslutning ECC/DEC(04)08 
av 12. november 2004 særlige tekniske og driftsmessige 
vilkår for bruk av visse frekvenser i 5 GHz-båndet, som 
kan godtas av Kommisjonen og Radiospektrumkomiteen 
og som bør gjennomføres i Fellesskapet for å sikre en 
harmonisert utvikling av WAS/RLAN i Fellesskapet.

7) WAS/RLAN-utstyr må oppfylle kravene i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF av 9. mars 
1999 om radioutstyr og teleterminalutstyr og gjensidig 
godkjenning av utstyrets samsvar(6). I henhold til artikkel 
3 nr. 2 i nevnte direktiv skal produsentene påse at utstyret 
ikke forårsaker skadelig interferens for andre brukere av 
spekteret.

(4) Mandat til CEPT om harmonisering av tekniske og særlig driftsmessige 
vilkår for å sikre at de radiobaserte lokalnettene utnytter spekteret i 
frekvensbåndene 5 150-5 350 MHz og 5 470-5 725 MHz på en effektiv 
måte.

(5) CEPTs svar på EF-mandatet om harmonisering av tekniske og særlig 
driftsmessige vilkår for å sikre at de radiobaserte lokalnettene utnytter 
spekteret i frekvensbåndene 5 150-5 350 MHz og 5 470-5 725 MHz på en 
effektiv måte.

(6) EFT L 91 av 7.4.1999, s. 10.
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8) I flere medlemsstater er det et vesentlig behov for å bruke 
militære og meteorologiske radarer i frekvensbåndene 
mellom 5 250 og 5 850 MHz, noe som krever særlig vern 
mot skadelig interferens fra WAS/RLAN.

9) Det er også behov for å fastsette egnede grenseverdier 
for ekvivalent isotropisk utstrålt effekt samt 
driftsbegrensninger, som for eksempel begrensninger 
på innendørs bruk, for WAS/RLAN, særlig i 
frekvensbåndet 5 150-5 350 MHz, for å verne 
systemer for jordobservasjonssatellittjenester (aktive), 
romforskningstjenester (aktive) og mateforbindelser for 
satellittbaserte mobiltjenester.

10) Som nevnt i CEPT-rapporten er deling mellom radarer 
i forbindelse med radiobasert posisjonsbestemmelse og 
WAS/RLAN i frekvensbåndene 5 250-5 350 MHz- og 
5 470-5 725 MHz mulig bare dersom det benyttes 
effektgrenseverdier og teknikker for demping 
av forstyrrelser som sikrer at radarprogrammene 
eller -systemene ikke påvirkes av WAS/RLAN. 
Sendereffektstyring (TPC) og dynamisk frekvensvalg 
(DFS) er derfor innarbeidet i den harmoniserte 
standarden EN 301 893(1), utviklet av Det europeiske 
standardiseringsinstitutt for telekommunikasjoner 
(ETSI), for at WAS/RLAN-utstyr skal kunne forutsettes 
å være i samsvar med direktiv 1999/5/EF. Anvendelse 
av sendereffektstyring i WAS/RLAN i frekvensbåndene 
5 250-5 350 MHz og 5 470-5 725 MHz vil lette delingen 
med satellittjenester ved i betydelig grad å redusere 
den samlede interferensen. Med dynamisk frekvensvalg 
(DFS), som oppfyller kravene til påvisning, drift og 
svartid fastsatt i vedlegg I til rekommandasjon ITU-RM. 
1652(2), unngås det at WAS/RLAN anvender frekvenser 
som brukes av radarer. Det vil bli kontrollert hvor effektive 
teknikkene for demping av forstyrrelser i EN 301 893 er 
når det gjelder å verne radarer med faste frekvenser. 
Standarden vil bli revidert for å ta hensyn til ny utvikling, 
på grunnlag av medlemsstatenes undersøkelse av egnede 
prøvingsmetoder og framgangsmåter for demping.

11) Både Fellesskapet og ITU erkjenner at det er et behov 
for ytterligere undersøkelser og mulighet til å utvikle 
alternative tekniske og driftsmessige vilkår for WAS/

(1) EN 301 893 er en harmonisert standard utviklet av ETSI (Det europeiske 
standardiseringsinstitutt for telekommunikasjoner), ETSI-sekretariatet, kalt 
«Broadband Radio Access Networks (BRAN)»; 5 GHz RLAN med høy 
effekt. Harmonisert EN som omfatter grunnleggende krav i artikkel 3 nr. 2 
i direktivet om radio- og teleterminalutstyr. ETSI er godkjent i henhold til 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF. Den harmoniserte standarden 
er utviklet i henhold til et mandat gitt etter relevante framgangsmåter i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF. Den fullstendige teksten til EN 
301 893 kan fås ved henvendelse til ETSI, 650 Route des Lucioles, F-06921 
Sophia Antipolis Cedex.

(2) Rekommandasjon ITU-R M.1652, Dynamisk frekvensvalg (DFS) i 
trådløse tilgangssystemer, herunder radiobaserte lokalnett, for vern av 
radioposisjonsbestemmelse i 5 GHz-båndet (spørsmål ITU-R 212/8 og 
ITU-R 142/9).

RLAN, samtidig som andre primærtjenester, særlig 
radiolokalisering, gis passende vern. Videre bør nasjonale 
myndigheter gjennomføre målekampanjer og prøving 
slik at de ulike tjenestene lettere skal kunne fungere side 
om side. Slike undersøkelser og slik utvikling vil bli tatt 
hensyn til ved framtidig revisjon av dette vedtak.

12) 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 tilgang 
til og effektiv bruk av frekvensbåndene 5 150-5 350 MHz og 
5 470-5 725 MHz for trådløse tilgangssystemer, herunder 
radiobaserte lokalnett (WAS/RLAN).

Artikkel 2

I dette vedtak menes med:

a) «trådløse tilgangssystemer, herunder radiobaserte lokalnett 
(WAS/RLAN)» bredbåndsradiosystemer som gir trådløs 
tilgang for offentlige og private anvendelser, uavhengig av 
underliggende nettopologi,

b) «innendørs bruk» bruk inne i en bygning, herunder steder 
med lignende egenskaper, som for eksempel et luftfartøy, 
der skjermingen normalt vil gi den demping som er 
nødvendig for å lette deling med andre tjenester,

c) «gjennomsnittlig ekvivalent isotropisk utstrålt effekt 
(EIRP)» EIRP i overføringsfasen som tilsvarer høyeste 
effekt dersom det anvendes effektstyring.

Artikkel 3

Medlemsstatene skal senest 31. oktober 2005 tildele 
frekvensbåndene 5 150-5 350 MHz og 5 470-5 725 MHz og 
i den forbindelse treffe alle nødvendige tiltak for innføring 
av WAS/RLAN, med forbehold for de særlige vilkår som er 
fastsatt i artikkel 4.
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Artikkel 4

1. I frekvensbåndet 5 150-5 350 MHz skal WAS/RLAN 
begrenses til innendørs bruk med en høyeste gjennomsnittlig 
EIRP på 200 mW.

Videre skal høyeste gjennomsnittlige EIRP-tetthet begrenses 
til:

a) 0,25 mW/25 kHz i alle 25 kHz-bånd i frekvensbåndet 
5 150-5 250 MHz, og

b) 10 mW/MHz i alle 1 MHz-bånd i frekvensbåndet 
5 250-5 350 MHz.

2. I frekvensbåndet 5 470-5 725 MHz skal innendørs 
og utendørs bruk av WAS/RLAN begrenses til en høyeste 
gjennomsnittlig EIRP på 1 W og en høyeste gjennomsnittlig 
EIRP-tetthet på 50 mW/MHz i alle 1 MHz-bånd.

3. WAS/RLAN som anvendes i frekvensbåndene 5 250-5 350 
MHz og 5 470-5 725 MHz, skal benytte sendereffektstyring, 
som innebærer, i gjennomsnitt, en dempingsfaktor på minst 3 
dB på systemenes høyeste tillatte utgangseffekt.

Dersom det ikke benyttes sendereffektstyring, skal 
høyeste tillatte gjennomsnittlig EIRP og grenseverdiene 
for den tilsvarende gjennomsnittlige EIRP-tettheten for 
frekvensbåndene 5 250-5 350 MHz og 5 470-5 725 MHz 
reduseres med 3 dB.

4. WAS/RLAN som anvendes i frekvensbåndene 5 250-5 350 
MHz og 5 470-5 725 MHz, skal benytte teknikker for demping 
av forstyrrelser som gir minst samme vern som kravene til 
påvisning, drift og svartid beskrevet i EN 301 893 for å sikre 
kompatibilitet med radiolokaliseringssystemer. Teknikkene 
for demping av forstyrrelser skal gjøre sannsynligheten for å 
velge en bestemt kanal like stor for alle tilgjengelige kanaler 
for å sikre, i gjennomsnitt, en tilnærmet ensartet spredning av 
belastningen over hele frekvensområdet.

5. Medlemsstatene skal regelmessig kontrollere teknikkene 
for demping av forstyrrelser og avgi rapport om dette til 
Kommisjonen.

Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 11. juli 2005.

 For Kommisjonen
 Viviane REDING
 Medlem av Kommisjonen


