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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til direktiv 90/544/EØF(4) skulle 
medlemsstatene senest 31. desember 1992 avsette fire 
kanaler i frekvensbåndet mellom 169,4 og 169,8 MHz 
til den felleseuropeiske, jordbaserte offentlige 
personsøkertjenesten (heretter kalt «ERMES»), og så snart 
som mulig utarbeide planer slik at den felleseuropeiske 
offentlige personsøkertjenesten kan disponere hele 
båndet mellom 169,4 og 169,8 MHz i samsvar med 
etterspørselen i markedet.

2) Bruken av frekvensbåndet 169,4-169,8 MHz til ERMES 
i Fellesskapet har minsket eller til og med opphørt, slik 
at dette båndet for øyeblikket ikke utnyttes på en effektiv 
måte av ERMES, og kan brukes på en bedre måte for å 
oppfylle andre fellesskapspolitiske mål.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 344 av 27.12.2005, s. 38, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 22/2007 av 27. april 2007 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester) se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38, 9.8.2007, s. 27.

(1) Uttalelse avgitt 27. oktober 2005 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(2) Uttalelse avgitt 17. november 2005 etter ikke-obligatorisk samråd (ennå 

ikke offentliggjort i EUT).
(3) Europaparlamentsuttalelse av 15. november 2005 (ennå ikke offentliggjort 

i EUT), og rådsbeslutning av 1. desember 2005.
(4) EFT L 310 av 9.11.1990, s. 28.

3) I europaparlaments- og rådsvedtak nr. 676/2002/EF av 
7. mars 2002 om rammeregler for radiospektrumpolitikk i 
Det europeiske fellesskap (radiospektrumvedtaket)(5) ble 
det fastsatt en politisk og rettslig ramme i Fellesskapet 
for å sikre samordning av politikken og en eventuell 
harmonisering av de vilkår for tilgang til og effektiv 
bruk av radiospektrum som er nødvendig for det indre 
markeds opprettelse og virkemåte. Ifølge nevnte vedtak 
kan Kommisjonen vedta tekniske gjennomføringstiltak 
for å sikre harmoniserte vilkår for tilgang til og effektiv 
utnyttelse av frekvensbåndet.

4) Ettersom frekvensbåndet 169,4-169,8 MHz er egnet til 
anvendelser som er til nytte for funksjonshemmede, og 
med tanke på at det er et fellesskapspolitisk mål å fremme 
slike anvendelser sammen med det overordnede målet å 
sikre det indre markeds virkemåte, har Kommisjonen i 
henhold til artikkel 4 nr. 2 i radiospektrumvedtaket gitt 
Den europeiske post- og telekonferansen (heretter kalt 
«CEPT») i oppdrag å bl.a. undersøke anvendelser som 
kan være til hjelp for funksjonshemmede.

5) I samsvar med oppdraget har CEPT utarbeidet en ny 
frekvensplan og en kanalfordeling som gjør det mulig å la 
seks typer utvalgte anvendelser dele båndet for å oppfylle 
en rekke fellesskapspolitiske behov.

6) Av disse årsaker og i samsvar med formålene med 
radiospektrumvedtaket bør direktiv 90/544/EØF 
oppheves —

(5) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2005/82/EF

av 14. desember 2005

om oppheving av rådsdirektiv 90/544/EØF om frekvensbånd utpekt for samordnet innføring av en felleseuropeisk, 
jordbasert offentlig personsøkertjeneste i Fellesskapet
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Direktiv 90/544/EØF oppheves med virkning fra 27. desember 
2005.

Artikkel 2

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den 
europeiske unions tidende.

Artikkel 3

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 14. desember 2005.

 For Europaparlamentet For Rådet
 J. BORRELL FONTELLES C. CLARKE

 President Formann


