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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	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	henhold	til	vedtak	676/2002/EF	(radiospektrumvedtaket)	
skal	 medlemsstatene	 sikre	 at	 deres	 nasjonale	
radiofrekvensfordelingstabell	 og	 opplysninger	 om	
rettigheter,	 vilkår,	 framgangsmåter	 samt	 gebyrer	 og	
avgifter	 i	 forbindelse	 med	 radiospektrumbruk,	 skal	
offentliggjøres	dersom	det	er	relevant	for	å	oppnå	målet	
fastsatt	 i	 artikkel	 1	 i	 nevnte	 vedtak.	 De	 skal	 ajourføre	
disse	 opplysningene	 og	 treffe	 tiltak	 for	 å	 utarbeide	
egnede	databaser	 for	å	gi	offentligheten	 tilgang	 til	 slike	
opplysninger,	 når	 det	 er	 hensiktsmessig	 i	 samsvar	med	
de	 relevante	 harmoniseringstiltak	 truffet	 i	 henhold	 til	
artikkel	4	i	nevnte	vedtak.

2)	 En	 undersøkelse	 som	 er	 foretatt	 på	 vegne	 av	
Kommisjonen(2)	 viste	 at	 medlemsstatene,	 til	 tross	 for	
tidligere	anstrengelser,	fortsatt	offentliggjør	opplysninger	
om	 bruken	 av	 spektrum	 med	 varierende	 detaljgrad	
og	 med	 forskjellige	 formater,	 tilgangsmuligheter	
og	 ajourføringshyppighet.	 Slike	 ulikheter	 kan	
ha	 en	 innvirkning	 på	 forretningsvirksomhet,	 på	
investeringsplanlegging	 og	 på	 beslutningstaking	
innenfor	 et	 indre	 marked	 for	 produkter	 og	 tjenester	
samt	 på	 produksjon.	 Opplysninger	 om	 vilkårene	 for	
bruk	 av	 spektrum	 kan	 gjøre	 det	 enklere	 for	 små	 og	
mellomstore	bedrifter	(SMB)	å	delta,	og	indirekte	støtte	
den	 bærekraftige	 veksten	 i	 sektoren	 for	 elektronisk	
kommunikasjon	i	sin	alminnelighet.

3)	 Tilgang	 til	 hensiktsmessige	 opplysninger	 er	 nødvendig	
i	 forbindelse	 med	 bedre	 regelverksutforming,	 ettersom	

(*)		 Denne	 fellesskapsrettsakten,	 kunngjort	 i	 EUT	L	 129	 av	 17.5.2007,	 s.	 67,	
er	 omhandlet	 i	 EØS-komiteens	 beslutning	 nr.	 84/2008	 av	 4.	 juli	 2008	
om	 endring	 av	 EØS-avtalens	 vedlegg	 XI	 (Elektronisk	 kommunikasjon,	
audiovisuelle	tjenester	og	informasjonssamfunnstjenester),	se	EØS-tillegget	
til	Den europeiske unions tidende	nr.	64,	23.10.2008,	s.	11.

(1)	 EFT	L	108	av	24.4.2002,	s.	1.
(2)	 Undersøkelse	 om	 opplysninger	 om	 fordeling	 av,	 tilgang	 til	 og	 bruk	 av	

radiospektrum	i	Fellesskapet,	IDATE,	februar	2005.

fjerning	 av	 unødvendige	 restriktive	 tiltak	 og	 innføring	
av	 handel	med	 rettigheter	 til	 å	 bruke	 frekvenser	 krever	
tydelige,	 pålitelige	 og	 ajourførte	 opplysninger	 om	 den	
faktiske	bruken.

4)	 Et	 felles	 informasjonssted	 ville	 sikre	 enkel	 tilgang	 til	
og	 en	 brukervennlig	 presentasjon	 av	 opplysninger	 om	
spektrum	i	hele	Fellesskapet.	For	at	disse	opplysningene	
skal	 være	 effektive,	 bør	 de	 framlegges	 i	 et	 harmonisert	
format	 med	 det	 samme	 innhold	 i	 alle	 medlemsstater,	
og	de	bør	 kunne	overføres	 fra	 nasjonale	 databaser	med	
systemer	med	moderne	automatisk	nedlasting	for	å	unngå	
å	benytte	ytterligere	menneskelige	ressurser	til	å	mate	det	
felles	informasjonsstedet	med	nasjonale	data.

5)	 Det	er	bred	enighet	mellom	medlemsstatene	og	aktørene	
i	bransjen	om	å	bruke	det	systemet	som	Det	europeiske	
radiokommunikasjonskontoret	 (ERO)(3)	 har	 opprettet.	
EROs	 frekvensinformasjonssystem	 (EFIS)	 er	 offentlig	
tilgjengelig	 på	 Internett,	 og	 gjør	 at	man	 kan	 søke	 etter	
og	 sammenligne	 offisielle	 opplysninger	 om	 spektrum	
i	 Europa,	 dersom	 slike	 opplysninger	 er	 overført	 av	
nasjonale	forvaltninger.	Dette	systemet	bør	brukes	av	alle	
medlemsstatene.

6)	 Kommisjonen	 gav	 8.	 desember	 2005	 Den	 europeiske	
post-	 og	 telekonferanse	 (CEPT)	 i	 mandat	 å	 undersøke	
bruken	 av	 EFIS	 for	 offentliggjøring	 av	 og	 tilgang	 til	
opplysninger	om	spektrum	innenfor	Fellesskapet.	CEPT	
framla	 de	 endelige	 resultatene	 av	 dette	 mandatet,	 som	
viser	at	EFIS	kan	brukes	som	en	felles	informasjonsportal	
i	Det	europeiske	fellesskap,	i	samsvar	med	målene	fastsatt	
i	 mandatet.	 Radiospektrumkomiteen	 godtok	 CEPTs	
sluttrapport	5.	oktober	2006,	og	bekreftet	målene	angitt	
i	mandatet.	Resultatene	av	mandatet	bør	få	anvendelse	i	
Fellesskapet.

7)	 En	 europeisk	 informasjonsportal	 for	 spektrum	 bør	
ikke	 erstatte	 nasjonale	 databaser	 for	 spektrum,	
men	 være	 en	 tilleggsportal	 som	 gir	 merverdi	 ved	 å	
fungere	 som	 et	 felles	 informasjonssted	 med	 søke-	
og	 sammenligningsmuligheter	 på	 europeisk	 plan,	 på	
grunnlag	av	opplysninger	framlagt	med	felles	format	og	
detaljgrad.

(3)	 ERO	er	en	internasjonal	organisasjon	som	ble	opprettet	ved	Konvensjonen	
om	 opprettelse	 av	 Det	 europeiske	 radiokommunikasjonskontor,	 som	 ble	
underskrevet	i	Haag	23.	juni	1993.

KOMMISJONSVEDTAK

av 16. mai 2007

om harmonisert tilgang til opplysninger om bruk av spektrum innenfor Fellesskapet
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8)	 Komiteen	 for	 samsvarsvurdering	 og	 overvåking	
av	 telekommunikasjonsmarkedet	 (TCAM),	 nedsatt	
ved	 europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 1999/5/EF	 av	
9.	 mars	 1999	 om	 radioutstyr	 og	 teleterminalutstyr	 og	
gjensidig	godkjenning	av	utstyrets	samsvar(1)	(direktivet	
for	 radio-	 og	 teleterminalutstyr),	 har	 gjort	 bestrebelser	
for	 å	 harmonisere	 presentasjonen	 av	 spesifikasjonene	
for	 radiogrensesnitt.	 Disse	 vilkårene	 er	 relevante	 for	
artikkel	5	i	radiospektrumvedtaket,	og	anses	som	viktige	
offentlige	 opplysninger	 som	 bør	 gjøres	 tilgjengelige	 av	
alle	medlemsstater.

9)	 Framlegging	 av	 opplysninger	 om	 bruksrettigheter	 kan	
kreve	 særskilte	 bestrebelser	 fra	 medlemsstatenes	 side,	
men	 det	 er	 også	 svært	 viktig	 for	 en	 åpen	 og	 effektiv	
markedsbasert	 spektrumpolitikk.	 Medlemsstatene	 kan	
trenge	 mer	 tid	 for	 å	 oppfylle	 kravene	 til	 å	 gjøre	 disse	
opplysningene	tilgjengelige.

10)	 Alle	 berørte	 parter	 bør	 garanteres	 enkel	 tilgang	 til	
opplysningene,	 med	 forbehold	 om	 samsvar	 med	
fellesskapsreglene	 for	 forretningshemmeligheter,	 særlig	
med	bestemmelsene	i	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	
2002/21/EF	 av	 7.	 mars	 2002	 om	 felles	 rammeregler	
for	 elektroniske	 kommunikasjonsnett	 og	 -tjenester	
(rammedirektivet)(2).

11)	 Dette	 vedtak	 bør	 gjennomføres	 og	 anvendes	 i	 samsvar	
med	 prinsippene	 og	 kravene	 knyttet	 til	 vern	 av	
personopplysninger	i	samsvar	med	europaparlaments-	og	
rådsdirektiv	 95/46/EF	 av	 24.	 oktober	 1995	 om	 vern	 av	
fysiske	 personer	 ved	behandling	 av	personopplysninger	
og	 fri	 utveksling	 av	 slike	 opplysninger(3)	 og	 i	 samsvar	
med	 europaparlaments-	 og	 rådsdirektiv	 2002/58/EF	 av	
12.	 juli	 2002	 om	 behandling	 av	 personopplysninger	 og	
personvern	 i	 sektoren	 for	 elektronisk	 kommunikasjon	
(direktivet	om	personvern	og	elektronisk	kommunikasjon)
(4).

12)	 Det	bør	fra	tid	til	annen	kontrolleres	hvor	effektivt	EFIS	
fungerer	for	medlemsstatene	og	offentligheten,	for	å	sikre	
at	målene	angitt	i	mandatet	nås	på	en	effektiv	måte.

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

(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).

(2)	 EFT	L	108	av	24.4.2002,	s.	33.
(3)	 EFT	 L	 281	 av	 23.11.1995,	 s.	 31.	 Direktivet	 endret	 ved	 forordning		

(EF)	nr.	1882/2003.
(4)	 EFT	L	201	av	31.7.2002,	s.	37.	Direktivet	endret	ved	direktiv	2006/24/EF	

(EUT	L	105	av	13.4.2006,	s.	54).

GJORT	DETTE	VEDTAK:

Artikkel 1

Formålet	 med	 dette	 vedtak	 er	 å	 harmonisere	 tilgangen	 til	
opplysninger	 om	 bruk	 av	 radiospektrum	 i	 Fellesskapet	
gjennom	et	 felles	 informasjonssted,	og	ved	harmonisering	av	
formatet	for	og	innholdet	i	slike	opplysninger.

Artikkel 2

Medlemsstatene	skal	bruke	EROs	frekvensinformasjonssystem	
(EFIS)	utarbeidet	av	Det	europeiske	radiokommunikasjonskontor	
(ERO)	 som	 et	 felles	 tilgangspunkt,	 for	 at	 sammenlignbare	
opplysninger	om	bruken	av	spektrum	i	hver	medlemsstat	skal	
være	tilgjengelig	for	offentligheten	via	Internett.

Artikkel 3

1.	 Medlemsstatene	skal	 formidle	 følgende	opplysninger	 til	
EFIS	om	bruken	av	radiospektrum	på	deres	territorium:

a)	 for	hvert	enkelt	frekvensbånd:

–	 tjenestetildelinger	 i	 henhold	 til	 Den	 internasjonale	
teleunions	radioreglement	(ITU),

–	 bruksområder,	 ved	 bruk	 av	 termene	 som	 benyttes	 i	
EFIS,

–	 spesifikasjoner	 for	 radiogrensesnitt	 i	 samsvar	 med	
formatet	fastsatt	i	vedlegg	I,

–	 individuelle	bruksrettigheter	i	samsvar	med	vedlegg	II,

b)	 for	bruk	av	radiospektrum	i	alminnelighet:

–	 et	nasjonalt	kontaktsted	som	kan	svare	på	henvendelser	
fra	 offentligheten	 hvordan	 man	 finner	 nasjonale	
spektrumopplysninger	 som	 ikke	 omfattes	 av	 den	
europeiske	 spektruminformasjonsportalen	 samt	
opplysninger	 om	 framgangsmåter	 og	 vilkår	 som	
gjelder	 for	 planlagte	 nasjonale	 prosesser	 for	 tildeling	
av	bruksrettigheter,

–	 den	 nasjonale	 spektrumspolitikken	 og	 -strategien,	
dersom	en	slik	foreligger,	i	form	av	en	rapport.
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2.	 Medlemsstatene	 skal	 ajourføre	 opplysningene	 nevnt	 i	
nr.	1	minst	én	gang	i	året	fram	til	1.	januar	2010	og	deretter	to	
ganger	i	året.	Dette	skal	gjøres	enten	ved	manuell	innlegging	
av	opplysninger	via	 Internett	eller	ved	automatisk	overføring	
ved	bruk	av	et	fastsatt	format	for	datautveksling.

Artikkel 4

Medlemsstatene	 skal	 underrette	 Kommisjonen	 dersom	
de	 mener	 at	 EFIS	 ikke	 lenger	 har	 den	 tekniske	 kapasitet,	
integritet	 og	 pålitelighet	 som	 berettiger	 bruken	 som	 et	 felles	
informasjonssted.

Artikkel 5

Dette	vedtak	trer	i	kraft	1.	januar	2008.

Tilgangen	til	opplysninger	om	individuelle	bruksrettigheter	får	
anvendelse	fra	1.	januar	2010.

Artikkel 6

Dette	vedtak	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	16.	mai	2007.

 For Kommisjonen

	 Viviane	REDING

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

Format for spesifikasjoner for radiogrensesnitt

Medlemsstatene	skal	gjøre	følgende	opplysninger	tilgjengelige,	enten	ved	henvisning	til	den	relevante	standard	eller	
beskrivende	tekst	og	nødvendige	kommentarer,	når	det	gjelder	følgende	parametrer:

1.	 kanalfordeling,

2.	 modulasjon/opptatt	båndbredde,

3.	 retning/separasjon,

4.	 sendeeffekt/effekttetthet,

5.	 regler	for	kanaltilgang	og	kanalbruk,

6.	 godkjenningsordning,

7.	 viktige	tilleggskrav	i	samsvar	med	artikkel	3	nr.	3	i	direktiv	1999/5/EF,

8.	 forutsetninger	for	frekvensplanlegging.

_________

VEDLEGG II

Format for opplysninger om bruksrettigheter

Opplysninger	 om	 bruksrettigheter	 kan	 begrenses	 til	 frekvensbånd	 som	 brukes	 til	 å	 gi	 tilgang	 til	 elektroniske	
kommunikasjonstjenester	 som	kan	overdras	 i	 samsvar	med	artikkel	9	nr.	3	 i	direktiv	2002/21/EF,	 eller	 som	 tildeles	
gjennom	utvelgingsmetoder	som	bygger	på	konkurranse	eller	sammenligning	i	henhold	til	direktiv	2002/20/EF.

Når	det	gjelder	relevante	frekvensbånd,	skal	medlemsstatene	framlegge	følgende	opplysninger	i	samsvar	med	kravene	i	
direktiv	95/46/EF	og	2002/58/EF	samt	med	fellesskapsregler	og	nasjonale	regler	for	forretningshemmeligheter:

1.	 identiteten	til	innehaveren	av	bruksrettigheten	til	radiofrekvensen,

2.	 utløpsdatoen	for	bruksrettigheten,	eller	i	mangel	av	en	slik	dato,	forventet	varighet,

3.	 bruksrettighetens	 geografiske	 gyldighet,	 ved	minst	 angivelse	 av	 opplysninger	 om	 rettigheten	 er	 lokal	 (dvs.	 én	
stasjon),	regional	eller	nasjonal,

4.	 om	bruksrettigheten	kan	overdras	eller	ikke.

__________________________


