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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

1) Kommisjonen gav i sin melding om rask tilgang til 

2), som blant annet 

har i uttalelsen fra gruppen for radiospektrumpolitikk 

på markedet.

2) Tildeling av frekvensbåndet 3 400-3 800 MHz til faste, 
nomadiske og mobile anvendelser er et viktig element 
i håndteringen av tilnærmingen mellom sektorene 
for mobiltelefoni, fasttelefoni og kringkasting, og 
avspeiler teknisk nyskaping. Tjenestene som tilbys 

sluttbrukernes tilgang til bredbåndskommunikasjon.

for elektronisk kommunikasjon, som har fått tildelt 
frekvensbåndet 3 400-3 800 MHz, i stor grad vil være 
felleseuropeiske i den forstand at brukerne av slike 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 96/2009 av 25. september 2009 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester), se 
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 61 av 19.11.2009, s. 3.

(1

(2) KOM(2007) 50.

elektroniske kommunikasjonstjenester i én medlemsstat 
også skal kunne få tilgang til tilsvarende tjenester i alle 
andre medlemsstater.

4) I henhold til artikkel 4 nr. 2 i vedtak 676/2002/EF gav 
Kommisjonen 4. januar 2006 Den europeiske post- 

til å kartlegge vilkårene for bruk av harmoniserte 

bredbåndstilgang.

der det konkluderes med at det er teknisk mulig å bruke 
fastnett, nomadiske nett og mobilnett i frekvensbåndet 
3 400-3 800 MHz i henhold til de tekniske vilkårene 

elektronisk kommunikasjon.

kommunikasjonstjenester med bredbåndstilgang i disse 

av medlemsstatene. Med hensyn til forskjellene i dagens 

3 600 MHz og 3 600-3 800 MHz på nasjonalt plan 

tilgjengelighet for disse to delbåndene.

3 400-3 800 MHz i samsvar med resultatene av mandatet 

andre anvendelser i disse frekvensbåndene, og er ikke 
til hinder for at disse frekvensbåndene i framtiden skal 
kunne brukes av andre systemer eller tjenester som er 

hensiktsmessige delingskriterier for sameksistens med 

er mulig å dele frekvensbånd med satellittjenester når 
det tas hensyn til omfanget av deres bruk i Europa, krav 
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gjelder for hele spektrumsblokken for en bestemt bruker, 
uansett hvor mange kanaler teknologien som brukeren 

i tillatelsesordningen for spektrumsbruk. De omfatter 
sending både innenfor og utenfor spektrumsblokken. Disse 

nett og skal ikke påvirke de grenser som er fastsatt for 
utstyrsstandarder i henhold til 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).

9) Harmonisering av de tekniske vilkårene for tilgang 
til og effektiv bruk av spektre omfatter ikke tildeling, 
framgangsmåter for å gi tillatelser eller tidsmessige 
forhold, og heller ikke beslutningen om å benytte 
konkurransebaserte utvelgingsmetoder for tildeling av 
radiofrekvenser, som skal tilrettelegges av medlemsstatene 
i samsvar med fellesskapsretten.

konkurransevridninger. Gjeldende rammeregler gir 

en rimelig måte som ikke innebærer forskjellsbehandling 
og er objektiv, i henhold til fellesskapsretten, herunder 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/20/EF av 7. mars 
2002 om tillatelse for elektroniske kommunikasjonsnett og 
-tjenester (tillatelsesdirektivet)(2) og europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2002/21/EF av 7. mars 2002 om felles 
rammeregler for elektroniske kommunikasjonsnett og 
-tjenester (rammedirektivet)(3).

eksisterende anvendelser i tredjestater kan begrense 

Kommisjonen i henhold til artikkel 7 og artikkel 6 nr. 2 

artikkel 5 i nevnte vedtak.

12) For å sikre en effektiv bruk av frekvensbåndet 3 400-

og nyskapende utnyttelse, for eksempel ved maskenett. 

ny gjennomgåelse av dette vedtak.

(1

(2

(3

13) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 

Artikkel 1

Formålet med dette vedtak er å harmonisere vilkårene 
for tilgang til og effektiv bruk av frekvensbåndet 3 400-
3 800 MHz for jordbaserte systemer som kan tilby elektroniske 
kommunikasjonstjenester, uten at det påvirker vernet og 
den fortsatte driften av eksisterende anvendelser i dette 
frekvensbåndet.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen seks måneder etter 
at dette vedtak trer i kraft, utpeke og stille til rådighet 
frekvensbåndet 3 400-3 600 MHz for jordbaserte elektroniske 
kommunikasjonsnett, uten enerett, i samsvar med parametrene 
fastsatt i vedlegget til dette vedtak.

2. Medlemsstatene skal innen 1. januar 2012 utpeke og stille 
til rådighet frekvensbåndet 3 600-3 800 MHz for jordbaserte 
elektroniske kommunikasjonsnett, uten enerett, i samsvar med 
parametrene fastsatt i vedlegget til dette vedtak.

3. Medlemsstatene skal sikre at de nett som er nevnt i nr. 1 

samordning med tredjestater krever avvik fra parametrene i 
vedlegget til dette vedtak.

676/2002/EF.

Artikkel 3

Medlemsstatene skal tillate bruk av frekvensbåndet 3 400-
3 800 MHz i samsvar med artikkel 2 for faste, nomadiske og 
mobile elektroniske kommunikasjonsnett.
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Artikkel 4

Medlemsstatene skal overvåke bruken av frekvensbåndet 3 400-3 800 MHz og framlegge rapport for 
Kommisjonen om resultatene, slik at dette vedtak kan vurderes på nytt ved behov.

Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

 For Kommisjonen

 Medlem av Kommisjonen

__________
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VEDLEGG

PARAMETRER NEVNT I ARTIKKEL 2

1) enn de som er fastsatt nedenfor, forutsatt at det benyttes egnede 
interferensreduserende teknikker som er i samsvar med direktiv 1999/5/EF, og som gir minst like godt vern som disse 
tekniske parametrene(2).

Tabell 1

Grenseverdier for spektral EIRP-tetthet for faste og nomadiske anvendelser i frekvensbåndet 3 400-3 800 MHz

Stasjonstype

 
 

 (herunder toleranser og området for automatisk sendereffekt-

Sentralstasjon (og nedforbindelser fra forsterkerstasjon) + 53

stasjon)
+ 50

+ 42

(1  
sektorantenner.

Tabell 2

Grenseverdier for spektral EIRP-tetthet for mobile anvendelser i frekvensbåndet 3 400-3 800 MHz

Stasjonstype
 

 

Sentralstasjon + 53(1)

Terminal + 25

(1  
sektorantenner.

(1) Ekvivalent isotropisk utstrålt effekt.
(2) De allmenne tekniske vilkårene som gjelder for faste og nomadiske nett, er beskrevet i de harmoniserte standardene EN 302 326-2 

begrepet basisstasjon når det gjelder mobilnett.
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Figur

Sending utenfor blokken for sentralstasjoner

Frekvensavstand  

20 %

35 %

Tabell

Beskrivelse i tabellform av BEM for sentralstasjoner

Frekvensavstand
Grenseverdier for senderens utgangseffekttetthet for sentral-

stasjoner 

Innenfor frekvensbåndet (i den tildelte blokken) Se tabell 1 og 2


