
27.4.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 26/315 

 

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 29. juli 2011 

om endring av vedtak 2005/50/EF om harmonisering av radiospekteret i 24 GHz-frekvensbåndet til 

tidsbegrenset bruk for kortdistanseradarutstyr for motorvogn i Fellesskapet 

[meddelt under nummer K(2011) 5444] 

(2011/485/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

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) Kommisjonen gav 7. november 2008 Den europeiske 

post- og telekonferansen (CEPT) mandat til å utføre 

tekniske undersøkelser av kortdistanseradarsystemer for 

motorvogn til støtte for den grunnleggende 

gjennomgåelsen i henhold til artikkel 5 nr. 2 i 

kommisjonsvedtak 2005/50/EF(2), og til å utføre 

undersøkelser av radiokompatibilitet med hensyn til 

mulige alternative metoder for bruk av 24 GHz-

frekvensbåndet. 

2) CEPT-rapport 36 og 37, avgitt i samsvar med dette 

mandat, og den grunnleggende gjennomgåelsen utført i 

henhold til vedtak 2005/50/EF om utvikling av 

frekvensbåndene 24 GHz og 79 GHz, viser at 

referansedatoen, som er fastsatt til 30. juni 2013 i 

artikkel 2 nr. 5 i nevnte vedtak, fortsatt gjelder, og at det 

ikke er noen grunn til å framskynde denne datoen 

ettersom ingen av de andre brukerne av 24 GHz-

frekvensbåndet blir forstyrret. 

3) Utviklingen av kortdistanseradarteknologi for 

motorvogn i frekvensbåndet 79 GHz går framover. Det 

er imidlertid mye som tyder på at integrering av 

anvendelser fra denne teknologien ikke vil bli 

gjennomført av motorvognindustrien innen fristen som 

er fastsatt for kortdistanseteknologi i 24 GHz-

frekvensbåndet. Med tanke på den tiden som kreves til 

utvikling, integrering og utprøving, er det sannsynlig at 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 198, 30.7.2011, s. 71, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 172/2012 av 28. 

september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og 

informasjonssamfunnstjenester), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 28. 

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

(2) EUT L 21 av 25.1.2005, s. 15. 

integrering av 79 GHz-radarutstyr i kjøretøyer for 

distribusjon på markedet i stor skala, tidligst vil være 

mulig fra 2018 eller muligens noen år før. 

4) Det vil også være behov for mer tid for å sikre 

overgangen fra 24 GHz-teknologi til 79 GHz-teknologi i 

de kjøretøytypene med 24 GHz-teknologi som er under 

produksjon når de nye kjøretøytypene utstyrt med 

79 GHz-teknologi kommer på markedet. 

5) Det er viktig å sikre kontinuitet i dagens og framtidens 

produksjon av kjøretøyer utstyrt med 24 GHz-radar, tatt 

i betraktning deres betydning for trafikksikkerheten og 

behovet for å fremme utviklingen av slike anvendelser i 

så mange av de eksisterende kjøretøyene som mulig. 

Det må derfor unngås at spektrum som kan brukes av 

radaren, ikke er tilgjengelig, og det må finnes en 

midlertidig løsning for å sikre overgangen mellom 

1. juli 2013 og 1. januar 2018. For å sikre en lengre 

overgangsperiode bør den forlenges med fire år fra 

1. januar 2018 for kortdistanseradarutstyr for motorvogn 

montert i kjøretøyer som er innvilget typegodkjenning 

før 1. januar 2018. 

6) Det internasjonale vernet som gjelder for 

radioastronomi, jordobservasjonssatellitter og passive 

romforskningstjenester i frekvensbåndet 23,60 GHz–

24 GHz, og det faktum at bruken av dette båndet til 

kortdistanseradarer i henhold til vedtak 2005/50/EF er et 

unntakstilfelle, gjør at en forlengelse av en slik 

avsetning ikke vil være et rimelig alternativ. Videre har 

frekvensbåndet 24 GHz–24,25 GHz blitt avsatt til 

industrielle, vitenskapelige og medisinske formål (ISM-

bånd). 

7) CEPTs kompatibilitetsundersøkelser, som også omfatter 

enkelte militære systemer, viser at frekvensbåndet 

24,25 GHz–27,50 GHz kan være en alternativ løsning 

som er teknisk gjennomførbar. Frekvensbåndet over 

26,50 GHz er utpekt av NATO som planlagt militært 

bånd for faste og mobile systemer. 

8) Terskelverdien på 7 % for markedsinntrengning som er 

pålagt ved vedtak 2005/50/EF, bør opprettholdes 

ettersom det ikke er noe som tyder på at denne grensen 

vil bli overskredet før overgangen til frekvensbåndet 

79 GHz, og for å understreke at frekvensbåndet 24 GHz 

bare er en overgangsløsning.  
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9) Kommisjonen bør, med bistand fra medlemsstatene, 

fortsette å overvåke anvendelsen av dette vedtak, særlig 

når det gjelder terskelverdien og fraværet av skadelig 

interferens for andre brukere av dette båndet eller av 

tilgrensende frekvensbånd, uansett om terskelverdien på 

7 % overskrides eller ikke. 

10) Vedtak 2005/50/EF bør derfor endres. 

11) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra Radiospektrumkomiteen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I vedtak 2005/50/EF gjøres følgende endringer: 

1.  Artikkel 2 nr. 5 skal lyde: 

«5. «referansedato» 30. juni 2013 for frekvenser mellom 

21,65 GHz og 24,25 GHz og 1. januar 2018 for 

frekvenser mellom 24,25 GHz og 26,65 GHz,» 

2.  I artikkel 3 gjøres følgende endringer: 

a)  I annet ledd endres «referansedatoen» til 

«referansedatoene». 

b)  I tredje ledd endres «denne datoen» på to steder til 

«disse datoene». 

c)  Etter tredje ledd skal nytt fjerde ledd lyde: 

 «Fristen 1. januar 2018 skal imidlertid forlenges med 

fire år for kortdistanseradarutstyr for motorvogn 

montert i kjøretøyer som det er inngitt søknad om 

typegodkjenning for i henhold til artikkel 6 nr. 6 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF(*), og 

der søknaden er innvilget før 1. januar 2018. 

___________ 

 (*) EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1.» 

3.  I artikkel 5 gjøres følgende endringer: 

a)  I nr. 1 bokstav d) endres «referansedatoen» til 

«referansedatoene». 

b)  Nr. 2 og 3 oppheves. 

c)  Nr. 4 skal lyde: 

 «4.  Medlemsstatene skal bistå Kommisjonen med 

gjennomgåelsene nevnt i nr. 1 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 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 29. juli 2011. 

 For Kommisjonen 

 Neelie KROES 

 Visepresident 

 __________  




