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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/750 

av 8. mai 2015 

om harmonisering av frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz for jordbaserte systemer som kan 

tilby elektroniske kommunikasjonstjenester i Unionen 

[meddelt under dokument K(2015) 3061](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsvedtak nr. 676/2002/EF av 7. mars 2002 om rammeregler for radiospekt-

rumpolitikk i Det europeiske fellesskap (radiospektrumvedtaket)(1), særlig artikkel 4 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I Den internasjonale teleunions radioreglement(2) tildeles frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz på delt primært grunnlag til 

faste og mobile tjenester (unntatt mobile tjenester for luftfart), kringkastingstjenester og kringkastingstjenester via 

satellitt i region 1, som omfatter Unionen. Gjennom reglementet begrenses bruken av båndet innenfor kringkastings-

tjenester og kringkastingstjenester via satellitt til digitalradio (DAB). 

2) I Maastricht-særavtalen av 2002, som endret i 2007(3), fastsettes den tekniske rammen og rammeregler for innføring av 

jordbasert DAB (T-DAB) i frekvensbåndet 1 452–1 479,5 MHz i signatarstatene, herunder alle medlemsstater. I avtalen 

fastsettes også framgangsmåter for samordning over landegrensene mellom T-DAB og trådløse bredbåndstjenester for 

elektronisk kommunikasjon. 

3) Ved europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 243/2012/EU(4) opprettes et flerårig program for radiospektrumpolitikk 

(RSPP) der det settes som mål å på grunnlag av spektrumfortegnelsen identifisere minst 1 200 MHz egnet spektrum for 

trådløse bredbåndstjenester i Unionen innen 2015, herunder spektrum som allerede er i bruk. 

4) Frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz er utpekt til kringkasting i medlemsstatene, men bruken av båndet har vært 

begrenset. I Kommisjonens rapport om RSPP-spektrumfortegnelsen(5) fastslås det at båndet er underutnyttet i Unionen 

og i stedet bør brukes til trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon i tråd med spektrummålet i 

programmet for radiospektrumpolitikk. Eksisterende jordbaserte kringkastingssystemer bør imidlertid vernes på lang 

sikt, også i tilfeller der tillatelsene til slike fornyes. 

5) I sin uttalelse om strategiske utfordringer som Europa står overfor når det gjelder å håndtere den økende etterspørselen 

etter spektrum til trådløst bredbånd(6), anbefalte gruppen for radiospektrumpolitikk Kommisjonen å vurdere å treffe 

tilleggstiltak for ytterligere å fremme bruken av frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz til supplerende nedforbindelse, 

samtidig som medlemsstatene fortsatt bør kunne bruke deler av dette båndet til andre formål, f.eks. kringkasting. 

6) Den 19. mars 2014 ga Kommisjonen i henhold til artikkel 4 nr. 2 i radiospektrumvedtaket Den europeiske post- og 

telekonferanse (CEPT) mandat til å utarbeide harmoniserte tekniske vilkår i frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz for 

trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon i Unionen. 

7) Den 28. november 2014 avga CEPT på bakgrunn av dette mandatet CEPT-rapport 54 der det foreslås å harmonisere 

frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz når det gjelder bruk til supplerende nedforbindelse for trådløst bredbånd, samtidig 

som medlemsstatene på bakgrunn av nasjonale forhold kan tilpasse bruken av deler av båndet (f.eks. 1 452–1 479,5 MHz) 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 119 av 12.5.2015, s. 27, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 220/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssam-

funnstjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 30.3.2017, s. 42. 

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

(2) Tilgjengelig på http://www.itu.int/pub/R-REG-RR 

(3) Special Arrangement of the European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT) relating to the use of the 

band 1452-1479,5 MHz for Terrestrial Digital Audio Broadcasting (TDAB), Maastricht, 2002, Constanta, 2007 (MA02revCO07). 

(4) Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 243/2012/EU av 14. mars 2012 om opprettelse av et flerårig program for radiospektrumpolitikk 

(EUT L 81 av 21.3.2012, s. 7). 

(5) Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om radiospektrumfortegnelsen (KOM(2014) 536 endelig utgave). 

(6) Dokument RSPG13-521 rev1. 
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til jordbasert kringkasting. Supplerende nedforbindelse betyr bruk bare til nedforbindelse der spektrum i frekvensbåndet 

brukes til enveis basestasjonsoverføring som leverer elektroniske kommunikasjonstjenester, i kombinasjon med bruk av 

spektrum i et annet frekvensbånd. 

8) Harmonisert bruk av frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz bare til nedforbindelse for trådløse bredbåndstjenester for 

elektronisk kommunikasjon er viktig for å håndtere asymmetri i datatrafikken ved å øke nedforbindelseskapasiteten i et 

system for trådløst bredbånd. Idet det også tas hensyn til prinsippene om teknologi- og tjenestenøytralitet vil dette også 

lette sameksistensen med eksisterende jordbaserte kringkastingstjenester i samme frekvensbånd, som kanskje ikke 

overholder de tekniske vilkårene fastsatt i denne beslutning. Medlemsstatene bør derfor tildele frekvensbåndet til alle 

typer elektroniske kommunikasjonstjenester, uten enerett, og sikre tjenestenes sameksistens ut fra nasjonale forhold og i 

samsvar med internasjonale avtaler. 

9) Levering av trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon i frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz bør bygge 

på en harmonisert kanalfordeling og felles og minst mulig restriktive tekniske vilkår for å fremme det felles marked, 

redusere skadelig interferens og sikre samordning av frekvenser. 

10) Felles tekniske vilkår og prinsipper er nødvendig for å sikre sameksistens, som et passende vern, mellom trådløse 

bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon og T-DAB i frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz, og mellom slike 

tjenester i frekvensbåndet og andre anvendelser i tilstøtende bånd, herunder taktiske radiolinjer, koordinerte faste 

forbindelser og luftfartstelemetri. Det kan bli behov for ytterligere nasjonale tiltak for å sikre sameksistens med 

anvendelser i tilstøtende bånd, f.eks. ukoordinerte faste forbindelser. 

11) Det kan bli nødvendig for forvaltninger å inngå tverrnasjonale avtaler for å sikre at parametrene fastsatt i denne 

beslutning gjennomføres, med henblikk på å unngå skadelig interferens og å forbedre sprektrumeffektiviteten og 

konvergensen i spektrumbruken. I CEPT-rapport 54 fastsettes tekniske vilkår og prinsipper for samordning over 

landegrensene mellom trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon og T-DAB og luftfarts-

telemetritjenester i frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz, herunder ved Unionens grenser. 

12) Bruken av frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz til andre anvendelser i tredjestater, innenfor rammen av internasjonale 

avtaler, kan begrense innføring i og bruk av dette frekvensbåndet til trådløse bredbåndstjenester for elektronisk 

kommunikasjon i enkelte medlemsstater. Disse medlemsstatene bør så snart som mulig treffe alle nødvendige tiltak for å 

minske varigheten og den geografiske utbredelsen av disse begrensningene, og de bør ved behov anmode om bistand fra 

Unionen i henhold til artikkel 10 nr. 2 i programmet for radiospektrumpolitikk. De bør underrette Kommisjonen om 

slike begrensninger i henhold til artikkel 6 nr. 2 og artikkel 7 i radiospektrumvedtaket, og opplysningene bør 

offentliggjøres i samsvar med artikkel 5 i nevnte vedtak. 

13) Tiltakene fastsatt i denne beslutning bør derfor anvendes i hele Unionen og gjennomføres av medlemsstatene for å sikre 

at frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz brukes til trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon i tråd med 

spektrummålet i programmet for radiospektrumpolitikk. Medlemsstatene bør framlegge rapport for Kommisjonen om 

gjennomføringen av denne beslutning og bruken av frekvensbåndet for å gjøre det lettere å vurdere beslutningens 

virkning på EU-plan og å gjennomgå beslutningen på nytt ved behov. 

14) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Radiospektrumkomiteen — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Formålet med denne beslutning er å harmonisere vilkårene for tilgang til og effektiv bruk av frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz 

for jordbaserte systemer som kan tilby elektroniske kommunikasjonstjenester i Unionen. 

Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal senest seks måneder etter at det er gitt underretning om denne beslutning, utpeke og stille til rådighet 

frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz for jordbaserte systemer som kan tilby elektroniske kommunikasjonstjenester, uten enerett, i 

samsvar med parametrene fastsatt i vedlegget. 
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2.  Medlemsstatene skal sikre at de jordbaserte systemene nevnt i nr. 1 gir passende vern til 

a)  systemer i tilstøtende frekvensbånd og 

b)  jordbaserte kringkastingssystemer som den dagen det er gitt underretning om denne beslutning, bruker frekvensbåndet 

1 452–1 479,5 MHz i samsvar med en gyldig tillatelse eller en senere fornyelse av en slik tillatelse og i samsvar med 

parametrene fastsatt i Maastricht-særavtalen av 2002, som endret i 2007. 

3.  Medlemsstatene skal legge til rette for avtaler om samordning over landegrensene for å muliggjøre drift av systemene 

nevnt i nr. 1, idet det tas hensyn til eksisterende framgangsmåter for regulering, eksisterende rettigheter og relevante 

internasjonale avtaler. 

Artikkel 3 

Medlemsstatene behøver ikke å overholde forpliktelsene som følger av artikkel 2, i geografiske områder der samordning med 

tredjestater krever avvik fra parametrene fastsatt i vedlegget. De skal ta sikte på å minske varigheten og den geografiske 

utbredelsen av slike avvik. 

Artikkel 4 

Medlemsstatene skal senest ni måneder etter datoen da underretningen ble gitt, framlegge rapport om anvendelsen av denne 

beslutning. 

Medlemsstatene skal overvåke bruken av frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz og på anmodning eller eget initiativ framlegge 

rapport for Kommisjonen om resultatene for å gjøre det mulig å gjennomgå beslutningen på nytt ved behov. 

Artikkel 5 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 8. mai 2015. 

 For Kommisjonen 

 Günther OETTINGER 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

PARAMETRER NEVNT I ARTIKKEL 2 NR. 1 

A.  GENERELLE PARAMETRER 

1.  Driften i frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz skal begrenses til basestasjonsoverføring (bare nedforbindelse). 

2.  Blokkstørrelser i frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz skal tildeles i multiplumer av 5 MHz. Den nedre frekvensgrensen i en 

tildelt blokk skal være på linje med den nedre båndgrensen på 1 452 MHz eller ha en avstand i multiplumer av 5 MHz fra 

denne. 

3.  Basestasjonsoverføring må være i samsvar med Block Edge Mask i dette vedlegg. 

B. TEKNISKE VILKÅR FOR BASESTASJONER — BLOCK EDGE MASK 

De tekniske parametrene for basestasjoner nedenfor, kalt «Block Edge Mask» (BEM), skal brukes for å sikre sameksistens 

mellom nett som grenser til hverandre, dersom det ikke finnes bilaterale eller multilaterale avtaler mellom operatørene av slike 

nett. Mindre strenge tekniske parametrer kan også benyttes dersom de berørte operatørene eller forvaltningene blir enige om 

det, forutsatt at disse parametrene overholder de tekniske vilkårene for vern av andre tjenester eller anvendelser, herunder i 

tilstøtende bånd eller i henhold til tverrnasjonale forpliktelser. 

BEM er en spektrummaske som er definert, som en funksjon av frekvens, i forhold til grensen for en spektrumblokk som en 

operatør har fått bruksrettighet til. Den består av effektgrenser innenfor og utenfor blokken. Effektgrensen innenfor en blokk 

gjelder for en blokk som eies av en operatør. Valgfrie krav innenfor blokken er angitt nedenfor. Effektgrensene utenfor blokken 

får anvendelse på spektrum i frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz som ligger utenfor en blokk som er tildelt en operatør. De er 

angitt i tabell 1. 

Effektgrenser for sameksistens er definert for trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon i frekvensbåndet 

1 452–1 492 MHz for å sikre kompatibilitet mellom disse tjenestene og andre radiotjenester eller -anvendelser enten i 

frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz eller de tilstøtende frekvensbåndene 1 427–1 452 MHz og 1 492–1 518 MHz. Effektgrensene 

for sameksistens for tjenester eller anvendelser i tilstøtende bånd er angitt i tabell 2. Ytterligere tekniske tiltak eller 

saksbehandlingstiltak(1) eller begge deler kan få anvendelse på nasjonalt plan for å sikre sameksistens med tjenester og 

anvendelser i tilstøtende bånd. Sameksistensgrensene for T-DAB-tjenester i frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz er angitt i tabell 3. 

Krav innenfor blokken 

Det er ikke obligatorisk med en grenseverdi for ekvivalent isotrop utstrålt effekt (EIRP)(2) innenfor blokken for basestasjoner. 

Medlemsstatene kan fastsette en EIRP-grenseverdi på høyst 68 dBm/5 MHz som kan økes for bestemte anvendelser, f.eks. 

aggregert spektrumbruk i frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz og spektrum i lavere frekvensbånd. 

Krav utenfor blokken 

Tabell 1 

BEM for basestasjoners EIRP-grenseverdier utenfor blokken i frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz per antenne 

Frekvensområde for sending utenfor blokken 
Høyeste gjennomsnittsverdi for 

EIRP utenfor blokken 
Målebåndbredde 

–10 til –5 MHz fra nedre blokkgrense 11 dBm 5 MHz 

–5 til 0 MHz fra nedre blokkgrense 16,3 dBm 5 MHz 

0 til +5 MHz fra øvre blokkgrense 16,3 dBm 5 MHz 

  

(1) F.eks. ett eller flere av følgende: samordning av frekvensplanlegging, plasseringskoordinering, strengere effektgrenser innenfor båndet for 

basestasjoner og strengere grenseverdier for ekvivalent isotrop utstrålt effekt utenfor båndet for basestasjoner enn det som er angitt i  

tabell 2. 

(2) EIRP innenfor blokken er den samlede effekten som utstråles i alle retninger på ett sted, uavhengig av basestasjonskonfigurasjon. 
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Frekvensområde for sending utenfor blokken 
Høyeste gjennomsnittsverdi for 

EIRP utenfor blokken 
Målebåndbredde 

+5 til +10 MHz fra øvre blokkgrense 11 dBm 5 MHz 

Frekvenser i båndet 1 452–1 492 MHz med en avstand på 

mer enn 10 MHz fra nedre eller øvre blokkgrense 

9 dBm 5 MHz 

Sameksistenskrav for tilstøtende bånd 

Tabell 2 

Basestasjoners EIRP-grenseverdier utenfor båndet for tilstøtende bånd 

Frekvensområde for sending utenfor båndet 
Høyeste gjennomsnittsverdi for 

EIRP utenfor båndet 
Målebåndbredde 

Under 1 449 MHz –20 dBm 1 MHz 

1 449–1 452 MHz 14 dBm 3 MHz 

1 492–1 495 MHz 14 dBm 3 MHz 

Over 1 495 MHz –20 dBm 1 MHz 

Forklarende merknad til tabell 2: hensikten med disse kravene er å sikre kompatibilitet med koordinerte faste forbindelser, 

mobiltjenester og luftfartstelemetritjenester som er begrenset til bakkestasjoner, i tilstøtende frekvensbånd under 1 452 MHz 

eller over 1 492 MHz. 

Sameksistenskrav i frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz  

Tabell 3 

Basestasjoners EIRP-grenseverdier utenfor blokken for tilstøtende bånds sameksistens med T-DAB i frekvensbåndet 

1 452–1 492 MHz 

Frekvensområde for sending utenfor blokken 
Høyeste gjennomsnittsverdi for 

EIRP utenfor blokken 
Målebåndbredde 

0 til 1,3 MHz fra blokkgrense 9,3 dBm 1 MHz 

1,3 til 1,5 MHz fra blokkgrense 2,8 dBm 1 MHz 

1,5 til 1,8 MHz fra blokkgrense –6,7 dBm 1 MHz 

1,8 til 2 MHz fra blokkgrense –12,4 dBm 1 MHz 

2 til 2,3 MHz fra blokkgrense –13,7 dBm 1 MHz 

2,3 til 5 MHz fra blokkgrense –14,9 dBm 1 MHz 

Gjenstående frekvenser som brukes til T-DAB –14,9 dBm 1 MHz 

Forklarende merknad til tabell 3: disse kravene gjelder bare dersom T-DAB er i drift på nasjonalt plan. Hensikten med kravene 

er å sikre kompatibilitet med T-DAB-tjenester i tilstøtende kanaler i frekvensbåndet 1 452–1 492 MHz og forutsetter et 

beskyttelsesbånd på minst 1,5 MHz mellom trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon og T-DAB-tjenester. 

 __________  


