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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2017/2077 

av 10. november 2017 

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(2017) 7374](*) 

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. 6, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsvedtak 2005/50/EF(2), endret ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/485/EU(3), harmoniserer 

de tekniske vilkårene for tilgang til og effektiv bruk av radiospekteret i 24 GHz-frekvensbåndet til kortdistanseradar-

utstyr for motorvogner. Disse radarene bidrar til å hindre kollisjoner. 

2) Vedtak 2005/50/EF pålegger medlemsstatene å rapportere statistikk og omfatter et krav om å hvert år samle inn opplys-

ninger om antallet kjøretøyer utstyrt med kortdistanseradar som bruker 24 GHz-frekvensbåndet. 

3) Mens plikten til å overvåke bruken av 24 GHz til kortdistanseradar bør beholdes, virker det nå uforholdsmessig å kreve 

at hver nasjonale myndighet hvert år skal framlegge statistiske opplysninger som beskrevet i vedtak 2005/50/EF. At 

medlemsstatene framlegger disse statistiske rapportene bare på anmodning fra Kommisjonen, vil være en mer effektiv 

bruk av de nasjonale forvaltningenes ressurser. Kommisjonen kan anmode om disse statistiske rapportene dersom det 

rapporteres om interferens eller en kraftig økning i antallet kjøretøyer utstyrt med 24 GHz-radar, noe som anses som lite 

sannsynlig. 

4) Etter vedtakelsen av vedtak 2005/50/EF er det ikke rapportert om skadelig interferens knyttet til tjenestene som er 

beskyttet gjennom vedtaket. Antallet kjøretøyer utstyrt med kortdistanseradar som bruker 24 GHz-frekvensbåndet, har 

generelt vært lavt, og under alle omstendigheter ligget godt under terskelverdien på 7 % av det samlede antallet 

kjøretøyer i trafikk i hver medlemsstat. Det antas at ingen skadelig interferens vil ramme andre brukere av 24 GHz-

båndet så lenge andelen ligger under denne terskelverdien. 

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

6) 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: 

I vedlegget til vedtaket erstattes ordene «Følgende opplysninger skal samles inn hvert år:» med følgende: 

«Følgende opplysninger skal samles inn på anmodning fra Kommisjonen:» 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 295 av 14.11.2017, s. 75, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 150/2018 av  

6. juli 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunns-

tjenester), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonsvedtak 2005/50/EF av 17. januar 2005 om harmonisering av radiospekteret i 24 GHz-frekvensbåndet til tidsbegrenset bruk for 

kortdistanseradarutstyr for motorvogn i Fellesskapet (EUT L 21 av 25.1.2005, s. 15). 

(3) Kommisjonsens gjennomføringsvedtak 2011/485/EF 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 (EUT L 198 av 

30.7.2011, s. 71). 
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Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 10. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Mariya GABRIEL 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  


