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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2019/235 

av 24. januar 2019 

om endring av vedtak 2008/411/EF med hensyn til en ajourføring av relevante tekniske vilkår for  

frekvensbåndet 3 400–3 800 MHz 

[meddelt under nummer K(2019) 262](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2018/1972 av 11. desember 2018 om fastsettelse av et europeisk 

regelverk for elektronisk kommunikasjon(1), 

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

i Det europeiske fellesskap (radiospektrumvedtaket)(2), særlig artikkel 4 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsvedtak 2008/411/EF(3) harmoniserer de tekniske vilkårene for bruk av spekteret i frekvensbåndet 3 400– 

3 800 MHz til bakkebaserte elektroniske kommunikasjonstjenester i Fellesskapet, og Kommisjonens gjennomførings-

beslutning 2014/276/EU(4) endret nevnte vedtak. 

2) I henhold til artikkel 6 nr. 3 i europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 243/2012/EU(5) om opprettelse av et flerårig program 

for radiospektrumpolitikk skal medlemsstatene oppmuntre tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester til å 

kontinuerlig oppgradere sine nett med den nyeste og mest effektive teknologien for å skape sine egne spektrumdividender i 

tråd med prinsippet om teknologi- og tjenestenøytralitet. Den første kommersielle utbyggingen av neste generasjon 

bakkebaserte systemer (5G) rundt om i verden forventes å skje fra 2020. 

3) Kommisjonsmeldingen «Connectivity for a Competitive Digital Single Market — Towards a European Gigabit 

Society»(6) fastsetter nye tilknytningsmål for Unionen som skal nås gjennom utbredt utbygging og ibruktaking av nett 

med svært høy kapasitet. Kommisjonsmeldingen «5G for Europe: An Action Plan»(7) påpeker at det i denne forbindelse 

er behov for tiltak på EU-plan, herunder identifisering og harmonisering av spektrum til 5G på grunnlag av uttalelsen fra 

gruppen for radiospektrumpolitikk (RSPG), for å nå målet om uavbrutt 5G-dekning i alle byområder og hovedfartsårer 

innen 2025. 

4) I sin uttalelse «Strategic roadmap towards 5G for Europe: Opinion on spectrum related aspects for next-generation 

wireless systems (5G)»(8) utpeker gruppen for radiospektrumpolitikk frekvensbåndet 3 400–3 800 MHz som primært 

pionerbånd for 5G-bruk i Unionen.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 37 av 8.2.2019, s. 135, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 126/2019 av 8. mai 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester), ennå 

ikke kunngjort. 

(1) EUT L 321 av 17.12.2018, s. 36. 

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

(3) Kommisjonsvedtak 2008/411/EF av 21. mai 2008 om harmonisering av frekvensbåndet 3 400–3 800 MHz for jordbaserte systemer som 

kan tilby elektroniske kommunikasjonstjenester i Fellesskapet (EUT L 144 av 4.6.2008, s. 77). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/276/EU av 2. mai 2014 om endring av vedtak 2008/411/EF om harmonisering av 

frekvensbåndet 3 400–3 800 MHz for jordbaserte systemer som kan tilby elektroniske kommunikasjonstjenester i Fellesskapet (EUT L 139 

av 14.5.2014, s. 18). 

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

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

(6) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen, «Connectivity for a 

Competitive Digital Single Market — Towards a European Gigabit Society», KOM(2016) 587 endelig utgave. 

(7) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen, «5G for Europe: 

An Action Plan», KOM(2016) 588 endelig utgave. 

(8) Dokument RSPG16-032 endelig utgave av 9. november 2016, «Strategic roadmap towards 5G for Europe: Opinion on spectrum related 

aspects for next-generation wireless systems (5G)». 
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5) I sin utfyllende uttalelse «Strategic roadmap towards 5G for Europe: RSPG second opinion on 5G networks»(9) 

bekrefter gruppen for radiofrekvenspolitikk at tilgangen til 5G-primærbåndet 3 400–3 800 MHz vil være avgjørende for 

å lykkes med 5G i Unionen. Gruppen oppfordrer derfor medlemsstatene til å vurdere hensiktsmessige tiltak for å 

defragmentere dette båndet tidsnok til å kunne gi tillatelse til bruk av tilstrekkelig store spektrumblokker innen 2020. 

6) I henhold til det europeiske regelverket for elektronisk kommunikasjon skal medlemsstatene innen 31. desember 2020 

tillate at frekvensbåndet 3 400–3 800 MHz brukes av bakkebaserte systemer som kan levere neste generasjon av 

trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon (5G). Medlemsstatene skal også treffe alle egnede tiltak for 

å lette innføringen av 5G, herunder å omorganisere frekvensbåndet 3 400–3 800 MHz for å muliggjøre tilstrekkelig store 

spektrumblokker. En rask endring av de harmoniserte tekniske vilkårene er derfor nødvendig for å gjøre det mulig å 

innføre 5G. 

7) I desember 2016 ga Kommisjonen i samsvar med artikkel 4 nr. 2 i vedtak 676/2002/EF Den europeiske post- og 

telekonferanse (CEPT) mandat til å utarbeide harmoniserte tekniske vilkår for spektrumbruk til støtte for innføring av 

neste generasjon av bakkebaserte trådløse systemer (5G) i frekvensbåndene 3 400–3 800 MHz og 24,25–27,5 GHz i 

Unionen. 

8) På bakgrunn av dette mandatet avga CEPT 9. juli 2018 en rapport (CEPT-rapport 67) om de tekniske vilkårene for 

spektrumharmonisering til støtte for innføring av neste generasjon av bakkebaserte trådløse systemer (5G) i frekvensbåndet 

3 400–3 800 MHz. CEPT-rapport 67 fastsetter harmoniserte tekniske vilkår for både ikke-aktive antennesystemer (ikke-

AAS) og aktive antennesystemer (AAS), som er bakkebaserte trådløse systemer som kan levere trådløse bredbåndstjenester 

for elektronisk kommunikasjon ved synkronisert, delvis synkronisert og usynkronisert drift. Behovet for sameksistens 

mellom trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon og tjenester i tilstøtende frekvensbånd (under  

3 400 MHz og over 3 800 MHz) påpekes også i rapporten. 

9) Resultatene av CEPT-rapport 67 bør anvendes i hele Unionen og gjennomføres av medlemsstatene så fort som mulig. Dette 

vil fremme bruken av hele 3 400–3 800 MHz-båndet og bidra til å nå målet om at Unionen skal være ledende innenfor 

utbygging av 5G. Ved anvendelsen av denne gjennomføringsbeslutning bør medlemsstatene velge de bakkebaserte trådløse 

systemene av neste generasjon (5G) som de foretrekker, basert på enten synkronisert, delvis synkronisert eller usynkronisert 

nettdrift, og sikre effektiv bruk av spektrum. Medlemsstatene bør også ta hensyn til resultatene av ECC-rapport 296 om 

synkronisering. 

10) Idet det tas hensyn til artikkel 54 i det europeiske regelverket for elektronisk kommunikasjon, bør medlemsstatene ha 

som mål å sikre en defragmentering av frekvensbåndet 3 400–3 800 MHz for å gi tilgang til store deler av 

sammenhengende spektrum, i tråd med målet om tilknytninger med gigabithastighet. Dette omfatter å legge til rette for 

handel med og/eller utleie av eksisterende bruksrettigheter. Store, sammenhengende spektrumområder på fortrinnsvis 

80–100 MHz gjør det lettere å innføre trådløse 5G-bredbåndstjenester på en effektiv måte, for eksempel ved bruk av 

aktive antennesystemer (AAS) med høy kapasitet, høy pålitelighet og kort ventetid, i tråd med det politiske målet om 

tilknytninger med gigabithastighet. Dette målet er særlig viktig i forbindelse med defragmentering. 

11) Den rettslige rammen for bruken av frekvensbåndet 3 400–3 800 MHz som er fastsatt i vedtak 2008/411/EF, bør forbli 

uendret når det gjelder å sikre fortsatt beskyttelse av eksisterende tjenester i frekvensbåndet som ikke er bakkebaserte 

elektroniske kommunikasjonsnett. Dersom de forblir i frekvensbåndet, bør særlig jordstasjoner som brukes til tjenester 

fra geostasjonære satellitter (FSS, rom til jord), gis fortsatt beskyttelse gjennom en hensiktsmessig samordning i hvert 

enkelt tilfelle mellom slike systemer og trådløse bredbåndsnett som forvaltes på nasjonalt plan. 

12) CEPTs komité for elektronisk kommunikasjon (ECC) har utstedt ECC-rapport 254, som gir veiledning til 

medlemsstatene om sameksistens mellom trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon, faste tjenester 

(FS) og FSS i frekvensbåndet 3 600–3 800 MHz. Ytterligere veiledning for operatører og forvaltninger om drift av 4G- 

og 5G-nett i samme eller tilstøtende kanaler, samtidig som effektiv bruk av spektrum sikres med sikte på 

nettsynkronisering, finnes i ECC-rapport 296. 

13) Det kan være nødvendig å inngå tverrnasjonale avtaler for å sikre at medlemsstatene gjennomfører parametrene fastsatt i 

denne beslutning, for å unngå skadelig interferens og hindre fragmentering i spektrumbruken. 

  

(9) Dokument RSPG18-05 endelig utgave av 30. januar 2018, «Strategic roadmap towards 5G for Europe: second opinion on 5G networks». 
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14) Vedtak 2008/411/EF bør derfor endres. 

15) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra Radiospektrumkomiteen. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I vedtak 2008/411/EF gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 skal nr. 1 lyde: 

«1. Når medlemsstatene tildeler og uten enerett stiller til rådighet frekvensbåndet 3 400–3 800 MHz for bakkebaserte 

elektroniske kommunikasjonsnett, skal de gjøre dette i samsvar med parametrene fastsatt i vedlegget, uten at det påvirker 

beskyttelsen og den fortsatte driften av annen eksisterende bruk av dette frekvensbåndet.» 

2) Artikkel 4a skal lyde: 

«Artikkel 4a 

Medlemsstatene skal senest 30. september 2019 avgi rapport om anvendelsen av denne beslutning.» 

3) Vedlegget erstattes med teksten i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 24. januar 2019. 

 For Kommisjonen 

Mariya GABRIEL 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

PARAMETRER NEVNT I ARTIKKEL 2 

A. DEFINISJONER 

Med aktive antennesystemer (AAS) menes en basestasjon og et antennesystem der amplituden og/eller fasen mellom 

antenneelementene kontinuerlig justeres, noe som gir et strålingsdiagram som varierer som følge av kortsiktige endringer i 

radiomiljøet. Dette utelukker langsiktig stråleforming som f.eks. fast elektrisk nedovervinkling. I AAS-basestasjoner er 

antennen integrert som en del av basestasjonssystemet eller -produktet. 

Med synkronisert drift menes drift av to eller flere TDD-nett (Time Division Duplex) der det ikke forekommer samtidige 

overføringer via oppforbindelse og nedforbindelse, det vil si at på et gitt tidspunkt overfører alle nett enten bare via 

nedforbindelse eller bare via oppforbindelse. Dette krever at alle overføringer via nedforbindelse og oppforbindelse for alle 

involverte TDD-nett er tilpasset hverandre, samt at starten av rammen er synkronisert for samtlige nett. 

Med usynkronisert drift menes drift av to eller flere forskjellige TDD-nett der det på et gitt tidspunkt er minst ett nett som 

overfører via nedforbindelse, og minst ett nett som overfører via oppforbindelse. Dette kan skje dersom TDD-nettene enten ikke 

tilpasser alle overføringer via nedforbindelse og oppforbindelse eller ikke synkroniserer ved starten av rammen. 

Med delvis synkronisert drift menes drift av to eller flere forskjellige TDD-nett der en del av rammen er forenlig med 

synkronisert drift, mens den gjenværende delen av rammen er forenlig med usynkronisert drift. Dette krever at det innføres en 

rammestruktur for alle involverte TDD-nett, herunder tidsluker der forbindelsesretningen ikke er angitt, samt at starten av 

rammen er synkronisert for samtlige nett. 

Samlet utstrålt effekt (TRP – Total Radiated Power) er et mål på hvor stor effekt en komposittantenne utstråler. Den tilsvarer 

den samlede inngangseffekten til antennegruppesystemet minus eventuelle tap i antennegruppesystemet. TRP er integralet av 

den effekten som utstråles i forskjellige retninger over hele strålingssfæren, som angitt i formelen 

 

der P(θ,φ) er den effekten som et antennegruppesystem utstråler i retningen (θ,φ), som gitt ved formelen 

P(θ,φ) = PTxg(θ,φ) 

der PTx angir inngangseffekten (målt i watt) som tilføres gruppesystemet, og g(θ,φ) angir gruppesystemets retningsbestemte 

vinning langs retningen (θ, φ). 

B. GENERELLE PARAMETRER 

I frekvensbåndet 3 400–3 800 MHz gjelder følgende: 

1. Typen av dupleksdrift skal være TDD (Time Division Duplex). 

2. De tildelte blokkstørrelsene skal være multiplumer av 5 MHz. Den nedre frekvensgrensen i en tildelt blokk skal være på 

linje med den nedre båndgrensen på 3 400 MHz eller ha en avstand i multiplumer av 5 MHz fra denne(1). 

3. Det skal være tilgjengelig spektrum som gjør det mulig å gjøre tilstrekkelig store deler av sammenhengende spektrum, 

fortrinnsvis 80–100 MHz, tilgjengelig for trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon, 

4. Basestasjons- og terminaloverføring skal være i samsvar med de tekniske vilkårene angitt i henholdsvis del C og D. 

C. TEKNISKE VILKÅR FOR BASESTASJONER – BLOCK EDGE MASK 

De tekniske parametrene for basestasjoner nedenfor, kalt Block Edge Mask (BEM), er en vesentlig del av de vilkårene som er 

nødvendige 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 operatørene av slike 

nett blir enige om det.  

  

(1) Dersom tildelte blokker må forskyves for å ta hensyn til andre eksisterende brukere, må det brukes et raster på 100 kHz. Med henblikk på 

effektiv spektrumbruk kan det defineres smalere blokker som grenser til andre brukere. 
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BEM består av flere elementer som er angitt i tabell 1. Effektgrensen innenfor en blokk gjelder for en blokk som eies av en 

operatør. Basiseffektgrensen, som er fastsatt for å beskytte andre operatørers spektrum, og effektgrensen for overgangsområder, 

som muliggjør filterdemping fra effektgrensen innenfor blokken til basiseffektgrensen, og den begrensede basiseffektgrensen 

som gjelder ved usynkronisert eller delvis synkronisert drift, utgjør elementer utenfor blokken. Den supplerende 

basiseffektgrensen er en effektgrense utenfor båndet som brukes enten til beskyttelse av radardrift under 3 400 MHz eller til 

beskyttelse av tjenester fra geostasjonære satellitter (FSS) og faste tjenester (FS) over 3 800 MHz. 

Tabell 2–7 inneholder effektgrensene for de forskjellige BEM-elementene for TDD-nett som tilbyr trådløse bredbåndstjenester 

for elektronisk kommunikasjon (WBB ECS – Wireless Broadband Electronic Communications Services). Effektgrenser angis 

for synkroniserte, usynkroniserte og delvis synkroniserte WBB ECS-nett. 

I tabell 3 og 4 er effektnivået PMax den høyeste bærebølgeeffekten i dBm for den aktuelle basestasjonen. PMax defineres og 

måles som ekvivalent isotrop utstrålt effekt (EIRP) per antenne for basestasjoner med ikke-aktive antennesystemer (ikke-AAS). 

For AAS defineres PMax for basestasjoner som den høyeste gjennomsnittlige bærebølgeeffekten i dBm for basestasjonen og 

måles som TRP per bærebølge i en gitt celle. 

I tabell 3, 4 og 7 bestemmes effektgrensene i forhold til en fast øvre grense ved hjelp av formelen Min(PMax – A, B), som 

fastsetter den laveste (eller mest restriktive) av to verdier: 1) (PMax – A) som uttrykker den maksimale bærebølgeeffekten PMax 

minus en relativ forskyvningsverdi A, og 2) den faste øvre grensen B. 

For å oppnå en BEM for en bestemt blokk kombineres BEM-elementene definert i tabell 1 i følgende trinn: 

1. Effektgrensen innenfor blokken brukes for blokken som er tildelt operatøren. 

2. Overgangsområdene fastsettes, og de tilhørende effektgrensene brukes. 

3. Basiseffektgrensen brukes i forbindelse med synkroniserte WBB ECS-nett for spektrum i frekvensbåndet, bortsett fra 

operatørens aktuelle blokk og de tilhørende overgangsområdene. 

4. Begrensede basiseffektgrenser brukes i forbindelse med usynkroniserte og delvis synkroniserte WBB ECS-nett. 

5. For spektrum under 3 400 MHz brukes den tilsvarende supplerende basiseffektgrensen. 

6. For sameksistens med FSS/FS over 3 800 MHz brukes en supplerende basiseffektgrense. 

Figuren nedenfor viser et eksempel på en kombinasjon av forskjellige BEM-elementer. 

Figur 

Eksempel på BEM-elementer og effektgrenser for basestasjoner 
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Tabell 1 

Definisjon av BEM-elementer 

BEM-element Definisjon 

Innenfor blokk Viser til en blokk som BEM er avledet for. 

Basisverdi Spektrum i området 3 400–3 800 MHz som brukes til WBB ECS, med unntak av den blokken 

som er tildelt operatøren, og de tilhørende overgangsområdene. 

Overgangsområde Spektrum i området 0–10 MHz under og 0–10 MHz over den blokken som er tildelt operatøren. 

Overgangsområder gjelder ikke for TDD-blokker som er tildelt andre operatører, med mindre 

nettene er synkronisert. Overgangsområdene gjelder ikke under 3 400 MHz eller over 3 800 MHz. 

Supplerende basisverdi Spektrum under 3 400 MHz og over 3 800 MHz. 

Begrenset basisverdi Spektrum som brukes til WBB ECS av nett som er usynkronisert eller delvis synkronisert med 

operatørens aktuelle blokk. 

Forklarende merknad til tabell 1 

BEM-elementene gjelder for basestasjoner med forskjellige effektnivåer, vanligvis kalt makro-, mikro-, piko- og femtobase-

stasjoner(2). 

Tabell 2 

Effektgrense innenfor blokken for ikke-AAS- og AAS-basestasjoner 

BEM-element Frekvensområde Effektgrense for ikke-AAS- og AAS-basestasjoner 

Innenfor blokk Blokk som er tildelt operatøren Ikke obligatorisk. 

Forklarende merknad til tabell 2 

Når det spesifikt gjelder femtobasestasjoner, skal det brukes effektstyring for å minimere interferens på tilstøtende 

kanaler. Kravet om effektstyring for femtobasestasjoner skyldes behovet for å redusere interferens fra utstyr som forbrukerne 

kan ta i bruk, og som derfor ikke kan samordnes med omkringliggende nett. Medlemsstater som ønsker å innføre en grense i 

sine tillatelser eller bruke en grense for samordningsformål, kan fastsette slike grenser på nasjonalt plan. 

Tabell 3 

Basiseffektgrenser for ikke-AAS- og AAS-basestasjoner med synkronisert nettdrift 

BEM-element Frekvensområde EIRP-grense for ikke-AAS TRP-grense for AAS 

Basisverdi Under –10 MHz fra nedre 

blokkgrense 

Over 10 MHz fra øvre 

blokkgrense 

Innenfor 3 400–3 800 MHz 

Min(PMax – 43, 13) dBm/(5 MHz) 

per antenne(*) 

Min(PMax′ – 43, 1) dBm/(5 MHz) 

per celle(**) (***) 

(*) PMax er den høyeste gjennomsnittlige bærebølgeeffekten i dBm for basestasjonen målt som EIRP per bærebølge per antenne. 

(**) PMax′ er den høyeste gjennomsnittlige bærebølgeeffekten i dBm for basestasjonen målt som TRP per bærebølge i en gitt celle. 

(***) For en basestasjon med flere sektorer gjelder grensen for utstrålt effekt for hver enkelt sektor. 
  

  

(2) Disse begrepene er ikke entydig definert og viser til cellebasestasjoner med forskjellige effektnivåer i følgende synkende rekkefølge: 

makro, mikro, piko, femto. Femtoceller er små basestasjoner med de laveste effektnivåene, som vanligvis brukes innendørs. 
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Forklarende merknad til tabell 3 

Den gjeldende faste øvre grensen (13 dBm/(5 MHz) for ikke-AAS eller 1 dBm/(5 MHz) for AAS) utgjør en øvre grense for 

interferens fra en basestasjon. Når to TDD-blokker er synkronisert, blir det ingen interferens mellom basestasjonene. 

Tabell 4 

Effektgrenser for overgangsområder for ikke-AAS- og AAS-basestasjoner med synkronisert WBB ECS-nettdrift 

BEM-element Frekvensområde EIRP-grense for ikke-AAS TRP-grense for AAS 

Overgangsområde –5 til 0 MHz fra nedre 

blokkgrense eller 

0 til 5 MHz fra øvre blokkgrense 

Min(PMax – 40, 21) dBm/(5 MHz) 

per antenne(*) 

Min(PMax′ – 40, 16) dBm/(5 MHz) 

per celle(**)(***) 

Overgangsområde –10 til –5 MHz fra nedre 

blokkgrense eller 

5 til 10 MHz fra øvre blokkgrense 

Min(PMax – 43, 15) dBm/(5 MHz) 

per antenne(*) 

Min(PMax′ – 43, 12) dBm/(5 MHz) 

per celle(**)(***) 

(*) PMax er den høyeste gjennomsnittlige bærebølgeeffekten i dBm for basestasjonen målt som EIRP per bærebølge per antenne. 

(**) PMax′ er den høyeste gjennomsnittlige bærebølgeeffekten i dBm for basestasjonen målt som TRP per bærebølge i en gitt celle. 

(***) For en basestasjon med flere sektorer gjelder grensen for utstrålt effekt for hver enkelt sektor. 

Tabell 5 

Begrensede basiseffektgrenser for ikke-AAS- og AAS-basestasjoner med usynkronisert og delvis synkronisert WBB-

ECS nettdrift 

BEM-element Frekvensområde EIRP-grense for ikke-AAS TRP-grense for AAS 

Begrenset basisverdi Usynkroniserte og delvis 

synkroniserte blokker, under den 

nedre blokkgrensen og over den 

øvre blokkgrensen, innenfor 

3 400–3 800 MHz 

–34 dBm/(5 MHz) per celle(*) –43 dBm/(5 MHz) per celle(*) 

(*) For en basestasjon med flere sektorer gjelder grensen for utstrålt effekt for hver enkelt sektor. 

Forklarende merknad til tabell 5 

Disse begrensede effektgrensene gjelder for usynkronisert og delvis synkronisert drift av basestasjoner dersom geografisk 

atskillelse ikke er tilgjengelig. Avhengig av nasjonale forhold kan medlemsstatene i tillegg fastsette en mindre streng begrenset 

basiseffektgrense som et alternativ i bestemte tilfeller, for å sikre en mer effektiv bruk av spektrum. 

Tabell 6 

Supplerende basiseffektgrenser for ikke-AAS- og AAS-basestasjoner(*) under 3 400 MHz for landspesifikke tilfeller 

Tilfelle BEM-element Frekvensområde 
EIRP-grense for ikke-

AAS 
TRP-grense for AAS 

A Medlemsstater med militære 

radiolokaliseringssystemer under 

3 400 MHz 

Supplerende 

basisverdi 

Under 3 400 MHz(**) –59 dBm/MHz per 

antenne 

–52 dBm/MHz per 

celle(***) 
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Tilfelle BEM-element Frekvensområde 
EIRP-grense for ikke-

AAS 
TRP-grense for AAS 

B Medlemsstater med militære 

radiolokaliseringssystemer under 

3 400 MHz 

Supplerende 

basisverdi 

Under 3 400 MHz(**) –50 dBm/MHz per 

antenne 

 

C Medlemsstater som ikke bruker 

tilstøtende bånd, eller med bruk 

som ikke krever ekstra beskyttelse 

Supplerende 

basisverdi 

Under 3 400 MHz Ikke relevant Ikke relevant 

(*) Alternative tiltak kan kreves for innendørs AAS-basestasjoner og vurderes fra tilfelle til tilfelle på nasjonalt plan. 

(**) I tilfeller der medlemsstater før vedtakelsen av denne beslutning og i samsvar med kommisjonsvedtak 2008/411/EF allerede har innført et 

beskyttelsesbånd når de utsteder tillatelser for bakkebaserte systemer som kan levere WBB ECS, kan disse medlemsstatene velge å 

anvende den supplerende basisverdien bare under dette beskyttelsesbåndet, forutsatt at beskyttelsen av radarer i det tilstøtende båndet 

opprettholdes og tverrnasjonale forpliktelser overholdes. 

(***) For en basestasjon med flere sektorer gjelder grensen for utstrålt effekt for hver enkelt sektor. 

Forklarende merknad til tabell 6 

De supplerende basiseffektgrensene avspeiler behovet for beskyttelse av militær radiolokalisering i visse stater. Medlemsstatene 

kan velge grensene fra tilfelle A eller B for ikke-AAS, avhengig av hvilken grad av beskyttelse som kreves for radaren i den 

aktuelle regionen. Rundt faste bakkebaserte radarer kan det være nødvendig med en samordningssone på opptil 12 km, basert 

på en TRP-grense for AAS på –52 dBm/MHz per celle. Slik samordning er vedkommende medlemsstats ansvar. 

Andre interferensreduserende tiltak som geografisk atskillelse, samordning fra tilfelle til tilfelle eller et supplerende 

beskyttelsesbånd kan være nødvendige. For innendørs bruk kan medlemsstatene fastsette en mindre streng grense som gjelder i 

bestemte tilfeller. 

Tabell 7 

Supplerende basiseffektgrenser over 3 800 MHz for basestasjoner for sameksistens med FSS/FS 

BEM-element Frekvensområde EIRP-grense for ikke-AAS TRP-effektgrense for AAS 

Supplerende 

basisverdi 

3 800–3 805 MHz Min(PMax – 40, 21) dBm/(5 MHz) per 

antenne(*) 

Min(PMax′ – 40, 16) dBm/(5 MHz) per 

celle(**) (***) 

3 805–3 810 MHz Min(PMax – 43, 15) dBm/(5 MHz) per 

antenne(*) 

Min(PMax′ – 43, 12) dBm/(5 MHz) per 

celle(**) (***) 

3 810–3 840 MHz Min(PMax – 43, 13) dBm/(5 MHz) per 

antenne(*) 

Min(PMax′ – 43, 1) dBm/(5 MHz) per 

celle(**) (***) 

Over 3 840 MHz –2 dBm/(5 MHz) per antenne(*) –14 dBm/(5 MHz) per celle(***) 

(*) PMax er den høyeste gjennomsnittlige bærebølgeeffekten i dBm for basestasjonen målt som EIRP per bærebølge per antenne. 

(**) PMax′ er den høyeste gjennomsnittlige bærebølgeeffekten i dBm for basestasjonen målt som TRP per bærebølge i en gitt celle. 

(***) For en basestasjon med flere sektorer viser grensen for utstrålt effekt til nivået som tilsvarer hver enkelt sektor. 

Forklarende merknad til tabell 7 

De supplerende basiseffektgrensene anvendes ved 3 800 MHz-båndgrensen for å støtte samordningen som skal gjennomføres 

på nasjonalt plan.  
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D. TEKNISKE VILKÅR FOR TERMINALER 

Tabell 8 

Krav innenfor blokken – BEM for terminalens effektgrense innenfor blokken 

Høyeste effekt innenfor blokken 28 dBm TRP 

Forklarende merknad til tabell 8 

Utstrålt effekt innenfor blokken for faste/nomadiske terminaler kan overstige grensen i tabell 8, forutsatt at tverrnasjonale 

forpliktelser oppfylles. For slike terminaler kan det være nødvendig med interferensreduserende tiltak for å beskytte radar under 

3 400 MHz, for eksempel geografisk atskillelse eller et supplerende beskyttelsesbånd. 

 __________  


