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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/667 

av 6. mai 2020 

om endring av beslutning 2012/688/EF med hensyn til en ajourføring av relevante  

tekniske vilkår for frekvensbåndene 1 920–1 980 MHz og 2 110–2 170 MHz 

[meddelt under nummer C(2020) 2816](*) 

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) Ved kommisjonsbeslutning 2012/688/EF(2) harmoniseres de tekniske vilkårene for bruk av frekvensbåndene  

1 920–1 980 MHz og 2 110–2 170 MHz for bakkebaserte systemer som kan levere elektroniske kommunikasjons-

tjenester i hele Unionen, hovedsakelig rettet mot trådløse bredbåndstjenester for sluttbrukere. 

2) I henhold til artikkel 6 nr. 3 i europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 243/2012/EU(3) 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 tjenestenøy-

tralitet. 

3) I kommisjonsmeldingen «Connectivity for a Competitive Digital Single Market – Towards a European Gigabit Socie-

ty»(4) fastsettes det nye tilknytningsmål for Unionen som skal nås gjennom utbredt utbygging og ibruktaking av nett 

med svært høy kapasitet. I den forbindelse påpekes det i kommisjonsmeldingen «5G for Europe: An Action Plan»(5) at 

det 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 sikre uavbrutt 5G-dekning i alle byområder og ved alle 

hovedfartsårer innen 2025. 

4) I sine to uttalelser om det strategiske veikartet mot 5G for Europa (16. november 2016(6) og 30. januar 2019(7)) har 

RSPG påvist et behov for å sikre at de tekniske og reguleringsmessige vilkårene for alle bånd som allerede er harmoni-

sert for mobilnett, egner seg for 5G. Det parede bakkebaserte 2 GHz-båndet er et slikt bånd.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 156 av 19.5.2020, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 57/2021 av  

5. februar 2021 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) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/688/EU av 5. november 2012 om harmonisering av frekvensbåndet 1 920–1 980 MHz og 

2 110–2 170 MHz for jordbaserte systemer som kan tilby elektroniske kommunikasjonstjenester i Unionen (EUT L 307 av 7.11.2012, 

s. 84). 

(3) 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). 

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

Competitive Digital Single Market – Towards a European Gigabit Society», COM(2016) 587 final. 

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

An Action Plan», COM(2016) 588 final. 

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

next-generation wireless systems (5G) (RSPG 1st opinion on 5G)». 

(7) Dokument RSPG19-007 final av 30. januar 2019, «Strategic Spectrum Roadmap Towards 5G for Europe: Opinion on 5G implementation 

challenges (RSPG 3rd opinion on 5G)». 
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5) I henhold til artikkel 4 nr. 2 i vedtak nr. 676/2002/EF påla Kommisjonen 12. juli 2018 Den europeiske post- og 

telekonferanse (CEPT) å gjennomgå de harmoniserte tekniske vilkårene for visse EU-harmoniserte frekvensbånd, 

herunder det parede bakkebaserte 2 GHz-båndet, og å utvikle minst mulig restriktive harmoniserte tekniske vilkår som 

er egnet for neste generasjon (5G) bakkebaserte trådløse systemer. 

6) Den 5. juli 2019 utstedte CEPT en rapport (CEPT-rapport 72). I rapporten ble det foreslått EU-harmoniserte tekniske 

vilkår for det parede bakkebaserte 2 GHz-båndet når det gjelder frekvensfordeling og Block Edge Mask, som er egnet 

for bruk av båndet med neste generasjon (5G) bakkebaserte trådløse systemer. CEPT-rapport 72 konkluderer med at 

beskyttelsesbåndet på 300 kHz ved nedre og øvre frekvensgrense i frekvensfordelingen kan fjernes. 

7) Det må bemerkes at området for forstyrrende utstråling for basestasjonene i frekvensbåndet 2 110–2 170 MHz starter 

10 MHz fra båndkanten. 

8) CEPT-rapport 72 omfatter både aktive antennesystemer og ikke-aktive antennesystemer, som brukes i systemer som kan 

levere bakkebaserte trådløse bredbåndstjenester for elektronisk kommunikasjon (WBB ECS). Den omhandler sameksis-

tensen av disse systemene innenfor båndet og med tjenester i tilstøtende bånd (for eksempel romtjenester under  

2 110 MHz og over 2 200 MHz). All ny bruk av det parede bakkebaserte 2 GHz-båndet bør fortsette å beskytte 

eksisterende tjenester i tilstøtende frekvensbånd. 

9) Konklusjonene i CEPT-rapport 72 bør anvendes i hele Unionen og gjennomføres av medlemsstatene så fort som mulig. 

Dette bør fremme tilgjengeligheten og bruken av det parede bakkebaserte 2 GHz-båndet til utrullingen av 5G, samtidig 

som prinsippene om teknologi- og tjenestenøytralitet overholdes. 

10) Med å «utpeke og stille til rådighet det parede bakkebaserte 2 GHz-frekvensbåndet» menes i denne beslutningen følgen-

de trinn: i) Den nasjonale rettslige rammen for frekvenstildeling tilpasses for å omfatte den tiltenkte bruken av dette 

frekvensbåndet i henhold til de harmoniserte tekniske vilkårene fastsatt i denne beslutningen. ii) Alle nødvendige tiltak 

treffes for å sikre sameksistens med eksisterende bruk i dette frekvensbåndet, i den grad det er nødvendig. iii) Det treffes 

egnede tiltak, eventuelt på grunnlag av en høringsprosess, for å tillate bruk av dette båndet i samsvar med den gjeldende 

rettslige rammen på unionsplan, herunder de harmoniserte tekniske vilkårene i denne beslutningen. 

11) Medlemsstatene bør, når det er berettiget, ha tilstrekkelig tid til å tilpasse de eksisterende lisensene til de generelle 

parametrene i de nye tekniske vilkårene. 

12) Tverrnasjonale avtaler mellom medlemsstatene og med tredjeland kan være nødvendige for å sikre at medlemsstatene 

gjennomfører parametrene fastsatt i denne beslutningen på en måte som unngår skadelig interferens, forbedrer spekt-

rumeffektiviteten og hindrer fragmentering i spektrumbruken. 

13) Beslutning 2012/688/EU bør derfor endres. 

14) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra Radiospektrumkomiteen nedsatt ved vedtak 

nr. 676/2002/EF. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

I beslutning 2012/688/EU gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 2 skal nr. 1 og 2 lyde: 

«1. Medlemsstatene skal utpeke og stille til rådighet det parede bakkebaserte 2 GHz-frekvensbåndet for bakkebaserte 

systemer som kan levere elektroniske kommunikasjonstjenester, uten enerett, i samsvar med parametrene fastsatt i vedleg-

get til denne beslutningen. 
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2. Fram til 1. januar 2026 er medlemsstatene ikke forpliktet til å anvende de generelle parametrene fastsatt i vedleggets 

del B når det gjelder bruksrettigheter for bakkebaserte elektroniske kommunikasjonsnett til frekvenser i det parede 

bakkebaserte 2 GHz-frekvensbåndet som gjelder på den datoen denne beslutningen får virkning, dersom utøvelsen av disse 

rettighetene ikke er til hinder for at dette frekvensbåndet brukes i henhold til vedlegget, med forbehold for etterspørselen i 

markedet.» 

2) I artikkel 3 skal nytt ledd lyde: 

«Medlemsstatene skal innen 30. april 2021 rapportere til Kommisjonen om gjennomføringen av denne beslutningen.» 

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

Artikkel 2 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 6. mai 2020. 

 For Kommisjonen 

Thierry BRETON 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG 

PARAMETRER NEVNT I ARTIKKEL 2 NR. 1 

A. DEFINISJONER 

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

elementene 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 antennesystemet 

integrert som en del av basestasjonssystemet eller -produktet. 

Med ikke-aktive antennesystemer (ikke-AAS) menes en basestasjon og et antennesystem med én eller flere antennekontakter, 

som er koplet til én eller flere separat utformede passive antenneelementer for å utstråle radiobølger. Amplituden og fasen for 

signalene til antenneelementene justeres ikke kontinuerlig som svar på kortvarige endringer i radiomiljøet. 

Med ekvivalent isotrop utstrålt effekt (EIRP) menes produktet av effekten som sendes til antennen, og antenneforsterkningen i 

en gitt retning i forhold til en isotrop antenne (absolutt eller isotrop forsterkning). 

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 

Innenfor det parede bakkebaserte 2 GHz-båndet skal frekvensfordelingen være som følger: 

1) Typen av dupleksdrift er FDD (Frequency Division Duplex). Dupleksavstanden skal være 190 MHz med terminaloverfø-

ring (FDD-opplink) plassert i nedre del av frekvensbåndet, fra 1 920 MHz til 1 980 MHz («nedre bånd»), og basestasjons-

overføring (FDD-nedlink) plassert i øvre del av frekvensbåndet, fra 2 110 MHz til 2 170 MHz («øvre bånd»). 

2) De tildelte blokkstørrelsene skal være multiplumer av 5 MHz(1). Den nedre frekvensgrensen i en tildelt blokk i det nedre 

båndet fra 1 920 MHz til 1 980 MHz skal være på linje med den nedre båndgrensen på 1 920 MHz eller ha en avstand i 

multiplumer av 5 MHz fra denne. Den nedre frekvensgrensen i en tildelt blokk i det øvre båndet fra 2 110 MHz til 

2 170 MHz skal være på linje med den nedre båndgrensen på 2 110 MHz eller ha en avstand i multiplumer av 5 MHz fra 

denne. En tildelt blokk kan også ha en størrelse på 4,8–5 MHz, så lenge den passer innenfor grensene til en 5 MHz-blokk 

som definert ovenfor. 

3) Det nedre båndet fra 1 920 til 1 980 MHz eller deler av det kan brukes til ren opplink(2) uten parede frekvenser innenfor det 

øvre båndet fra 2 110 til 2 170 MHz. 

4) Det øvre båndet fra 2 110 til 2 170 MHz eller deler av det kan brukes til ren nedlink(3) uten parede frekvenser innenfor det 

nedre båndet fra 1 920 til 1 980 MHz. 

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

  

(1) Ettersom UMTS-kanalavstanden er 200 kHz, kan midtfrekvensen i en tildelt blokk som brukes for UMTS, være forskjøvet 100 kHz fra 

midten av blokken i frekvensfordelingen. 

(2) For eksempel supplerende opplink (SUL). 

(3) For eksempel supplerende nedlink (SDL). 



1.12.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 81/1431 

 

 

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 alle de berørte operatø-

rene av slike nett blir enige om det, forutsatt at disse operatørene fortsetter å overholde de tekniske vilkårene for beskyttelse av 

andre tjenester, anvendelser eller nett, og med forpliktelser som følger av tverrnasjonal samordning. 

BEM består av flere elementer som er angitt i tabell 1. Effektgrensen innenfor en blokk gjelder for en blokk som er tildelt 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, utgjør elementer utenfor blokken. 

Effektgrensene er fastsatt separat for ikke-AAS og AAS. For ikke-AAS gjelder effektgrensene for gjennomsnittlig EIRP. For 

AAS gjelder effektgrensene for gjennomsnittlig TRP(4). Gjennomsnittlig EIRP eller gjennomsnittlig TRP måles som gjennom-

snitt over et tidsintervall og over en målefrekvensbåndbredde. I tidsdomenet beregnes gjennomsnittlig EIRP eller gjennoms-

nittlig TRP som et gjennomsnitt over de aktive delene av signalpakkene og tilsvarer én effektstyringsinnstilling. I frekvens-

domenet fastsettes gjennomsnittlig EIRP eller gjennomsnittlig TRP over målefrekvensbredden fastsatt i tabell 2, 3 og  

4 nedenfor(5). Generelt og med mindre annet er angitt, tilsvarer BEM-effektgrensene den samlede effekten som den aktuelle 

innretningen utstråler, inkludert alle senderantenner, med unntak for basisgrense- og overgangskravene for ikke-AAS basesta-

sjoner, som angis per antenne. 

BEM (Block Edge Mask) 

Figur 

Eksempel på BEM-elementer og effektgrenser for basestasjoner 

  

  

(4) TRP er et mål på hvor stor effekt antennen faktisk utstråler. EIRP og TRP er ekvivalente for isotrope antenner. 

(5) Den faktiske målebåndbredden for måleutstyret som brukes til samsvarsprøving, kan være mindre enn målebåndbredden som angis i 

tabellene. 

Referanseverdi 

Utenfor 

båndet 

Innenfor 
båndet 

Innenfor 

blokken 

Utenfor 

blokken 

Effektgrenser Innenfor 

blokken 

Lisensiert 

spektrum 

Overgangsregioner 

(10 MHz) 

Båndgrense Frekvens Blokkgrense 
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Tabell 1 

Definisjon av BEM-elementer 

BEM-element Definisjon 

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

Referanseverdi Spektrum i frekvensområdet for FDD-nedlink som brukes til WBB ECS, med 

unntak av blokken som er tildelt operatøren, og de tilhørende overgangs-

områdene. 

Overgangsområde Spektrum i området for FDD-nedlink innenfor 0–10 MHz under og 0–10 MHz 

over den blokken som er tildelt operatøren. Overgangsområdene gjelder ikke 

under 2 110 MHz eller over 2 170 MHz. 

Tabell 2 

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

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

Innenfor 

blokken 

Blokk som er tildelt 

operatøren 

Ikke obligatorisk. 

Dersom en medlemsstat fastsetter en 

øvre grense, kan det brukes en verdi 

på 65 dBm/(5 MHz) per antenne. 

Ikke obligatorisk. 

Dersom en medlemsstat fastsetter en 

øvre grense, kan det brukes en verdi på 

57 dBm/(5 MHz) per celle(1). 

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

Forklarende merknad til tabell 2 

Den tilsvarende TRP-grensen i blokken fastsettes i samsvar med retningslinjene i ETSI TS 138 104 V15.6.0, vedlegg F avsnitt 

F.2 og F.3 på grunnlag av en antenneforsterkning på 17 dBi og til sammen åtte stråleformende antenneelementer (skaleringsfak-

tor på 9 dB): 

65 dBm/(5 MHz) – 17 dBi + 9 dB = 57 dBm/(5 MHz). 

Tabell 3 

Effektgrensens basisnivå utenfor blokken for ikke-AAS- og AAS-basestasjoner 

BEM-element 
Frekvensområde innenfor FDD-

nedlink 

Gjennomsnittlig EIRP-

grense for ikke-AAS per 

antenne(1) 

Gjennomsnittlig TRP-

grense for AAS per celle(2) 
Målebåndbredde 

Referanseverdi 

Frekvensavstand på mer enn 

10 MHz fra nedre eller øvre 

blokkgrense 

9 dBm 1 dBm 5 MHz 

(1) BEM-nivået for ikke-AAS defineres per antenne og gjelder for basestasjonskonfigurasjoner med opptil fire antenner per sektor. 

(2) For en basestasjon med flere sektorer gjelder grensen for utstrålt effekt for AAS for hver enkelt sektor. 
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Tabell 4 

Effektgrense i overgangsområdet utenfor blokken for ikke-AAS- og AAS-basestasjoner 

BEM-element 
Frekvensområde innenfor FDD-

nedlink 

Gjennomsnittlig EIRP-

grense for ikke-AAS per 

antenne(1) 

Gjennomsnittlig TRP-

grense for AAS per celle(2) 
Målebåndbredde 

Overgangs-

område 

–10 til –5 MHz fra nedre 

blokkgrense 
11 dBm 3 dBm 5 MHz 

–5 til 0 MHz fra nedre 

blokkgrense 
16,3 dBm 8 dBm 5 MHz 

0 til +5 MHz fra øvre 

blokkgrense 
16,3 dBm 8 dBm 5 MHz 

+5 til +10 MHz fra øvre 

blokkgrense 
11 dBm 3 dBm 5 MHz 

(1) BEM-nivået for ikke-AAS defineres per antenne og gjelder for basestasjonskonfigurasjoner med opptil fire antenner per sektor. 

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

Forklarende merknader til tabell 3 og 4: 

I samsvar med standardiseringen av uønsket utstrålt effekt (TRP) for AAS-basestasjoner i ETSI TS 138 104 (V15.6.0), vedlegg 

F avsnitt F.2 og F.3 er TRP-grensene utenfor blokken satt til en verdi som tilsvarer til sammen åtte stråleformende antenne-

elementer, noe som resulterer i en forskjell på 8 dB mellom AAS og ikke-AAS, i likhet med innenfor blokken. 

D. TEKNISKE VILKÅR FOR TERMINALER 

Tabell 5 

BEM-effektgrense innenfor blokken for terminaler 

Høyeste gjennomsnittlige effekt innenfor blokken(1) 24 dBm 

(1) Denne grenseverdien for effekt angis som EIRP for faste eller installerte terminaler og som TRP for mobile eller nomadiske terminaler. 

EIRP og TRP er ekvivalente for isotrope antenner. Det anerkjennes at denne verdien kan avvike med en verdi definert i de harmoniserte 

standardene for å ta hensyn til drift under ekstreme miljøforhold og til produksjonsvariasjoner. 

Forklarende merknad til tabell 5 

Medlemsstatene kan lempe på denne grensen for bestemte anvendelser, f.eks. faste terminaler i landdistrikter, forutsatt at dette 

ikke svekker beskyttelsen av andre tjenester, nett og anvendelser, og at tverrnasjonale forpliktelser oppfylles. 

 __________  


