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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης Αυγούστου 2008
για τροποποίηση της απόφασης 2005/928/ΕΚ για εναρμόνιση της ζώνης συχνοτήτων των
169,4-169,8125 MHz στην Κοινότητα
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 4311]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/673/ΕΚ)
δυνατοτήτων στον κάναβο καναλιών μπορεί και πρέπει να
επιτραπεί στις ζώνες αυτές.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την απόφαση αριθ. 676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, σχετικά με ένα κανο
νιστικό πλαίσιο για την πολιτική του ραδιοφάσματος στην Ευρω
παϊκή Κοινότητα (απόφαση για το ραδιοφάσμα) (1), και ιδίως το
άρθρο 4 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)
(2)

Με την απόφαση 2005/928/ΕΚ της Επιτροπής (2) εναρμονί
ζεται η ζώνη των 169,4-169,8125 MHz στην Κοινότητα.
Στο σχέδιο συχνοτήτων που περιλαμβάνεται στο παράρτημα
της απόφασης 2005/928/ΕΚ περιέχεται ο κάναβος καναλιών
(διαύλων) με τον οποίο πρέπει να συμμορφώνονται οι διά
φορες εφαρμογές που λειτουργούν βάσει των όρων που
καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση. Ο εν λόγω κάναβος
καναλιών αποβλέπει στο να καταστήσει δυνατή τη συμβατό
τητα και να διευκολύνει τη συνύπαρξη των επιτρεπόμενων
εφαρμογών στις ζώνες αυτές.

(3)

Το σχέδιο συχνοτήτων επιβάλλει κάναβο καναλιών 12,5 kHz
στη ζώνη των 169,4000-169,4750 MHz και κάναβο κανα
λιών 50 kHz στη ζώνη των 169,4875-169,5875 MHz.

(4)

Από περαιτέρω διερεύνηση των τεχνικών παραμέτρων της
απόφασης 2005/928/ΕΚ που έγινε μετά τη θέσπισή της,
προέκυψε ότι οι ρυθμίσεις σχετικά με τον κάναβο καναλιών
στις ζώνες των 169,4000-169,4750 MHz και των
169,4875-169,5875 MHz θεωρούνται αδικαιολόγητα
περιοριστικές, δεδομένων των τεχνολογικών εξελίξεων. Η
ύπαρξη διαφόρων δυνατοτήτων στον κάναβο θα διευρύνει
τη δυνατότητα των χρηστών να επιλέξουν το βέλτιστο
εύρος ζώνης έως τα 50 kHz, σύμφωνα με τις ποιοτικές
απαιτήσεις των συγκεκριμένων εφαρμογών.

(5)

Η Ευρωπαϊκή διάσκεψη των διοικήσεων ταχυδρομείων και
τηλεπικοινωνιών (CEPT) επιβεβαίωσε ότι η διεύρυνση των

(1) ΕΕ L 108 της 24.4.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 47.

(6)

Κατά συνέπεια πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως η απόφαση
2005/928/ΕΚ. Με την τροποποίηση της εν λόγω απόφασης
θα καταστεί δυνατή η χρήση καναλιών έως τα 50 kHz στις
ζώνες των 169,4000-169,4750 MHz και των 169,4875169,5875 MHz.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ραδιοεπικοινωνιών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Η απόφαση 2005/928/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Στην 4η σειρά του σχεδίου συχνοτήτων στο παράρτημα η τιμή
κανάβου καναλιών (σε kHz) «12,5» για τα κανάλια 1α, 1β, 2α,
2β, 3α και 3β αντικαθίσταται από «έως 50 kHz».
2. Στην 4η σειρά του σχεδίου συχνοτήτων στο παράρτημα η τιμή
κανάβου καναλιών (σε kHz) «50» για τα κανάλια 4β+5+6α και
6β+7+8α αντικαθίσταται από «έως 50 kHz».
Άρθρο 2
Το άρθρο 1 ισχύει από 31ης Οκτωβρίου 2008.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 13 Αυγούστου 2008.
Για την Επιτροπή
Viviane REDING

Μέλος της Επιτροπής

