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KOMMISSIONENS BESLUT
av den 13 augusti 2008
om ändring av beslut 2005/928/EG om harmonisering av frekvensbandet 169,4–169,8125 MHz i
gemenskapen
[delgivet med nr K(2008) 4311]
(Text av betydelse för EES)

(2008/673/EG)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr
676/2002/EG av den 7 mars 2002 om ett regelverk för radio
spektrumpolitiken i Europeiska gemenskapen (radiospektrumbe
slut) (1), särskilt artikel 4.3, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Genom kommissionens beslut 2005/928/EG (2) harmoni
seras frekvensbandet 169,4–169,8125 MHz i gemenska
pen.
I frekvensplanen i bilagan till beslut 2005/928/EG anges
till vilket kanalraster de olika tillämpningarna som an
vänds enligt de villkor som finns i beslutet bör anslutas.
Syftet med ett sådant kanalraster är att möjliggöra kom
patibilitet och att underlätta samexistens mellan de till
ämpningar som får användas i dessa band.
I frekvensplanen föreskrivs ett kanalraster på 12,5 kHz i
frekvensbandet 169,4000–169,4750 MHz och ett kanal
raster på 50 kHz i frekvensbandet 169,4875–169,5875
MHz.

(5)

Europeiska post- och telesammanslutningen (Cept) har
bekräftat att en ökning av valmöjligheterna i dessa
band kan och bör tillåtas.

(6)

Beslut 2005/928/EG bör därför ändras i enlighet med
detta. Genom en ändring av beslutet blir det möjligt
med kanaler på upp till 50 kHz i banden
169,4000–169,4750 MHz och 169,4875–169,5875
MHz.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från radiospektrumkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1
Beslut 2005/928/EG ska ändras på följande sätt:
1. I rad 4 i bilagans frekvensplan ska siffran ”12,5” för kanal
rastret (i kHz) för kanalerna 1a, 1b, 2a, 2b, 3a och 3b
ersättas med ”upp till 50 kHz”.
2. I rad 4 i bilagans frekvensplan ska siffran ”50” för kanalrast
ret (i kHz) för kanalerna 4b+5+6a och 6b+7+8a ersättas med
”upp till 50 kHz”.
Artikel 2
Artikel 1 ska tillämpas från och med den 31 oktober 2008.
Artikel 3

(4)

Efter antagandet av beslut 2005/928/EG visade närmare
undersökningar av de tekniska parametrarna som defini
eras i beslutet att kanalrasterbestämmelserna i frekvens
banden
169,4000–169,4750
MHz
och
169,4875–169,5875 MHz är onödigt restriktiva med
hänsyn till den tekniska utvecklingen. Genom att flera
kanalraster tillåts blir användarna mer flexibla när det
gäller att välja den optimala bandbredden upp till 50
kHz i enlighet med de särskilda tillämpningarnas kvali
tetskrav.

(1) EGT L 108, 24.4.2002, s. 1.
(2) EUT L 344, 27.12.2005, s. 47.

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 augusti 2008.
På kommissionens vägnar
Viviane REDING

Ledamot av kommissionen

